
De tekst fan Jetske Bilker by de oanbieding fan de omstavere ‘De reade boarre’ mei 

dêryn opnommen it hiele wurkproses. 

It wie yn septimber 2021 dat ik fia LinkedIn in berjochtsje krige fan Rolf Bremmer oer de 

Trinus Riemersmadei dy’t er hâlde woe yn Frjentsjer. Soks bin ik altyd foar dus we makken in 

ôfspraak. Dat op in waarme dei siet ik by professor Bremmer yn de tún. Ik wie der abslút foar 

dat der in Trinus Riemersmadei komme soe, want ik mis syn literatuer en kollumns noch 

altyd. We besprieken wat der op sa’n dei allegear barre kinne soe. En al gau kaam De Reade 

Bwarre op it aljemint, dat koe fansels net misse. En hoe prachtich dat boek... en hoe spitich 

dat... en wat no as... en dat Trinus sels.... en dat safolle minsken net...  

En foar’t ik it wist hie ik sein dat as it boek omstavere wurde moast, ik dat wol dwaan woe. 

En dat hat Rolf Bremmer goed yn syn earen knope want hy sette fuort útein om dat foar inoar 

te krijen. Hy socht in útjouwer, dat waard Louw Dykstra fan Wijdemeer, wat in logyske kar 

wie want Wijdemeer fersoarget ommers ek de útjefte fan de biografy fan Trinus dêr’t Doeke 

mei dwaande is. En hy frege oeral en nergens subsydzje oan foar dit projekt en krige dy. Ik 

kin hjir wol even neame fan wa: It Nederlandse Letterenfonds, it Prins Bernhard 

Cultuurfonds, it Feitsmafûns, de Stichting Ritske Boelema Gasthuis, Stichting FLMD, Douwe 

Kalma Stichting én ... Provinsje Fryslân. Fierder waard mei de Koornbeurs de Trinus 

Riemersma dei op 22 okt regele en hjir sitte we dan no dus yn Frjentsjer. Dat hat Rolf allegear 

moai foar inoar krigen! Dus even in applaus foar Rolf Bremmer!  

Letter wer in nije mail: Ik moast mar betinke wat ik frege foar it omsetten. It wie fansels gjin 

oersetten, sei Rolf, dus... En ik sei: der moatte al korrektors by, want ik fersin my fêst 

wolris.... Profetyske wurden...  

Mei it meitsjen fan in offerte die ik in proefke om te sjen hoefolle siden ik yn in oere type koe. 

Dat wienen trije. Dus de som fan 500 siden diele troch trije wie gau makke, dat is 166 oeren 

en noch wat en 166 diele troch 8 (8 oeren wurkje per dei) is 21. Dus yn 21 dagen koe it klear 

as ik der even goed foar sitten gie.  

Ha ha  

Ik ha der al mei al sân moannen oer dien. Net allinne mar, fansels. Der wie noch in oare 

oersetting, der wie corona, der wie gryp, der wie in operaasje, der wie wurk op in 

Buitenschoolse opvang en in basisskoalle. En der wienen fiif dagen fakânsje wêryn’t ik 

hearlik omfytst haw oant ik wer nei hûs moast om de ferantwurding achter yn it boek te 

skriuwen.  

Doe’t ik it hiele bestân opstjoerde kaam de folgjende fase: de korreksje. It tilde op fan de 

ferskriuwings, it wie ûnhuer! Teake Oppewal seach al gau dat er dit net allinne dwaan koe en 

parte it boek effysjint yn fiif parten, der soenen fiif korrektors komme. Lang net iederien koe 

dit dwaan want je moasten Trinus syn wurden wol lêze kinne. Boppedat moasten dy betûfte 

korrektors har oan myn kar fan de stavering hâlde. Teake Oppewal makke in wurdlist, dy’t 

hieltyd langer waard, mei wurden dy’t net neffens de logika, mar wol neffens myn sin 

omstavere wurde moasten. Dy korrektors binne fûn! Teake sels, Anne Dykstra, Baukje 

Westra en Fedde Dykstra en Kobe Flapper hawwe harren allegear oer in part bûgd en 

stjoerden my de korreksjes ta, dy’t ik ferfolgens ynfierde. It leuke wie dat dizze minsken ek 

allegear optein oer Trinus syn skriuwen wienen en fan de Boarre genieten.  



In obstakel foarme it húshâldboekje fan Trinus syn heit dat hielendal útskreaun stiet yn it 

boek; dat moast apart yn Excel en dat wienen allegear siferkes en bedraggen. Siden lang.  

Nei dit proses wienen we der noch net mar we sieten yntusken al yn de printkladdefase. De 

harkboeken fan Durk Hibma brochten útkomst om alle wurdsjes dy’t ik noch oer de holle 

sjoen hie, op te spoaren. En mei Durk syn stim yn de earen gienen Teake, Louw en ik it hiele 

boek wer troch.  

‘Wol in drege put, hin,’ seinen minsken faak, dejinge dy’t it orizjiniel lêzen hienen.  

It wie in soad! Mar it wie gjin drege put. Want it wie gjin straf om dit boek oer te typen. It wie 

moai om de skriuwer sa yntinsyf te folgjen op syn wurden. Wat je al lêzende wolris dogge, eat 

wat minder goed ta jo trochdringe litte, koe no net. Alle wurden moasten der stean.  

Ik haw der wol wer fiif kear trochhinne west: typend, korrizjearjend, ynfierend, printkladde 

lêzend en harkjend. Alle kearen wer moast ik om deselde passaazjes laitsje, mei oare stikken 

krong it hieltyd better troch wat der stie, bygelyks by de wat tsjustere parten oer Boldgrim de 

reade Boarre en Grimbold syn feint. Ik stie hieltyd mear fersteld fan hoe’t it boek yn inoar 

stiek mei syn lagen en ferhaallinen en op it lêst it mingen fan dy lagen. Stikken dy’t ik 30 jier 

lyn net folle oan fûn, de fersen út it Evangeelje fan Floaris mei de Bult, seach ik no fan, hoe 

fernimstich se yn it boek pasten en hoe’t Trinus se as metafoar brûkte foar wat er sizze woe. 

En fansels ek syn nocht oan skriuwen, dat brûst derút! Hy hat hjir echt lol oan hân. Dat 

sjochst!  

Dus in drege put? Nee, wier net, noait. Ik haw alles mei nocht oertypt en wer trochlêzen en 

trochlêzen. Want ik bin it iens mei Trinus as er seit: it is om de literatuer! Dêr dogge we it 

foar. En dus menear Brok, ik bin bliid dat ik jo dit oanbiede kin: dizze literatuer wie der al, 

mar no kinne mear minsken dit prachtige boek ta har nimme: it is lêsberder wurden. Want 

literatuer stiet net op himsels. In moai boek is net in ding dat yn de kast stiet en dêr’t je fan 

sizze kinne: ‘ik haw him wól lêzen’ of ‘ik koe net troch de stavering hinne komme’ Nee, 

literatuer moat libje trochdat er lêzen wurdt en der op reageare wurdt.  

Lang leve de literatuer!  

Jetske Bilker 

 


