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Fan ’e bestjoerstafel 
Wy kinne werom sjen op in tige aktyf 2009 mei as hichtepunt in slagge 
stúdzjedei, wêrop’t de skiednis fan it lânskipsûndersyk sintraal stie. Seis 
sprekkers holden in lêzing oer ûnderskate aspekten fan dit tema. It earste 
eksimplaar fan it boek, dat út dizze stúdzjedei fuortkaam is, wurdt op 31 
maart 2010 oanbean oan Professor  dr. Th. Spek (sjoch oankundiging op de 
efterside). It boek is redigearre troch Guus J. Borger, Philippus Breuker en 
Hylkje de Jong en hat as titel Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van 
het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap.  
 It Obe Postma Selskip wol, lykas jim witte, de stúdzje fan en om Postma 
hinne befoarderje en yn dat ramt ferskynt ek op 31 maart it boek Obe 
Postma. Veld, huis en bedrijf. Landbouw-historische opstellen. It is besoarge 
troch Philippus Breuker, dy’t help hân hat fan Meindert Schroor en Tineke 
Steenmeijer-Wielenga. Wy tidigje op in grutte opkomst! 
 Dit jier – op sneon 29 maaie –  is der wer in reiske. Ditkear stiet it yn it 
teken fan de besibbens tusken Slauerhoff en Postma. Yn dit nûmer fan 
Wjerklank treffe jo in beskriuwing fan it reiske oan fan de hân fan Philippus 
Breuker. Wat dit jier ek op it programma stiet, is in stúdzjedei  mei as titel 
‘De fascinatie voor Slauerhoff’. Leafst sân sprekkers (Huub Mous, Wim 
Hazeu, Philippus Breuker, Hein Aalders, Jaap Goedegebuure, Eep Francken 
en Marian de Vooght) sille op de tekst oer aspekten fan it dichtwurk fan 
Slauerhoff of Postma. De lêzingen wurde ôfwiksele troch in poëtysk 
intermezzo. In lytse útstalling oer Slauerhoff heart ek by de plannen. 
 It bestjoer is och sa wiis, dat op dit stuit it tema ‘Postma en de 
natuurwetenschap’ omtinken kriget. Frans Steenmeijer hat op de 
ledegearkomste fan 26 febrewaris op’e tekst west oer dit tema. Syn bydrage 
is opnaam yn dit nûmer fan Wjerklank. It leit yn de bedoeling, dat takomme 
jier dit tema sintraal stiet op de stúdzjedei. 
 Op in wat langere termyn – yn 2012 – wol it bestjoer yn it ramt fan de 
lustrumfiering in tema oansnije, dat noch net sa maklik is: it op musyk sette 
litten fan gedichten fan Postma en  musikologen reflektearje litte op 
ynterpretaasjes fan muzyk op poëzy, wêrûnder fansels ek op dy  fan Postma. 
Jo hearre der mear fan! 
 Yn it ramt fan de ledewerving noch dit: elk, dy’t in nij lid fan it Obe 
Postma Selskip oanbringt, kriget in eksimplaar fan it boekje Omt ik foar Dea 
net stilstean koe. Trettjinris ’Because I could not stop for Death’. Doch jim 
bêst!  
 It ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste stiet op it webstee. 

Jan Gulmans, skriuwer Obe Postma Selskip 
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Obe Postma Selskip  
Wjerklank is it tiidskrift, dat it Obe 
Postma Selskip twa kear jiers útjout 
foar syn leden. De redaksje is yn 
hannen fan Philippus Breuker en Jan 
Gulmans. De lêste is ek redaksje-
sekretaris (E-mail: jan@gulmans. 
com). Mei Wjerklank jout it Obe 
Postma Selskip ynformaasje oer de 
fuortgong fan aktiviteiten, projekten 
en publikaasjes, mar ek oare nijtsjes 
oer it wjerfarren fan it Obe Postma 
Selskip krije der in plak yn. Fierders 
jout Wjerklank omtinken oan 
beskriuwingen fan ûndersyksaktivi-
teiten, fuortgongsmeldingen, ûtstel-
len fan (nij) ûndersiik op it mêd fan 
filosofy, poëtika, skiednis, natuer-
wittenskip, foarsafier relevant foar 
de Postma-stúdzje. En dan is der 
fansels plak foar gruttere of lytsere 
stikken oer wurk of libben fan 
Postma. 
 
Abonnemint Wjerklank  
Njonken Wjerklank hat it OPS in 
webstee: obepostma.nl. Leden fan it 
Selskip krije Wjerklank fergees 
tastjoerd. Sy, mar ek oare ynteres-
searre lêzers wurde útnoege om, yn 
gefal’t sy in artikel bydrage wolle 
oan Wjerklank, kontakt op te nim-
men mei de sekretaris. Adres: Obe 
Postma Selskip: p/a Wagnerlaan 7, 
Enschede. Tel.: 053-4345511; E-
mail: jan@gulmans.com. It lidmaat-
skipsjild (€ 17,50) moat oermakke 
wurde op ABN-AMRO no. 43 74 43 
620 fan it Obe Postma Selskip te 
Ljouwert. 
 
Obe Postma Stichting  
Neist it Obe Postma Selskip is de 
Obe Postma Stichting yn it libben 
roppen. Dizze stichting sil besykje 
de nedige finansjele middels 
beskikber te stellen, dy’t foar it 
wurk fan it Obe Postma Selskip 
wichtich binne. Donaasjes binne 
wolkom. 

Untwerp foarblêd: Rob Lucas 

Untwerp en opmaak: Hylkje de Jong
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Obe Postma als natuurwetenschapper 
 

Frans Steenmeijer 
 

1. De natuurkunde rond 1900 
”Zoeken naar het wezen der dingen”, ziedaar de 
motivatie van de jonge Obe Postma om in 1886 te 
kiezen voor een studie Natuurkunde, het had ook 
zomaar Wiskunde kunnen zijn,1 aan de Universiteit 
van Amsterdam. 
 Achteraf gezien is er nauwelijks een beter moment 
te bedenken voor zo’n studiekeuze. De periode 1880-
1920, juist die waarin Postma actief was op het gebied 
van de natuurkunde, staat wel bekend als de Gouden 
“Eeuw” van de Nederlandse natuurwetenschap. 
Geleerden als Van der Waals, Lorentz, Kapteyn en 
Kamerling Onnes genoten ook internationaal grote 
faam. Bovendien: de natuurkundigen leken op het punt 
te staan, de oogst binnen te halen van wat door vele 
vorige generaties aan inspanningen was verricht. De 
“ontdekking” van moleculen (Van der Waals had grote 
bijdragen geleverd om het gedrag van deze 
bouwstenen der materie te begrijpen), het begrip van 
elektrische en magnetische velden en hun onderlinge 
wisselwerking (een belangrijk werkterrein van 
Lorentz) zorgden voor een sfeer van voldaanheid. 
Befaamd is de uitspraak van de Engelse geleerde 
William Thomson (later Lord Kelvin) in een rede voor 
de British Association for the Advancement of Science 
(in 1900): “There is nothing new to be discovered in 
physics now. All that remains is more and more 
precise measurement.”, een uitspraak die vaak en 
graag wordt geciteerd maar waarvan betwijfeld wordt 
of Kelvin het ooit heeft gezegd. Wat daarvan zij: de 
Lord had het moeilijk minder bij het verkeerde eind 
kunnen hebben want in de honderd jaar die volgden is 
de natuurkunde verrijkt met experimentele en 
theoretische kennis, die het vak volledig op zijn kop 
hebben gezet.  
 Met het voorgaande wil niet gezegd zijn dat bij de 
generatie natuurkundigen waartoe Obe Postma 
behoorde de mening bestond dat er bij het afronden 
van de klassieke natuurkunde niets van belang meer te 
onderzoeken zou zijn. Dat moge blijken uit Postma’s 
wetenschappelijke publicaties, die (enkele 
voordrachten in zijn studententijd niet meegerekend) 
al met al een periode van 23 jaar (1895 - 1918) 
omvatten. (zie kader).  
 In dit artikel komen de zeer specialistische 
bijdragen aan de Verslagen van de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) 
en het Nieuw Archief der Wiskunde 
niet afzonderlijk aan de orde. 
 
2. Studie (1886-1892) 
Obe gaat in 1874 naar de dorpsschool in Koarnwert, in 

1879 naar de MULO in Makkum en komt in 1881 op 
het Sneker Gymnasium waar hij in 1886 eindexamen 
doet. In 1886 begint hij zijn studie in Amsterdam. In 
1889 doet hij kandidaatsexamen (cum laude) en in 
1892 doctoraal. 
 In het begin van zijn tweede jaar in Amsterdam 
meldt hij zich aan bij het natuurkundig 
studentendispuut HARTING. Een jaar later houdt hij  

Postma linksvoor als secretaris van Harting, een 
dispuut voor natuurkundestudenten aan de Gemeen-
telijke Universiteit van Amsterdam (1889). Uit: 
A.J.P. Maas, Atomisme en individualisme, 
Hilversum 2001. 

 
zijn eerste lezing, een wonderlijke verhandeling over 
de vraag waarom wolken, door de waterdruppeltjes 
zwaarder dan hun omgeving, niet naar beneden vallen. 
Men kan zich om te beginnen afvragen of de wolk 
werkelijk zwaarder is, maar Postma’s behandeling is 
op zijn minst verrassend; hij berekent dat de wolk, 
zo’n twintig graden warmer moet zijn dan de 
omringende lucht en daardoor, zo ongeveer volgens 
het idee van een heteluchtballon, niet naar beneden 
valt. Het lijkt erop dat Obe Postma een grap uithaalt 
met zijn toehoorders (zou dat wellicht een traditie zijn 
geweest bij een maiden-speech voor HARTING?) Hij 
zal toch ooit wel eens een mistbank (niets anders dan 
een wolk) binnengewandeld zijn? Dan kan hij dat 
temperatuurverschil niet serieus menen. En (een meer 
natuurkundig argument): waarom zou de waterdamp 
uitgerekend condenseren op een plek, waar het flink 
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warmer is dan even verderop?  
 Postma’s tweede lezing is om één reden bijzonder: 
het is de enige gelegenheid waarvan we zeker weten 
dat hij natuurkundige experimenten heeft uitgevoerd. 
Geen ingewikkelde toestanden, veel meer 
instrumenten dan een goedwerkend oog in de juiste 
omgeving komen er niet aan te pas, maar tòch. Ook 
later zal blijken dat zijn kracht vooral ligt in de theorie 
en in het gebruik van de wiskunde. Zijn derde 
voordracht ligt meer op het terrein van 
wetenschapsfilosofie en psychologie dan op dat van de 
natuurkunde. 
 Obe houdt zich in Amsterdam met meer bezig dan 
alleen de natuurkunde. Hij is een actief lid van de 
Amsterdamsche Studentenbond (ASB) en wordt al 
gauw bestuurslid, later voorzitter van ‘Fryslân’, de 
“Bondsvereeniging” voor Friese ASB-leden. Na zijn 
kandidaatsexamen is Obe Postma lid van de redactie 
van Alma Mater, het blad van de Bond en voorzitter 
van de Philosophische Faculteit van den ASB. Aan al 
deze activiteiten komt waarschijnlijk een abrupt einde 
als Obes vader ziek wordt; deze overlijdt op 10 juli 
1891.  
 Hoe de ziekte van zijn vader Obes studie heeft 
beïnvloed is niet helemaal na te gaan. Het meest 
aannemelijk lijkt dat hij een tijd lang thuis geweest is; 
in die fase van zijn studie kon hij waarschijnlijk met 
de juiste boeken wel verder werken. Zeker is dat niet 
maar door een brief uit 1957 weten we dat hij “na 
1890 in tochtje bûten Amsterdam studearre” heeft. In 
1892 is hij weer in Amsterdam.2 Een tweede 
aanwijzing is dat hij in de laatste twee maanden van 
1890 vrij plotseling (zonder enige andere bekende 
reden) uit de redactie van Alma Mater verdwijnt. 
 Het tempo van zijn studie heeft er niet teveel onder 
geleden: op 25 oktober 1892 haalt hij zijn 
doctoraalexamen. Kort daarvoor is er een interessante 
briefwisseling met zijn leermeester Van der Waals. De 
brief van Postma kennen we niet; het antwoord van de 
professor wel.3 
 Ter inleiding eerst iets over het onderwerp: er is in 
die tijd veel onderzoek naar eigenschappen van 
moleculen. De moeilijkheid is dat die veel te klein zijn 
om ze rechtstreeks te kunnen waarnemen. Dus zoekt 
men naar methoden waarbij verschijnselen op de 
micro-schaal van individuele moleculen 
waarneembaar zijn op de macro-schaal van de 
onderzoeker. Daartoe behoort het onderzoek aan 
mengsels van stoffen, omdat sommige eigenschappen 
nu eenmaal beter aan het licht komen door de 
wisselwerking te bestuderen tussen twee verschillende 
soorten moleculen. Een simpel voorbeeld: wat is op 
moleculaire schaal er de oorzaak van dat water en 
alcohol wel mengen, terwijl water en vet dat niet 
doen?  
 De laboratoriumresultaten van proeven aan 
mengsels werden voor de onderzoekers inzichtelijk 
gemaakt in een soort driedimensionale grafiek waarbij 

isothermen werden getekend bij verschillende 
mengverhoudingen. Omdat een grafiek in drie 
dimensies zich moeilijk laat tekenen werden er hout- 
of gipsmodellen vervaardigd. De heuvels en dalen die 
daarin uit de waarnemingen tevoorschijn kwamen 
werden, zeer beeldend, plooivlakken genoemd. 
Nu een citaat uit de brief van Van der Waals aan 
Postma: 
 
 “Dat de dwarsplooi zijn plooipunt niet heeft aan het 

uiteinde maar op een der zijden der kleine volumes is 
nu naar aanleiding mijner theorie door dr Kuenen 
proefondervindelijk aangetoond. Ik zend u ter inzage 
nevensgaand procesverbaal. Wil het mij svp 
terugzenden. Al deze punten moeten nader onderzocht 
worden. Zij zijn meer te beschouwen nog als middel tot 
onderzoek dan als afgedane zaken. Op een tentamen 
zullen zij u geen last veroorzaken – Het zou mij 
aangenaam zijn als zij u genoeg interesseerden om later 
tot punt van studie voor u te worden.” 

 
3. Onderwijs (1893-1933)  
Er moest nu echter eerst brood op de plank komen. De 
studie zal, zeker in de laatste jaren, een druk hebben 
gelegd op het gezinsinkomen. Al vóór het doctoraal 
verschijnen er van Obe’s hand artikelen onder de titel 
“Brieven uit Amsterdam” in de Leeuwarder Courant 
over zulke verschillende onderwerpen als koormuziek, 
het Rijksmuseum (toen nog te bezichtigen; net nieuw) 
en elektriciteit.4 Het laatste artikel in de reeks 
verschijnt begin januari 1893. Ook in januari begint hij 
met waarnemen op maar liefst drie scholen in Tiel: het 
Gymnasium, de Burger Avondschool en de 
Gemeentelijke HBS: natuurkunde, wiskunde, 
mechanica en kosmografie. Eind maart is het alweer 
gedaan, pas in oktober volgt zijn benoeming aan de 
Rijks HBS in Tilburg (voor één schooljaar), 
aansluitend daarop begint hij aan de Rijks HBS in 
Groningen, waar hij tot aan zijn pensionering les zal 
geven. De vakken waarin Postma daar les geeft zijn 
wiskunde, mechanica en kosmografie. Geen 
natuurkunde, wat betekent dat hij ver bleef van het 
doen van demonstratieproeven. Er is nooit gebleken 
dat hij dat erg heeft betreurd. Zijn belangstelling, 
voorzover blijkt uit zijn publicaties heeft altijd meer  
 

 

Docenten en eindexaminandi voor de RHBS in 
Groningen aan de Kruisstraat (1905-1920). Postma zit op 
de voorste rij, rechts naast de directeur. 
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gelegen op het snijvlak van theoretische natuurkunde 
en wiskunde.  
 Over Postma’s bezigheden in het halfjaar april t/m 
september 1893 is niets bekend; het ligt voor de hand 
om aan te nemen dat hij snel is begonnen, zich voor te 
bereiden op zijn promotie.   
 
4. Waarom dit promotie-onderwerp? 
Na de vriendelijke woorden van Van der Waals van 
oktober 1892 zou het voor de hand hebben gelegen dat 
Obe Postma zich op de plooivlakken of een ander 
onderwerp uit de thermodynamica zou hebben gestort. 
Zijn dissertatie “Iets over uitstraling en opslorping” 
behoort tot een totaal andere tak van de natuurkunde. 
Het gaat over licht, of beter gezegd 
electromagnetische straling. Dat is veel eerder een 
Lorentz- dan een Van der Waals-onderwerp. Over de 
redenen die tot deze keuze hebben geleid weten wij 
niets. Des te spannender is het om erover te 
speculeren. 
 Natuurlijk is het mogelijk dat Postma zich 
bijzonder tot zijn onderwerp aangetrokken voelde. Erg 
waarschijnlijk is dat niet; na zijn promotie heeft hij 
nogal wat gepubliceerd maar geen van deze 
publicaties lagen ook maar enigszins in het verlengde 
van zijn dissertatie. Daarbij komt dat het proefschrift 
eigenlijk uit drie min of meer los van elkaar staande 
delen bestaat, samen genoeg voor wat Van der Waals 
in de aanloopfase (april 1894) aanduidt als “een goede 
dissertatie”. Er is dus alle reden om een andere 
verklaring te zoeken voor de keuze van Postma’s 
promotie-onderwerp. Wat zou er gebeurd zijn als hij 
wèl voor de plooivlakken had gekozen? Het ligt voor 
de hand dat Obe Postma dan zou zijn ingeschakeld bij 
het experimentele werk (in Leiden) aan de 
thermodynamische eigenschappen van mengsels. Eerst 
veel proeven doen en pas daarna zijn boeiende 
topologische beschouwingen over de bijbehorende 
plooivlakken. Het is zeer de vraag of hij daar zin in 
had en bovendien zullen financiële overwegingen een 
rol hebben gespeeld. Daar komt bij dat hij voor zijn 
“uitstraling en opslorping” niet veel anders nodig had 
dan boeken en tijdschriftartikelen en zijn ruim 
aanwezige wiskundige vaardigheden. Hij kon er dus 
thuis aan werken. In het tweede gedeelte van zijn 
proefschrift maakt hij weliswaar gebruik van een groot 
aantal experimentele resultaten, maar dat betreft 
experimenten van anderen. 
 
5. Dissertatie (1895) 
In de tijd dat Obe Postma aan zijn dissertatie begint, 
zijn er op het gebied van de electromagnetische 
straling (in de praktijk gaat het om warmtestraling 
(infrarood) en zichtbaar licht) een aantal boeiende 
ontdekkingen gedaan. Stefan heeft uit experimenten 
het verband afgeleid tussen de totale hoeveelheid 
straling van een stralend “zwart lichaam”5 en de 

temperatuur ervan. Boltzmann heeft voor dat verband 
een theoretische verklaring gegeven. Wien heeft 
geconstateerd dat bij stijging van de temperatuur de 
kleinere golflengten naar verhouding meer in de 
straling voorkomen (iets wat iedereen allang wist die 
bij de smid had gezien hoe een hoefijzer eerst rood- 
dan oranje- en dan “wit”-gloeiend werd). Maar Wien 
heeft de daarbij horende wiskundige regel 
geformuleerd. Wat op dat moment ontbreekt is een 
formule, waarmee voor iedere temperatuur de 
hoeveelheid straling bij elke golflengte kan worden 
berekend.   
 Postma begint met kritiek op de redeneringen van 
Kirchhoff maar komt via een andere weg tot dezelfde 
conclusie. Dan volgt een hoofdstuk met geheel eigen 
werk over “straling tusschen een lichaam en een 
omhulsel van lagere temperatuur”. Hierin 
demonstreert Postma zijn wiskundige vaardigheid en 
doorzettingsvermogen. Maar uiteindelijk worden zijn 
uitkomsten dermate gecompliceerd dat hij een aantal 
benaderingen moet toepassen, waarna de resultaten 
niet erg verrassend meer zijn. Daarna (hoofdstuk 3) 
bespreekt hij de verklaring die Boltzmann heeft 
gegeven voor de door Stefan gedane ontdekking. Hij 
vindt die onduidelijk en geeft een alternatief (met 
dezelfde uitkomst) dat hem beter bevredigt. Met Wien, 
die een soort voorloper heeft gepubliceerd van zijn 
later beroemd geworden “verschuivingswet” veegt 
Postma de vloer aan. “Was [Boltzmann’s] theorie 
reeds eenigszins gewaagd, tegen die van Wien zijn 
mijns inziens grondige bedenkingen te maken.” Na de 
promotie reageert Lorentz in een vriendelijke brief6 
maar over Postma’s kritiek op Wien is hij niet erg te 
spreken. Hij moedigt Postma wel aan “ik hoop dat gij 
lust en tijd zult hebben om deze studie nog voort te 
zetten.” Maar vervolgt dan “ [..] en ik zou dan ook niet 
willen onderschrijven, wat gij zegt: “In ieder geval 
kunnen wij aan de uitkomsten van Wien geen waarde 
hechten”.”  

  
In het laatste hoofdstuk van het proefschrift, "Dichtheid der 
Energie", ondervindt Postma problemen. Hij roept de hulp 
in van Lorentz. Hiernaast een deel van het handgeschreven 
antwoord van Lorentz (brief van 1-3 juni 1894) en de 
desbetreffende passage in de dissertatie (blz. 91). 
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Obe Postma beschrijft in zijn proefschrift een groot 
aantal pogingen van anderen om bij te dragen aan het 
vinden van de algemene stralingsformule. Zowel 
experimentele resultaten als voorstellen voor de 
gezochte formule passeren de revue. Het resultaat van 
al dat werk lijkt teleurstellend, de allesomvattende 
formule blijft buiten bereik. Voor wie er ruim een 
eeuw later kennis van neemt is Postma’s opsomming 
echter een lust om te lezen. In 1900 zal Max Planck, 
dankzij een gedurfde hypothese de oplossing 
aandragen en daarmee tegelijk de basis leggen voor de 
quantummechanica. 
 Ter wille van de actualiteit nog één citaat uit het 
proefschrift (pagina 83): “Voor een laag CO2 ter dikte 
van 7 c.M. en met 760 m.M. spanning vond 
PASCHEN een intensiteit van het hoofdmaximum, 
[…] terwijl ook voor die golflengte [in het infrarood] 
de a ongeveer = 1 is.” Met a is de absorptiecoëfficiënt 
bedoeld; het gaat hier over het tegenwoordig algemeen 
bekende feit dat het CO2 in de atmosfeer 
warmtestraling sterk absorbeert. (In discussies over het 
versterkte broeikaseffect wordt nogal eens vergeten 
dat de aarde zónder CO2 in de atmosfeer een heel stuk 
kouder zou zijn. Wat niets afdoet aan het feit dat méér 
CO2 tot temperatuurverhoging moet leiden.) 
 Eén opmerkelijk commentaar van de promotor, 
kort voor de promotie mag op deze plaats niet 
onvermeld blijven: “Gaarne zou ik – in Uw belang – 
zien dat gij die voor het afdrukken nog eens herziet en 
door een taalkundige laat nazien (Dat zou bij de 
correctieproeven kunnen geschieden wat de taalfouten 
betreft)”.7 
 
6. Het meten (1903) 
Met het toenemen van de internationale contacten 
tussen wetenschappers groeit in de wereld van de 
natuurkunde de behoefte aan uniformering van 
eenhedenstelsels. Aan het einde van de 18e eeuw 
wordt vanuit Frankrijk door het vastleggen van de 
meter en het kilogram een belangrijke aanzet gegeven; 
sindsdien is het onderwerp nooit meer verdwenen van 
de natuurkundige agenda. Verfijning van 
meetmethoden geeft steeds weer aanleiding tot het 
aanvaarden van nieuwe definities van onze eenheden. 
Zo kan de standaardmeter inmiddels definitief naar het 
museum, het standaardkilogram daarentegen niet. 
 In 1875 werden in een verdrag, de Meterconventie, 
de eerste internationale afspraken op dit gebied 
vastgelegd. Kennelijk vonden sommigen dit een 
voorbeeld van sterk overdreven regelzucht. In 1897 
schrijft ene Friedrich Ego:  
 
 “Wer weiss, welche wundervolle Thermodynamik [ ] zu 

Stande käme, wenn wir statt der Uhr und des 
Messerstabes ein gewisses Normalhuhn wählten, dessen 
Gackern zur Zeiteinheit und dessen Eier zum Massen- 
und räumlichen Einheit die Grundlagen bildeten. Dieses 

Huhn und Seine Nachkommen müssten dann auf 
internationalen Kosten in ein Modellhühnerstall zu 
Paris gepflegt werden.”8 

 
Het is deze kakelende onzin die Obe Postma inspireert 
tot het schrijven van Het meten. In het voorwoord 
oordeelt hij dat Ego doordraaft en in het vervolg van 
het boekje doet hij een serieuze poging om het 
natuurkundig meten een goede kennistheoretische 
grondslag te geven. Hij is zeker niet de enige die zich 
met dit onderwerp bezighoudt. Hij verwijst vooral 
naar eerder werk van Julius9 en von Helmholtz.10 Op 
deze plaats kan niet meer worden besproken dan een 
selectie uit de onderwerpen die Obe Postma in Het 
meten aan de orde stelt. 
 Tijd, lengte, massa zijn grootheden met de 
seconde, kilogram en meter als bijbehorende 
eenheden. Maar wat, zo vraagt Postma zich af maakt 
een grootheid tot grootheid. Daarbij zoekt hij onder 
andere aansluiting bij fysieke ervaring. 
“Gewaarwordingen van warmte en koude verschillen 
[..] bepaald in aard”. Maar temperatuur vindt hij wèl 
een grootheid, onder meer omdat de warmtetoestanden 
van een lichaam kunnen worden gerangschikt in "een 
één-dimensionale rij" maar kleur, niet ondanks het feit 
dat de spectrale kleuren op basis van golflengte 
eendimensionaal kunnen worden gerangschikt. 
 Soortgelijke discussies leiden ook tot het indelen 
van grootheden in allerlei categorieën. Als voorbeeld 
het onderscheid tussen additieve en niet-additieve 
grootheden. Lengte is additief: Een staaf van 10 cm en 
één van 100 cm kan men samenvoegen tot één van 
110 cm. Temperatuur is niet additief: mengen van 
water van 10 oC en 100 oC levert geen water van 110 

oC op.  
 Hier en daar komt Postma tot aardige observaties: 
“men [..] zou kunnen afspreken de scherpste hoeken 
de grootste te noemen, omdat daar, wat wij het 
kenmerkende van een hoek achten, het sterkste 
aanwezig is”.  
 Veel fundamenteler is de door Postma 
opgeworpen vraag, hoe men kan vaststellen dat twee 
tijdsduren aan elkaar gelijk zijn. “Het vergelijken van 
tijden met elkander 
geschiedt ook door een 
tijd van zekeren duur als 
tusschenvorm of maat te 
gebruiken, waarvan men 
er zulk een aantal laat 
verloopen tot men de 
bedoelde tijden krijgt. 
De moeilijkheid bestaat 
nu hierin, dat deze 
tijdsmaat niet zooals de 
lengtemaat een bepaald 
individu is maar telkens 
een ander, waarvan men 
aanneemt, dat het gelijk 
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is aan het vorige. Gewoonlijk neemt men voor deze 
tijdsmaat den tijd, waarin de aarde een bepaalden hoek 
om haar as doorloopt. Bij definitie worden dus deze 
tijden als gelijk aangenomen.” Rond 1900 werd 
duidelijk dat er met de aardrotatie als basis voor de 
tijdmeting iets loos was als gevolg van 
getijdeninvloeden.11 Postma wijst daar ook op. Hij 
suggereert ook een oplossing van het probleem. 
Omdat het (in een variant ervan) weer opduikt in de 
lezing die Postma in 1913 in Groningen houdt, volgt 
bespreking in de volgende paragraaf. 
 Een laatste opmerking betreft het meten van 
massa’s. In de praktijk gebeurt dat met behulp van een 
weegschaal, twee voorwerpen die dezelfde uitslag 
veroorzaken hebben gelijke massa. In feite wordt dan 
de zwaartekracht op het ene lichaam vergeleken met 
die op het andere. Er is een andere, fundamenteel 
andere methode: vergelijken van de krachten die nodig 
zijn om een stilstaand lichaam met dezelfde 
versnelling in beweging te brengen. In het eerste geval 
zegt men, de zware massa te meten, in het tweede 
meet men de trage massa. Zonder deze termen te 
gebruiken bespreekt Postma beide methoden. Daarbij 
gaat hij er zonder meer van uit dat de zware massa van 
een lichaam hetzelfde is als de trage massa. Dat lijkt 
voor de hand te liggen, maar is het ook waar? Die 
fundamentele vraag was ruim voor 1903 al aan de orde 
gesteld; de Hongaarse natuurkundige Loránd Eötvös 
onderzocht de kwestie jarenlang (1885-1909) door 
middel van experimenten en stelde met 
verbazingwekkende nauwkeurigheid vast dat hij geen 
verschil tussen de beide soorten massa kon aantonen. 
Het is vreemd dat Obe Postma, die in Het meten toch 
op zoek was naar de fundamenten van het meten, aan 
deze kwestie geen aandacht besteed. 
 
7. Lezing 1913 
Op 12 april 1913 houdt Obe Postma een lezing voor 
het Natuurkundig Genootschap in Groningen over 
verschillen en overeenkomsten tussen 
natuurwetenschap en historische wetenschap. (Hij 
heeft daar meer lezingen gehouden, bijvoorbeeld over 
een kubus op een hellend vlak; onder welke 
voorwaarden zal de kubus glijden en wanneer zal hij 
kantelen?) 
 Over de lezing van 1913 is al geschreven door 
Philippus Breuker, die de tekst ook heeft uitgegeven,12 
en (over de filosofische context) door Jan Gulmans.13 
Ik wil hier alleen wijzen op één onderdeel dat 
naadloos aansluit bij Postma’s hiervoor genoemde 
beschouwingen over het vastleggen van een 
gegarandeerd constante tijdseenheid. Hij maakt 
gebruik van de formule voor de gravitatiekracht: 

. 
Hierin is G een natuurconstante, m1 en m2 zijn de 
massa’s van de elkaar aantrekkende lichamen, r is hun 

onderlinge afstand. Het is dè formule voor astronomen 
die de aantrekkingskracht tussen de zon en de aarde 
willen berekenen, of tussen de aarde en de maan, maar 
ook (dat is de beroemde inval van Newton) tussen de 
aarde en een appel of tussen twee appels. Die laatste 
kracht is heel klein, maar ze is er wel.  
 In Het meten stelt Obe Postma dat met behulp van 
deze formule een tijdeenheid kan worden afgeleid uit 
de eenheden meter en kilogram die daarmee losstaat 
van de draaiing van de aarde. Daar heeft hij gelijk in. 
Overigens werkt hij niet uit hoe dat zou moeten maar 
men zou zich bijvoorbeeld het volgende experiment 
kunnen voorstellen: twee (liefst puntvormige, dus 
zonder afmetingen!) kogels van beide 1 kg worden 
opgehangen op 1 meter van elkaar. De constructie is 
zo gemaakt dat de kogels volkomen wrijvingloos 
kunnen bewegen. Omdat er dus geen andere krachten 
in het spel zijn dan de gravitatiekracht gaan ze naar 
elkaar toe bewegen, eerst langzaam, dan steeds sneller. 
Na een zekere tijd zullen ze elkaar raken. Op deze 
manier is er een bepaalde tijdsduur gedefinieerd 
waarbij de draaiing van de aarde buitenspel is gezet. 
(Uit een ruwe berekening wordt duidelijk dat de proef 
ruim een etmaal zou duren. Neemt men het 100.000ste 
deel daarvan, dan heeft men een nieuwe seconde, die 
niet veel van de oude afwijkt.) 
 Is het probleem daarmee nu opgelost? Niet echt, 
zo’n proef is vrijwel onmogelijk uit te voeren, laat 
staan dat hij in elk laboratorium ter wereld met 
voldoende precisie dezelfde uitkomst zou geven. En 
dat is natuurlijk de eerste eis die aan een dergelijk 
experiment gesteld moet worden. 
 In zijn Groningse lezing komt Obe Postma op dit 
idee uit Het meten terug. Daarbij draait hij echter de 
vraagstelling om. Uitgaande van de centimeter en de 
seconde als grondeenheden zou men door de constante 
G in de formule gelijk te stellen aan 1, een nieuwe 
eenheid van massa kunnen vastleggen en zo “.. heeft 
men meteen de individueele eenheid van massa van 1 
cM3 water weggemaakt.” (uit de spreekaantekeningen 
van 1913); in die tijd was het nog gebruikelijk om te 
meten in centimeter, gram en seconde. 
 Het is op zijn minst boeiend om te constateren dat 
een theoretisch aardig, maar erg onpraktisch idee uit 
1903, tien jaar later toch weer opduikt. 
 
8. Later wetenschappelijk werk (1906-1918) 
Tussen zijn 38e en zijn 50e levensjaar weet Obe 
Postma nog een forse reeks artikelen te publiceren. 
Vrijwel steeds gaat het om een reactie op publicaties 
van anderen waarin hij een onjuistheid heeft menen te 
ontdekken. De meeste artikelen betreffen de 
statistische mechanica. Het is een onderdeel van de 
natuurkunde waarin gemakkelijk redeneerfouten 
kunnen worden gemaakt. De beoefenaren van dit vak 
hebben niet alleen te maken met een onvoorstelbaar 
grote hoeveelheid moleculen in een hoeveelheid 
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vloeistof of gas. Ze maken het zichzelf – en anderen – 
op het eerste gezicht nog extra moeilijk door iedere 
denkbare configuratie van plaatsen en snelheden van 
al die moleculen op te vatten als afzonderlijke 
elementen van een “ensemble” of “Systemmenge”. 
Geen wonder dat zo’n gecompliceerd 
gedachtenbouwsel tot fouten of misverstanden 
aanleiding kan geven. In discussies over dit soort 
onderwerpen voelt Postma zich als een vis in het 
water.  
 
9. Tot slot 
Is er een samenvattende karakteristiek te geven van 
het natuurwetenschappelijk werk van Obe Postma? 
 Al met al is het vrij omvangrijk hoewel het 
waarschijnlijk nog bescheiden is in vergelijking met 
zijn landbouwhistorisch en zeker zijn poëtisch oeuvre. 
De kwaliteit is niet altijd, soms wel indrukwekkend. 
Verder valt het op dat de paradigmawijzigingen in de 
eerste jaren van de 20e eeuw hem nauwelijks lijken te 
hebben geraakt, iets wat geldt voor veel meer van zijn 
tijdgenoten. 
 Van de vermaning van zijn promotor omtrent de 
stijl lijkt Postma weinig te hebben geleerd: zijn 
formuleringen zijn vaak onduidelijk, men moet vaak 
drie, vier keer lezen om te begrijpen wat nu eigenlijk 
de bedoeling is. 
 En vrijwel steeds moet Postma door 
(veronderstelde) fouten van anderen “getriggerd” 
worden om in de pen te klimmen. Hij is goed in het 
plaatsen van puntjes op de i en daarbij lijkt hij het 
geen probleem te vinden dat de i soms nogal klein is 
en het puntje dientengevolge ook. 
 “Groot in het kleine” is misschien wel de beste 
samenvatting. 
 
10. Kader 
Voordrachten voor het dispuut Hartung, Amsterdam, 
1888a, 1889b, 1889c 
Iets over uitstraling en opslorping, dissertatie UvA. 
Wolters, Groningen, 1895 
Het meten, een kennistheoretische studie. Wolters, 
Groningen, 1903 
Iets over de grootheid H in Boltzmann’s Vorlesungen 
über Gastheorie, KNAW1906 
Nog iets over de grootheid H en de Maxwells’sche 
snelheidsverdeling, KNAW 1907 
Beweging van molekuulsystemen waarop geen 
uitwendige krachten werken, KNAW 1907 
Over de kinetische afleiding van de Tweede Hoofdwet 
der Thermodynamica, KNAW 1908 
Over het berekenen van de druk van een gas met 
behulp der aanname van een canonisch ensemble, 
KNAW 1909 
Over de grondslagen der waarschijnlijkheidsrekening, 
Nw Arch. der Wiskunde, 1912(?) 
Gevallen van gelijke kans, Arch v. 

Verzekeringswetenschap, 1912 
Natuurwetenschap en Historische wetenschap, lezing 
Groningen (1913) d) 
De Wet van het Toeval, Nieuw Archief der Wiskunde, 
1913(?) 
Entropie en waarschijnlijkheid, KNAW 1915 
Over de wrijving in verband met de Brownsche 
beweging, KNAW 1918 
 

a.  13-11-1888 “Het zweven der wolken is niet slechts 
schijnbaar; en het is zeer goed te verklaren” 

b.  12- 3 -1889 “Iets over sommige eigenaardigheden van 
ons oog” 

c.  22-10-1889 “De voornaamste ontdekkingen op het 
gebied der speculatieve natuurwetenschappen hebben 
wij te danken aan mensen met grote 
verbeeldingskracht” 

d.  12-4-1913   voor de wetenschappelijke afdeling van het 
Natuurkundig Genootschap 

 
11. Noten 
1 D.A. Tamminga, De Tsjerne  8 (1953), 75. 
2 Brief van 27 juni 1957 van Obe Postma aan Bauke van 

der Veen. 
3 Brief van J.D. van der Waals van 9 september 1892.  
4 T.J. Steenmeijer-Wielenga, Op ’e hichte 3 (1990 

nummer 3), 2 en 5 (1992 nummer 2), 5. 
5 Onder een zwart lichaam verstaat men een voorwerp 

dat straling van alle golflengten.   
 volledig absorbeert en (volgens een door Kirchhoff 

ontdekte wet) daarom in alle golflengten zelf straling 
uitzendt. 

6 Brief van H.A. Lorentz (zie foto) van 16 april 1895.  
7 Brief van J.D. van der Waals 

van 28 september 1894.  
8 Friedrich Ego, Kritik der 

exacten Forschung, Leiden 
1897.    

9 V.A. Julius, Beschouwingen 
over de grondslagen der 
natuurkunde, Breda 1880. 

10 H. von Helmholtz, Zählen und 
Messen, erkenntnisstheoretisch 
betrachtet, Leipzig 1887. 

11 Sinds 1972 kennen we de “schrikkelseconde”, die soms 
tussen het oude en het nieuwe jaar wordt ingelast om de 
aarde en de klokken weer gelijk te laten lopen. 
Doorredenerend zou men de conclusie moeten trekken 
dat dit probleem niet op te lossen valt; de vertraging 
van de aardrotatie zal immers met een ander 
tijdmeetinstrument moeten worden vastgesteld dat op 
zijn beurt op een onveranderlijk periodiek verschijnsel 
zal moeten berusten, enzovoort. Een soort Droste-effect 
met meetinstrumenten dus. Tegenwoordig is de seconde 
als eenheid van tijd gedefinieerd met behulp van een 
cesium-133 atoom. In de hoop dat … 

12 Website Obe Postma Selskip: www.obepostma.nl onder 
Wetenschapsfilosofie (2007). 

13  “Postma, grensganger tussen natuur- en historische 
wetenschap” (2007; binnenkort op de site van het Obe 
Postma Selskip). 
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It reiske fan 2010: Postma en Slauerhoff  
 

Philippus Breuker 
 

 De hoed door Slauerhoff aan de dichter gegeven 
 
 Lang geleden, 

  jij was al dood en ik nog niet geboren, 
 gaf je mij een zwarte vilthoed 
 

  soms, ik ben al kaal, draag ik hem 
  hij is nog helemaal in orde: 
  alt doch präsentabel 

 
onlangs ving ik je onaards gesprek met Obe Postma op 

 
  vannacht schijnt op Westerveld de maan 

en de Sonate Pathétique ruist als een onbestemde 
wind in het 

  struikgewas 
 Martin Reints (De Gids 2008, 281) 

 
Yn dit gedicht mei al syn taspilingen wurdt de dichter 
ien mei Postma en Slauerhoff. Sok ienwurden heart ta 
de belangrike oerienkomsten tusken Postma en 
Slauerhoff. Postma sels hat yn Unierdsk petear, it 
gedicht dêr’t Reints nei ferwiist, itselde dien mei 
himsels en Slauerhoff. Hy  wurket yn deselde trant dêr 
in motyf fan Slauerhoff út Uitvaart yn út (No binn’ wy 
fierder as dy stjerre, feint/ Dêrsto oan tochtst om ring, 
ferile,/ Yn op te gean). Gjin wûnder tusken heakjes dat 
Postma him besaude oer de lettere feroaringen yn 
Uitvaart. Hy hie it oerskreaun út Een eerlijk 
zeemansgraf en seach it neitiid hiel oars yn de 
Verzamelde werken. It giet yn Uitvaart oer it wêzen 
fan de al ferstoarne dichter, dat mei in stjer troch de 
kosmos wintelet. Neffens Postma wie yn de earste 
lêzing alles dúdlik: yn it uterste momint giet it wêzen, 
foar lok al ûnferskillich, yn de stjerre oer, mar yn de 
twadde lêzing wurdt de stjer net mear neamd en binne 
de rigels ûnbegryplik wurden.  
 Postma en Slauerhoff gongen út fan fan in bestean 
bûten it ierdske, al wienen de wegen dy’t har ta dat 
besef laten, ûngelyk. By Postma gong it fia Plato, by 
Slauerhoff fia it spiritisme. Fansels kaam ek by har dy 
feriening ta stân yn en troch it gedicht, mar by Reints 
is it allinnich it gedicht dêr’t de feriening yn bestiet.   
 Postma en Slauerhoff hawwe elkoar ien kear 
sûnder euvelmoed sjoen. Dat hat west doe’t Slauerhoff 
yn 1916 eineksamen foar de HBS die. De leararen fan 
de Grinzer Ryks-HBS en dy fan de Ljouwerter wienen 
doe (en miskyn wol faker) kommittearre by elkoar. As 
Postma mei de dea fan de dichter each foar syn wurk 
krijt, sjocht er de skoalbern op ’e Nijstêd nei en tinkt: 
as Slauerhoff dêr ris by wêze mocht. Wer itselde idee 
dus, dat de dea net skiedt.  
 

Postma hat him yn gedichten, 
oantekens, brieven en 
kommentaren mear as ien kear 
útlitten oer de fraach wat him 
yn Slauerhoff oanloek. Wat de 
gedichten oangiet, dy binne 
meast fuort nei de dea fan 

Slauerhoff skreaun. Selden sil in 
dichter sa’n skok field hawwe as 
Postma doe’t er it  bestean fan in 
sielsbesibbe oare dichter ûntdiek. 
Dy ûntdekking moat er dien hawwe 
by it lêzen fan Den gulden winckel 
fan oktober 1936. It nûmer wie wijd 
oan de neitins fan Slauerhoff. Dêr 
stiet de foto yn, dêr’t Postma letter, 

yn 1951, noch in lêste gedicht op Slauerhoff oer 
makke hat: By in foto fan 1925, doe’t Slauerhoff syn 
grutte reis meitsje soe (SF 309), en dêr stiet ek 
Zeemans herfstlied yn, mei de strofe: 
 

Had ik nu een needrige hoeve 
En kinderen spelende buiten 
Om aan de beregende ruiten 
Gedachtloos gelukkig te toeven. 

 
Hy koe, sa skriuwt er yn in brief, dy rigels net 
kwytwurde, doe’t er se ein 1936 lêzen hie. Hy moat 
der in soad yn herkend hawwe. Grif hat er oan in pear 
gedichten fan himsels tocht. Oan Hjerst, dat begjint 
mei: It wie in stille snein, wat tsjuster en wat wiet, oan 
Yn ’e foarsimmer mei de frou dy’t from yn it mulhûs 
sit te sjen nei it simmerreinen en de bern dy’t fredich 
yn it bûthús boartsje en ek oan it âldere In dei as 
hjoed, dat dêr wol op liket en dat begjint mei It wie in 
dei fan reinen.   
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 Mar der is ek noch wat oars dat reden jout om oan 
in skok te tinken. It is J.C. Bloem dy’t yn syn besprek 
fan Een eerlijk zeemansgraf it gedicht oanhellet en hy 
seit derby as er it oer de fraach hat wat in goeie dichter 
is: De werkelijken hebben nooit naar iets anders dan 
naar een dergelijke directheid gestreefd. Dat jildt 
fansels foar himsels, mar it jildt ek foar Postma. En 
Postma wie gefoelich op it punt oft syn gedichten wol 
tsjin dy fan jongere dichters meunsterje koenen. hold 
goed de fernijingen yn de poëzy by Syn freon Tjitze 
de Boer koe syn leafde foar de dichter net diele. Dy 
fûn him te sloardrich, wat algemien as in beswier fan 
Slauerhoff sjoen waard. Postma joech blykber mear 
om ynhâld as om foarm.   
 Foarsafier’t de gedichten nei guodden fan 
Slauerhoff ferwize, giet it alle kearen om fersen út Een 
eerlijk zeemansgraf.  It binne Zeemans herfstlied, 
Zeeroep en Uitvaart. De bundel is fan 1936, it stjerjier 
fan de dichter. Dat bart yn Op in reinige middei (SF 
237); ’Ik ging gelooven dat ik nu ging rusten’ (SF 238) 
en Unierdsk petear (SF 261). Oan dizze trije gongen 
By de dea fan de dichter Slauerhoff (SF 231) en As ik 
opdroegen wurd (SF 232) foarôf. Dêryn giet it  -ek al - 
oer ienwurden (sa, somstûn’, wy) en oer ferskil tusken 
harbeiden (Ik bin de sjonger net foar in jong 
manminske, dy’t it lân te lyts is of de wrâld te ûnrom). 
It binne  
 Wat de kommentaren oangiet, der is in stik oer syn 
foarkar foar Slauerhoff út 1955, dêr’t er yn reagearret 
op Wadman, dy’t fûn hie dat Postma syn foarkar foar 
Rilke, Boutens, Verwey en Emily Dickinson makliker 
te ferklearjen wie as dy foar Slauerhoff. En der binne 
oantekeningen yn hânskrift út 1953 ûnder de titel 
’Verwantschap met Slauerhoff’. Se rinne foar in grut 
part parallel. Yn it folgjende kombinearje ik se.  
 Har bine, skriuwt er yn syn reaksje op Wadman 
twa dingen. As earste is dat har Frysk wêzen. Dat 
wêzen sprekt út de beskriuwing fan Fryske tastannen. 
De gedichten fan Slauerhoff dêr’t wat fan Fryslân yn 
sit, hearre neffens him ta de moaisten. Hy neamt 
Pastorale, Na jaren, Terugkeer II, De gouvernante en 
In memoriam patris en komt ek noch op de 
”beregende ruiten” en it ferlet om ”gedachtloos 
gelukkig te toeven” fan Zeemans herfstlied.  
 In memoriam patris neamt er sûnder neier 
taljochting alhiel in Frysk fers. Miskyn hat er tocht 
oan de ’directheid’ dêr’t Bloem it oer hat, oan ”mijn 
broer” en  it ”Kerkhof Huizumerlaan” en al dy oare 
biografyske bysûnderheden.  
 It oare wat har neffens him bynt, is de oerienkomst 
yn fielen. Dy blykt op mear as ien manier. Der is earst 
de leafde foar deselde poëzy. Dat is dy fan de iere 
Rilke. Hy hellet dêrby ûnder mear de rigels ”Nog 
zweven liedren op den wind/ En gaan van mond tot 
mond,/ Van ouder op kind’út Het einde oan, dat yn de 
bundel Serenade stiet. En dat is ek de klassike 
Sjineeske poëzy. Slauerhoff hâldt fan de Sjineeske 
poëzy, sa hellet er him oan, om it nofteren beskôgjen 

fan de bitterheid fan it 
libben, hy omdat se 
geane oer de 
ienfâldichste dingen fan 
it libben. En hy fettet dy 
poëzy gear mei de 
wurden: ”glimlachend 
berusten”.  
 Dan is der de ûnrêst 
dy’t se mienskiplik 
hawwe. Hy neamt syn 
Wyldsang (SF 76), 
Gjalp (SF 356) en 
Winterjûn (SF 184). Ek 
neamt er O, deaden 
heech yn kleare seal (SF 131), mooglik omdat dêr wat 
fan dy feriening oer de dea hinne yn sit. Liet fan in 
lyts-boarger (SF 174),  Nije wrâld (SF 175), It Fryske 
fjild (SF 208) en Folksbeweging (SF 230) dogge him 
tinken oan Holland op zijn … , grif om har sarkasme 
of selsspot. En dan neamt er ek noch it homo-erotyske 
fan De vriendinnen en Tsjinje (SF 255). Wat er dêrnêst 
yn Slauerhoff bewûndere wie de moed en krêft. Ta 
bewiis fan dat lêste hellet er it begjin fan Dzengis oan. 
Ek yn de gedichten sprekt er fan dy moed en krêft.   
 Safier oer Postma. Wat Slauerhoff oangiet, is in 
opmerking oer syn ferhâlding ta Fryslân hjir wol op 
syn plak. Dêr is in soad oer skreaun. Sa op it each tinkt 
men by in kosmopolyt as him net gau oan bining mei 

it lân fan komôf. Yn syn 
wurk spilet it as 
sadanich ek gjin rol, al 
moat er in gedicht In 
Leeuwarden skreaun 
hawwe en skriuwt er yn 
Ik kan niet zeggen hoe ik 
Holland haat: Maar 
voor Friesland heb ik 
nog een zwak. Wol 
binne der fansels de 
oantinkens oan Jorwert 
en is der ek it feit dat er 

krekt yn Fryslân mear as ienkear waarnommen hat. Hy 
skynt yn alle gefallen ek ien Frysk boek hân te 
hawwen, mar dat is by in brân yn syn hûs yn Tanger 
weirekke. Ik ha tocht oan de blomlêzing It sjongende 
Fryslân fan 1917, omdat dêr gedichten fan Postma yn 
steane dy’t op guodden fan sines lykje. Fierder witte 
wy dat er yn 1934-1935 oant twa kear ta om Fryske 
literatuer frege hat, earst oan Douwe Kalma en doe’t 
dy net reagearre, oan J.P. Wiersma. Hy hie yn dy 
snuorje kunde krigen oan Amarinske van der Zee út 
Snits, dy’t yn in bernesanatoarioum yn Zandvoort 
wurke en dy’t er troffen hie op in jûn fan de Fryske 
krite te Haarlem. Hy woe mei har werom nei Tanger. 
De direktrise fan dat sanatoarium wie ek in Snitser en 
dy hie noch lid fan de Jongfryske Mienskip west.   
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De reis 
 
10.30 Fertrek fan busstasjon Ljouwert 
Postma moat him yn Ljouwert wol thúsfield hawwe. 
Hy hie de argiven fuort by de hân en hy waard ek al 
gau foar lêzingen frege troch ynstellingen as it Frysk 
Genoatskip, de Provinsjale Underwiisrie en de Fryske 
Akademy. It Genoatskip beneamde him yn 1935 ta 
bûtengewoan lid en ta earelid yn 1958. De Akademy 
frege him faak om syn oardiel oer manuskripten. Hy 
wie in trou besiker fan de gearkomsten fan it 
Nammekundich Wurkferbân en it Lânskipsgenetysk 
Wurkferbân. Ik rin troch de stêd as in ûnbekende (SF 
250) 
 

Postma om 1954 
hinne út ’e Kânselarij 
wei. 

 
Westersingel, 
Willemskade 
fansiden: Net jachtsje 
op ’e fyts (SF 215)  
Fonteinstrjitte, 
Fossepark: Peaske 
(SF 281); fansiden  
Roemer Visscher-
strjitte, wêr’t P. en 
syn suster fan augustus 1944 oant desimber 1945 op 
nr. 7 wenne hawwe. Begjin ’45 hienen se in evakué yn 
hûs. It hûs oan de Ingelske strjitte waard foardere 
troch de Wehrmacht en nei de befrijing hawwe 
Kanadezen der noch yn sitten.   
Bildtsestrjitte, Harnzerstrjitwei: hjir yn 1953 oanriden 
troch in skoaljonge.  
Ingelske strjitte 5. Ut Makkum wei hjirhinne yn maaie 
1934. Boud lette jierren tweintich, arsjitekt Piet de 
Vries. Earder hie K. Uilkema der wenne. Stoeten fan 
froulju (SF 264); 
Ik sit troch it finster nei de wei te sjen (SF 237); Al 
myn libbens freugden sitte (SF 376) en Ik sit foar it 
finster yn ’e sinne (SF 378).  
Noardersingel fansiden. Mei d’eagen iepen SF 
178/212 Nijstêd fansiden. 
Dy deis, mei tinken (SF 
231) Griene wei, Alde-
houstertsjerkhôf. Deis mei 
de bakfyts (SF 214); Nee, ik 
haw net safolle winsken 
mear (SF 304) 
Prinsetún. Ljochte dagen 
komme wer op nij (SF 319) 
By gymnasium om rotonde, 
Noarderwei, Jelsumer-
strjitte, Âld tsjerkhôf 
 

De trije dukatons (tekening 
Bouke van der Sloot) 

Hjir rûn Slauerhoff 1916-1917 mei Annie Hille Ris 
Lambers fan Jorwert. Sy koenen elkoar al fan de 
legere skoalle en letter sieten se by elkoar op ’e HBS. 
Sy siet in klasse leger.   
En hy gong der ek hinne mei Hendrik de Vries. 
Neffens De Vries sieten se yn dit wiete oarde  twa 
oeren swijend yn’e rein op in bankje. Wadman naam it 
’drassige oord’ wêr’t De Vries it oer hie, oer, en dêr 
reagearre  Postma op mei te skriuwen dat it dêr 
hielendal net leech en wiet wie, mar just heech. It wie 
de âlde terp Fiswerd. Hy koe him wol yntinke dat it 
Slauerhoff oanloek, omdat it yn syn tiid wol sawat it 
iennichste parkje fan Ljouwert west hawwe soe.  
Trije dukatons. Dit is myn lân! De kostlikste greide 
(SF 303) 
Dammelaan, Rengerslaan, Jelsumer Aldlân. Dy 
doarpkes en dy arbeidershuzen (SF 387) 
Noarderwei, Foarstreek. Slauerhoff siet as bern altyd 
te lêzen en hy hie letteren studearje wollen, mar syn 
heit fûn it mei it each op syn takomst better dat er 
medisinen die. Syn oanlis foar letteren blykt ek wol út 
syn sifers op it eineksamen fan de HBS. Hy hie 
allinnich foar tekenjen in ûnfoldwaande, fierder meast 
seizen en sânen, mar in acht foar Skiednis, Nederlânsk 
en Ingelsk en njoggens op mûnling Frâns en Ingelsk. 
Klasgenoat Atte Hibma fertelde letter dat er nea 
fergetten hie hoe’t De Weerd, har learaar Nederlânsk, 
by in opstel fan Slauerhoff sein  hie ”dat hij in geen 
jaren zo’n goed stuk werk onder ogen had gehad van 
een leerling”. 
Foarstreek Westside, 33. Bertehûs, 14 des.1898 
Foarstreek Eastside, 26. Wenhûs sûnt 1901. Hjir die er 
as bern mei syn suske Guus en in oar famke it 
’preekspultsje’. Om syn astma wie er simmers gauris 
by famylje op Flylân.  
Foarstreek Eastside, 24. It boppehûs wie wenhûs fan 1 
juny 1914 ôf. In memoriam patris. 
Rinne troch de Keningsstrjitte: Oan dy’t my lêze sille 
yn letter tiid (SF 254) 
Fansiden Tunen: op bewaarskoalle nr. 6,  1902-1904  
En ek de Kazerne, dêr’t er in soad kaam om Frânsk 
fan de Belgyske flechtlingen te learen.  
Kânselarij, argyf en biblioteek 

Postma kaam hjir foar 
1934 simmers wolris (al 
yn 1923), mar neitiid hiel 
faak. Yn 1954 noch trije 
moarnsskoften wyks. Mei 
syn krassende kroantsje-
pinne skreau er skriften 
fol. De lêste jierren 
waarden de besiken 
minder, mar ik moat him 
yn 1959 noch yn de 
biblioteek sjoen hawwe. 
Syn besite op 4 augustus 
dat jiers oan it argyf soe 
syn lêste wurde. Ik kin net 
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– lyk as Joast Halbertsma (SF 374) 
Yn 1921 ferhuze de famylje nei de Wybrand de 
Geeststrjitte 32. Slauerhoff siet sûnt 1916 al yn 
Amsterdam. 
Emmakade fansiden: Ik siet op ’t muorke, kostb’re sit 
(SF 292). Abe Brouwer hie him sitten sjoen en dichte 
dêroer yn syn bundel Klinkerts. Iroanysk murk Postma 
oer it gedicht op: ”Dat gedicht bigoun mei it tige 
materiële, mar einige mei de loft yn to gean, sadat ik it 
net kwea ôf nimme koe”. 
 
11.30 kofjedrinke yn Brasserie Lourens. 
 
12.00 Stêd út, Oeriselske strjitwei, fansiden yn 
Wurdum it grêf fan Tjitze de Boer. Mar dan tink ik 
oan in freon (SF 280). Fierderop op Tjaard de pleats 
fan De Boer (O dy âlde pleats dêr triedden 
ûntsprongen dy’t wrâlddielen omfetsje koenen!). 
Ôfslach Snits, Raerderbosk.  

Ein 1922 rekke 
Slauerhoff siik nei 
hûs. Yn desimber 
fytste er mei Heleen 
nei it Raarderbosk en 
se besleaten doe 
foargoed dat it dochs 
neat wurde koe. It hat 
grif net de earste kear 
west dat se dêr 
wienen. It park wie 
iepenbier sûnt 1914, 
doe’t de state al in 
pear jier ôfbrutsen 
wie en de tún 
oerdroegen waard oan 
de tsjerke fan Raerd. 
It waard de earste 

jierren sneins drok besocht troch jongfolk út de 
omkriten. Nei dy lêste kears dat se dêr wienen, hat 
Slauerhoff suver alle gedichten skreaun dy’t oer har 
leafde geane en dy’t doe dus foargoed in freonskip 
bliuwe soe. Se hearre by Jorwert, behalve dit dus, In 
het oude park (VG 222): 
 

Hier werd verlangen liefde, teerbetooverd, 
Diana in ijlen maanglans groenomlooverd, 
Blanklevend. Luistrend hoe het woud zoo stil werd, 
Jaren geleên, hervind ’k mij hier verwilderd 
En afgestompt; ik had nooit moeten keeren. 
Ik kan de beken door de bosschen ruischen hooren, 
De maan zien toovren, maar wat geeft mij dat? 
Op deze plek, waarnaar ik heimwee had, 
Een vreemde, die al ’t vroegre heeft verloren. 

 
Krinzerearm, Skearnegoutum, wei nei Ysbrechtum. 
Bin ik it (SF 91) 
 
13.30  Breamiel yn Daaldersk plakje te Snits. Ik bin 

wat in stil en ienselvich persoan (SF 222) 
 
14.30 Yn bus nei Singel by it Lytssân. Op it Lytssân 
wennen guodden fan de Kingma’s, noch fiere famylje 
fia de mem. Marten Hylkes op nr. 18 siet as liberaal 
fan 1857 oant 1862 yn de Twadde Keamer en waard 
doe as Steatsrie beneamd. Multatuli, dy’t yn de kost 
foarseach mei sprekbeurten rûnom yn it lân, spriek twa 
kear mei daverjend súkses te Snits, op 4 novimber en 
op 6 desimber 1868. Dêr waard dus jierren letter by de 
Kingma’s noch oer praat. Hy útfanhûze by 
wynhanneler Houwink. Fan twa stêden (SF 295) 
Oer Grutsân, oarekant: yn ’e kost op nr. 33 by 
winkelman Rindert Gilhuis en frou (Jeltsje Nijdam); 
Skarnesteech troch, op nr. 18 bakker Willebrordus 
Bos. Snits is de stêd fan Douwe Tamminga (SF 383) 
Galigastrjitte, Alde feemerk, p.m. de Sitter. Har wegen 
gean (SF 213) 
 
 

 

 
It Snitser gymnasium om 1890 hinne en 
de Ljouwerter Ryks HBS yn 1917 (resp. 
út Skriuwers yn byld 6 en Gedenkboek … 
1917). 

 
Gymnasium. Talittingseksamen op 6 sept. 1881 foar 
twadde klasse. Hie twaën en trijen (ús achten en 
seizen), mar foar latyn in 4. Mar waard al gau de bêste 
fan de klasse. Siet fiif jier lang by eale Hektor (van der 
Weij) yn ’e klasse, letter dokter yn Bussum, en by 
Gerryt Wagenaar, in broer fan de bekende ds. Lútsen 
Wagenaar fan Heech (dêr’t Postma wol mei Gerryt 
oan hûs west hat) en de lêste trije jier mei Latyn ek by 
Age Solco Miedema, letter direkteur fan de Haarlimse 
Hypoteekbank. Op ’t lytse tsjerkhôf (SF 123); Ik sis 
net: Snits mear (SF 295) 
 
15.30 bus pikt ús op Martiniplein op, stêd út, 
Greidhoeke troch.  
Skearnegoutum, Rien (anekdoate oer Fokke Sierksma 
yn ferbân mei Postma), Itens, Britswert (Ds. Van der 
Heide, dochter Mien = Clara de Groot skreau oer de 
famylje Hille Ris Lambers in jeugdboek, De malle 
negen), Littens 
Baard. Hjir hat Slauerhoff yn july 1924 in pear wiken 
waarnommen. ”Praktijk hier weer gelukkig afgeloopen 
het was zwaar, groot gebied, slechte motor. Geen  
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De famylje Hille Ris Lambers om 1911 hinne. Boppeste 
rige yn ’e midden Annie, twadde fan rjochts Heleen (út 
G.J. Zwier, Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak; 
Ljouwert 1992). 
 

astma.”  Siket wurk as kontrolearjend dokter, mar: ”Ik 
zie toekomst nog donker in, levenslust nog genoeg, ’le 
diable au corps’.  Slacht op roman fan dy namme 
(1923) fan Raymond Radiguet.  
 
16.15 Jorwert teedrinke yn Wapen fan Baarderadiel. 
 
It wie in gesellige boel yn de húshâlding fan ds. Hille 
Ris Lambers. It fammekeammerke, dat Slauerhoff yn 
De dienstmaagd beskriuwt, wie yn 1987 noch presys 
sa en miskyn is it noch altyd net feroare. It ’blinkend 
schelpengruis’ hat om dat jier hinne de doetiidske 
bewenner, ds. Klooster, oer it paad achter yn ’e tún 
hinne brocht.  
Slauerhoff hat hjir tusken eineksamen HBS (july 
1916) en 1919 in soad west. Vestdijk trouwens ek in 
kear. Dy siet by Annie yn de klasse. Om twa dingen 
hat Jorwert fan it grutste en bliuwende belang foar 
Slauerhoff west: hy fûn der in freonskip mei Heleen 
Hille Ris Lambers en hy makke kennis mei it 
spiritisme. ’s Gravesande 1933: Ben je theosoof? 
Neen. Ik ben niet overtuigd van reïncarnatie zooals de 
theosofen zich die denken, maar het lijkt er wel erg 
veel op. Ik geloof wel dat sommige eigenschappen van 
een vroeger leven in een ander overgaan.  
De bliuwende freonskip hat gjin leafdesdichten 
oplevere, mar gedichten fan in weemoedige sfear om 
wat gjin ferfulling fûn hie. Earst wie der Annie, foar’t 
neist fan 1915/16 oant oktober/desimber 1918, doe 
Heleen fan de hjerst fan 1918 oant 1919 en dêrnei 
kaam Truus de Ruyter (fan 1919-1922). Op Annie en 
Truus hat er foarsafier bekend gjin gedichten makke. 
Wol op Heleen, ek al yn de tiid mei Truus. Dat blykt 
út Pastorale (VG 132-133), dat yn de earste ôflevering 
1921 fan Het Getij stiet.  
Ein 1922 rekke er siik nei hûs. Yn desimber fytste er 
mei Heleen nei it Raarderbosk en se besleaten 
(nochris) dat it neat wurde koe. Sûnt hat er op har 
leafde, dy’t doe dus foargoed in freonskip bleau, noch 

skreaun: Landelijke liefde I-III (VG 226-229; Vrije 
Bladen 1924); De gouvernante (VG 136-137; Vrije 
Bladen 1924); Na jaren (VG 225; Vrije Bladen okt. 
1926); De terugkeer I, II (VG 230-231; Vrije Bladen 
maart 1930). En op Jorwert slacht ek noch: De 
dienstmaagd (VG 134-135). 
 
17.00 werom nei Ljouwert, oer Weidum en Wytgaard 
 
17.30 wer by stasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
It keammerke fan De dienstmaagd (foto Friesch  Dagblad 17 juny 
1987).
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Boekpresentaties Obe Postma Selskip 
 

Philippus Breuker 
 

Op 31 maart aanstaande verschijnen in de Obe Postma 
Rige twee boeken. De aanbieding is in het 
Natuurmuseum in Leeuwarden. Het programma van 
de middag staat elders in dit blad. De 
boeken zijn na de presentatie te koop.  
 Het ene boek is het meer dan 
vijfhonderd bladzijden tellende Veld, 
huis en bedrijf. Landbouwhistorische 
opstellen. Het boek bevat een ruime 
keuze uit het verspreide werk van Obe 
Postma op het gebied van veldindeling, 
rechtsgeschiedenis, huis en bedrijf van 
de boer, naamkunde, waterstaat en nog 
veel meer. Om er enkele te noemen: 
Hoe is de pondemaat onze Friese 
landmaat geworden?; Virga en Pes in de 
registers der kloosters te Fulda en te 
Werden; Het Rekenboek van het Hasker 
Convent (1500-1520); Over het Friese boerenhuis in 
de 16e en 17e eeuw; De Saksische jaartax in Friesland; 
De Friese steden en haar “uitburens”; Over het 
ontstaan der oudste Friese geslachtsnamen; Personen 
of geslachten in plaatsnamen en boerderijnamen?; 
Veldnamen in verband met gemeenschappelijk 
grondgebruik; De doorgaande plaatsen en de daarbij 
behorende meente; Een landmeter aan het werk in de 
16e eeuw; Over de hoevevorming in de Friese 
zuidwestelijke kuststreek en op Ameland; Over 
aanvang en eerste tijd van de floreenbelasting in 
Friesland; Over een paar moeilijkheden de 
geschiedenis van het rechtsbestel van Appingedam 
betreffend; Essen op de Friese klei; Over de positie 
van het vlek in Friesland in de tijd van de Republiek. 
Een twaalftal opstellen is uit het Fries vertaald.  
 Ook is opgenomen een niet eerder in gedrukte 
vorm verschenen verklarende lijst van honderden 
verouderde woorden uit het dagelijks leven in 
Friesland. Het geheel wordt ontsloten met een register 
van plaatsnamen, dat bijna zevenhonderd namen 
omvat. Juist doordat Postma schreef over lokale 
situaties is er bijna geen dorp in Friesland of het komt 
er wel in voor. Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor 
Groningen en West-, Oost- en Noord-Friesland. In de 
uitvoerige inleiding wordt Postma als 
landbouwhistoricus getekend. Veel aandacht krijgen 
zijn opvattingen over veldindeling. Het is een centraal 
thema in zijn onderzoek. In  meer algemene zin wordt 
over hem als historicus ook iets opgemerkt. Daaraan 
ontlenen we de volgende karakteristiek.  
 Postma was de man van de bronnen. Daarin ligt 
zijn kracht. Systematisch nam hij alle beschikbare 
bronnen door en schrift na schrift vulde hij met 

aantekeningen. De schriften zijn op een enkele na 
bewaard gebleven. Hij noteerde er steeds zorgvuldig 
zijn bronnen in. Veel van de archieven waarin hij zijn 

materiaal moest vinden, zijn 
sindsdien door weinigen meer 
onderzocht en dan nog nooit zo 
volledig als hij het deed. Door 
kritische combinatie van een grote 
hoeveelheid bronnenmateriaal kon 
hij studies schrijven die op hun beurt 
andere onderzoekers weer als 
bronnen konden gebruiken. 
 Zijn houding als wetenschapper 
valt te typeren als van iemand die 
een theorie op haar houdbaarheid 
onderzoekt, of ook wel, meer 
feitelijk, zelf vragen stelt en probeert 
te beantwoorden. Vaak komt het 

erop neer dat hij theorieën verwerpt. Met zijn 
veelzijdige en diepgaande kennis werd hij spoedig een 
geduchte gespreksgenoot van rechtshistorici als L.J. 
van Apeldoorn, D. van Blom, A. de Goede en 
 D.J. Cuipers, van de archeoloog A.E. van Giffen 
en de mediëvist I.H. Gosses, van historisch of sociaal 
geografen als E.W. Hofstee, B.H. Slicher van Bath, 
H.J. Keuning en J.J. Spahr van der Hoek en van 
filologen als K. Fokkema, W.J. Buma en P. Sipma.  
 Zelf theorieën ontwerpen lag kennelijk niet zo in 
zijn aard. Hij baseert zijn opvattingen blijvend op  

feitenmateriaal, maar gaandeweg verdwijnt de theorie 
naar de achtergrond en bepaalt hij zich helemaal tot de 
feiten. Het is de voorzichtige wetenschapper die hem 
ergens laat zeggen: “Het is misschien een drieste 
hypothese, waar ik mee aankom, maar ik wilde hem 
toch niet voor me houden.” Het is Postma ten voeten 
uit, want zo driest was die hypothese niet meer na wat 
hij ervoor aan argumenten bijeen had gebracht. 
Postma wilde bewijzen.  
 Postma was een baanbrekend auteur die 
fundamenteel onderzoek naar de geschiedenis van de 
cultuurgrond op de klei deed tot hij na twintig-
vijfentwintig jaar van onderzoek reond zijn 
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vijfenzeventigste zijn resultaten ging 
toetsen aan de zand- en veengronden in 
Friesland. De overgang valt na zijn nog 
zeer vernieuwende studie over de vraag 
of het personen of geslachten zijn 
waarnaar  plaatsen en boerderijen 
genoemd zijn.  
 Het andere boek bevat de 
uitgewerkte lezingen die op de studiedag 
in november werden gehouden. Onder de 
titel Van Groningen tot Zeeland. 
Geschiedenis van het cultuurhistorisch 
onderzoek naar het kustlandschap zijn 
achtereenvolgens de bijdragen gebudeld van Egge 
Knol (Het verleden van kwelders, wierden en dijken: 
werk voor Natuurwetenschappers), Meindert Schroor 
(Tussen Geologie en Geakunde. Historische geografie 
van Friesland in de periode 1850-1950), H.Th.M. 
Lambooij (Het middeleeuwse kaartbeeld van Hollands 
Noorderkwartier), J.T. Bremer (De genese van de Kop 
van Noord-Holland en het westelijk Waddengebied), 
K.A.H.W. Leenders (Door de kracht der vloeden, of 
door ’t toedoen van menschen, verandert of gantsch te 
niet gegaan) en Adrie de Kraker 

(Landschapsonderzoek in de Zeeuwse 
Delta, 1990-2010).  
 De auteurs leggen allemaal hun eigen 
accenten, wat uiteraard het gevolg is van 
het feit dat het onderzochte gebied overal 
zijn eigen bijzonderheden kent, maar de 
grote namen van vroegere onderzoekers die 
steeds terugkeren zijn toch dezelfde. Het 
zijn Acker Stratingh, Staring, Gerrit de 
Vries Azn., Lorié en Beekman. Ze worden 
ook in het werk van Postma vaak genoemd. 
Interessant is ook de mogelijkheid tot 
vergelijking van het onderzoek tussen de 

gebieden onderling.   
 Zo biedt deze bundel een rijke verscheidenheid aan 
studies over de nog niet of nauwelijks onderzochte 
geschiedenis van het landschapsonderzoek. Ze bevat 
veel nieuwe feiten en inzichten over de veranderende 
visie op ontstaan en vorming van het Nederlandse 
kustlandschap en is geïllustreerd met talrijke 
afbeeldingen, waaronder niet meer herdrukte of zelfs 
nimmer uitgegeven kaarten uit de negentiende eeuw, 
alsmede nieuwe, die voor dit boek gemaakt zijn. 
 

Programma Boekpresentaties Obe Postma Selskip 

Datum:  31 maart 2010 
Plaats:  Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden (tel.: 

058-2332244) 
 
16.00   Inloop Koffie en Thee 
 
16.30   Welkomstwoord van de voorzitter van het Obe Postma Selskip: drs. S. van der Zwaag 
 
16.35  Prof. dr. Ph.H. Breuker geeft een toelichting op het boek Ph.H. Breuker, m.m.v. 

Meindert Schroor en Tineke Steenmeijer-Wielenga, Obe Postma. Veld, huis en bedrijf. 
Landbouwhistorische opstellen. Hilversum: Verloren 2010.  

  Overhandiging van eerste exemplaar aan prof. dr. Th. Spek 
 
17.00 Prof. dr. Th. Spek houdt de lezing Het werk van Obe Postma: inspiratiebron voor 

de landbouw- en landschapsgeschiedenis van Noord-Nederland 
 
17.30  Prof. dr. G.J. Borger houdt een lezing naar aanleiding van de Congresbundel Guus J. 

Borger, Philippus Breuker & Hylkje de Jong (red.), Van Groningen tot Zeeland. 
Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap. Hilversum: 
Verloren 2010. 

  Overhandiging van eerste exemplaar aan dr. J.P.A. Louman. 
 
18.10   Afsluiting door de voorzitter drs. S. van der Zwaag 
 
18.15  Borrel 
19.00-19.30  Einde 
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’It lânferhieren wie ús merkedei’ 

 
Tineke Steenmeijer 

 
De dichtrigel fan Obe Postma, dy’t ik as titel foar 
dizze bydrage keazen haw, komt út in fers dat skreaun 
is yn 1914. It waard fuort datselde jier - lykas alle 
gedichten dy’t Postma oant dan ta makke hie - 
opnommen yn it tydskrift fan it Selskip foar Fryske 
Taal- en Skriftekennisse, Forjit my net!. Ik jou it hiele 
fers hjirûnder: 
 

PEASKE 
 
’t Is Peaske, en in leaflik bernespul 
Seach ’k fan ’e middei; ’n spul fan dizze dei: 
In fammerige oan ’t tossen, nuten fan in streek; 
It feintsje, dat se koft hie, moast ek mei. 
 
Mei âlde minsken in pear, seach ik it oan; 
Dy hiene wille as ik. De fammen wiene bliid 
As bern, mei neat; it waar wie moai, 
Wat koe ik oars as dreame fan in âlde tiid? 
 
Ik tocht oan ’t âlde feest, dat yn ’e wintertiid 
Wat wille op it ienlik doarpke brocht; 
It lânferhieren wie ús merkedei 
En ’t nútsjetossen op it tsjerkhôf wie dan nocht. 
 
O leaf fermaak! Dat wrot en boddet deis, 
Mar as it Peaske is en waar as hjoed 
Dan moat men wêze as bern en boartsje as hja; 
Myn jonge feintsje, do diest goed! 
(Samle fersen 2005, 53) 

 
As ik dit lês, stel ik my Postma op syn frije dei foar. 
Lykas er sa graach dwaan mocht op snein, makket er 
no op dizze Peaskesnein (of –moandei) ek in fikse 
kuier en earne op in pleintsje yn ’e stêd Grins of op in 
doarp yn ’e omkriten sjocht er tidens syn tocht in rige 
fammen dy’t mei in ‘feintsje’ oan it ‘nútsjetossen’ 
binne.  
 It wurd, dat Postma keazen hat foar it spultsje is 
apart. It Wurdboek fan de Fryske taal jout ûnder it 
lemma ‘tossen’ as fynplak allinne de rigels út dit 
gedicht. It wurd moat fia it Nederlânske ‘tossen’ fan it 
Ingelske ‘toss’ komme, dat it opsmiten fan in munt om 
te bepalen, wa’t by in wedstriid begjint, betsjut. Yn it 
Frysk wurdt it spul dat ornaris mei walnuten spile 
wurdt, meastentiids ‘nútsjebosse’ en ek wol 
‘nutesjitte’ neamd.  
 Fanâlds is dat ‘neutschiet’n’- lykas myn 
Grinslanner ‘opa’ it neamde - foar de Grinzer bern in 
tradysje dy’t by Peaske heart. Yn Fryslân waard it ek 
wol ‘om Peaske hinne’ dien neffens H. Heidinga yn it 
Folkskundich Jierboek fan 1970 (s.11), mar  - lykas út 
dit fers fan Postma bliken docht - ek wol op oare tiden 
fan it jier en by oare gelegenheden.  

Op syn peaskekuier fan 1914 is ús dichter even stean 
bleaun om mei noch in stikmannich âldere minsken te 
genietsjen fan it tafrieltsje. It is moai waar en dan kin 
it yn it maitiidssintsje al wol sa lekker wêze, dat jo 
even noflik stilstean bliuwe kinne. 
 ‘Wat koe ik oars as dreame fan in âlde tiid?’ freget 
de dichter yn rigel 8.  
 Yn de dêropfolgjende strofe fertelt er, dat er him it 
‘nútsjetossen’ fan eartiids yn Koarnwert yn ’t sin 
brocht hat. De maityd fan 1914 sil dochs wol in tiid 
fan weromtinken oan de bernejierren, it âldershûs en it 
bertedoarp west hawwe foar Postma. Syn mem dy’t 
nei de dea fan Obe syn heit 
(sjoch foto) yn 1891 de 
buorkerij fuortset hie, liet it 
buorkjen yn dat jier oer oan har 
jongste soan Tseard en ferhuze 
ein maaie 1914 mei har jongste 
dochter Reinskje nei Huzum. In 
jier letter fêstigen de beide 
dames har foargoed yn 
Makkum. Dat betsjutte foar Obe fansels, dat 
weromkomme yn it âlde doarp tenei net mear itselde 
wêze soe. 
 Werom nei it fers! It ‘âlde feest, dat yn ’e 
wintertiid / Wat wille op it ienlik doarpke brocht’ 
blykt yn rigel 11 ‘it lânferhieren te wêzen’ en yn 
Koarnwert waard dan op it tsjerkhôf ‘nútsjetost’. 
 Foar de famylje Postma wie it hieren fan tsjerkelân 
in ding fan belang. Philippus Breuker hat út it tsjerke-
argyf fan Koarnwert oantekeningen makke dy’t ûnder 
mear dêroer geane en dêrút docht bliken, dat sûnt 
1861, it jier dat de útkomst fan de ferhiering foar it 
earst oerlevere is yn ’e tsjerkeboeken, Piter Obes 
Postma altyd perselen yn hier hân hat dy’t oan ’e 
tsjerke tabehearden mei útsûndering fan de jierren 
1876 - 1878. Fan 1892 oant en mei 1896 komt it 
hieren op namme fan de widdo te stean en fan 1897 ôf 
op dy fan Tseard Piters Postma.  
 De hier gie yn op St. Petri en it lânferhieren sil dus 
om Sint Piter (22 febrewaris) hinne west hawwe. Yn 
de tsjerkeboeken wurdt in tal kearen in datum neamd. 
Dy rinne fan begjin febrewaris oant begjin maart. It 
lânferhieren kaam wol op mear plakken foar. It dreau 
de hierprizen op.   
 Yn de boekjes mei oantekeningen oer deistige 
dingen fan Obe syn muoike Antsje Rinia-Yntema (de 
frou fan Herre Tseards Rinia, de âldste broer fan Obe 
syn mem) haw ik de data fûn út de jongesjierren fan de 
dichter. It sille dy dagen west hawwe, dêr’t er yn 1914 
yn Grinslân oan weromtocht. Yn 1876, Obe wie doe  7 
jier, wie it lânferhieren op 11 febrewaris, yn 1877 
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skreau muoike Antsje op 23 febrewaris: 
‘noordwestewind soms buien anders mooi weer 
verhuuring van de Cornwerder kerkelanden de familie 
bij br Douwe te eten, ook ik ben er geweest’. De oare 
data binne: 15.2.1878, 7.2.1879, 20.2.1880, 11.2.1881, 
3.2. 1882 en 16.2.1883. Alle kearen wurdt noteard, dat 
de famylje mei elkoar yt by Douwe Rinia, de twadde 
broer fan Obe syn mem dy’t sûnt 1873 buorke op de 
pleats fan harren âlden. De beide lêste fan de neamde 
jierren wie Obe al yn Snits yn ’e kost fanwege syn 
stúdzje oan it gymnasium en it is de fraach, oft er doe 
foar de lânferhieringsdei mei alles wat dêrmei anneks 
wie nei Koarnwert kommen is. 
 Oer hoe’t sa’n dei ferrûn is hiel aardige 
ynformaasje te finen yn it oantekenskrift fan Tseard 
Herres Rinia (1855-
1935) (sjoch foto). In 
belangryk ferskil sil 
wêze dat yn syn tiid 
de ferhiering noch yn 
skoalle wie, mar dat 
dy yn Obe syn tiid al 
yn it ferieningsgebou 
west hat, dat 
ûnderwilens boud 
wie. Tseard wie in 
neef fan Obe, en hat 
der lykas syn mem 
(Antsje Rinia-Yntema) nocht oan hân om 
oantekeningen te meitsjen. Hy die dat lykwols net 
lange jierren by de dei lâns, mar alles efter inoar op 
syn âlde dei. By it fragmint, dat hjirûnder folget, 
skreau er: ‘Met dit te boek stellen van de vroegere 
landverhuring te Cornwerd hoe dat vroeger plaats had, 
heb ik gemeend  het toekomende geslacht een 
genoegen te doen 
 Wel is het mij verre van aangenaam bij het 
overzien van mijn verhaal dat ik zoo veel taalfouten 
heb gemaakt en dat mijn schrift zoo treurig slecht is, 
maar het is nu eenmaal niet anders / Dit verhaal 
geschreven in Februari 1933 door mij op 77 jarige 
leeftijd / THRinia oud kerkvoogd van Cornwerd’. 

 Om it autentike karakter net oan te taasten, nim ik 
it ferhaal yn syn hiele hear en fear, ynklusyf de 
taalfouten, oer. 
 

Ik ga hier het een en ander vertellen omtrent de gewone 
jaarlijkse landverhuring zóo van de kerkelanden van 
Cornwerd en wel zooals die plaats hadden in mijn 
kinderjaren 
In die tijd was de school nog in hetzelfde gebouw als de 
onderwijzers woning en wel in de noordwesthoek met 
twee vensters aan de westkant en drie aan de noordzijde 
welnu de bovengenoemde verhuring had plaats in deze 
school een ander gebouw was er niet 
Deze landverhuring was voor ons als school kinderen 
een dag van beteekenis dagen vooruit hadden we anders 
geen praat en geen denken dan over de zoo door ons 
gewenschte vrijdag 
Eindelijk was dan de dag voor de vrijdag daar  
de schooltijd was namiddags van een tot drie welnu 
omstreeks half drie nu kinders wij zullen maar eindigen 
want jelui kinders zijn toch zoo wild en onoplettend zoo 
sprak meester 
ik behoef zeker niet te vertellen dat er dan een gejuig 
van ons opging. Nu was de tijd aangebrok[en] dat de 
school geheel leeg gehaald moest worden dat was een 
kolfje naar ons zin; daar de deur die toegang gaf tot de 
school veel te klein en te nietig was om de 
schoolbanken er door konden werd het schuifraam uit 
een van de westelijke vensters weg genomen om daar 
door de banken te verwijderen alles moest dan uit 
school worden verwijderd wat vrijwel door ons 
schoolkinderen plaats had 
er waren toen 10 banken waarop ieder vier kinderen 
konden plaats nemen deze banken sjouden we allen 
naar de voorkerk dikwijls 6 à 7 jongens onder een bank 
natuurlijk de een droeg en weer een ander ging er aan 
hangen dat dan dikwijls tot een gekijf aanleiding gaf 
maar nooit gaf het aanleiding tot ruzie 
ook de school borden en ezel moesten naar de voorkerk, 
de leien, pennen, schriften en griffels ook de boekekas 
werd leeg gehaald dit alles werd door de meisjes onder 
heel wat gekakel naar een leeg bedstede gesjoud door 
de deur naar een der kamers van meesters woning en 
kreeg plaats op een leeg bedstede 
Eindelijk was dan de school geheel ontruimd en wij 
hadden een reuzen pret dansten en sprongen op de 
ontruimde vloer en zongen dat het davere 
Moede van al die drukte kwamen we thuis wat er die 
nacht door ons gedroomd werd? wij weten het niet maar 
des morgens opstaande dan was de zoo gewichtige dag 
aangebroken vrij van school en de pret in ’t verschiet. 
Dadelijk naar ’t eeten zetten wij de stap naar ’t dorp 
waar wij al veel meer menschen zagen dan gewoon 
dagelijks en ons loop was direkt naar de voorkerk en ja 
daar was zooals alle jaren de uitstalling al gereed, op 
een paar van onze schoolbanken waren de de 
schoolborden gelegd en daarop was uitgestald groote en 
haze nooten pinken, koekjes enz en ik behoef zeker niet 
te vertellen dat wat verder op de dag hoe meer onze 
centen verhuisden naar de verkooper (oude Haije) er 
werden dan vaak nog met de mond vol alle mogelijke 
spelletjes gedaan zooals pinktippen, in plaats met 
knikkers met de nooten het knikkerspel doen wie het 
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hoogst met de koekjes bij de oude toren op kon 
zwaaijen enz 
’t was voor ons een reuzen prettige dag 
het kerkhof was toen onze speelplaats, wat hebben wij 
toen op die groene zooden gespeeld hèlaas hoevelen 
van toen rusten nu onder die zooden bijna allen 
En nu iets wat de eigentlijke landverhuring betreft hoe 
dit plaats had en de napret die hier op volgde Zoo een 
dag was onze school in een herberg veranderd en de 
boekekast in een tapkast op de borden waarop anders 
onze boeken stonden stonden dan verschillende flessen 
hoofzakelijk met jenever en brandewijn gevuld en een 
goede vooraad roemers enz boven op die kast lagen een 
hoop lange goudsche pijpen, daar er in de school weinig 
ruimte was waren er geen tafels aanwezig, waarop men 
de glaasjes kon zetten maar die vonden plaats op 
schrooten die men een manshoogte aan de muren 
bevestigd had 
stoelen waren schaars, maar banken dienden tot 
zitplaats. Op de dag van de verhuring hadden de 
kerkvoogden de woonkamer van de meester tot hunne 
beschikking en ook moest meester of liever de vrouw 
voor alles nat en droog middagmaal of wat de voogden 
verlangden zorgen wat 
natuurlijk goed werdt 
betaald ook werden de huur-
penningen door de huurders 
in die kamer betaald waarbij 
ze dan door de kerkvoogden 
werden getracteerd 
natuurlijk brandewijn en 
jenever en tabak sigaren had 
men toen niet 
Waren de huurpenningen 
betaald waarover een heele 
tijd mée heenging waartoe 
de slokjes zeker niet weinig 
toe bijdroegen, dan nam de 
verhuring een aanvang 
waarvoor het klippen der torenklok het zein gaf 
De kerkvoogden begaven zich nu naar de school waar 
al veel publiek aanwezig was die het erg druk hadden 
over alles en nog wat 
eindelijk stond de oproeper op en verzocht stilte en 
sprak met luide stemme de verhuring zal beginnen Er 
werd toen niet zooals nu beschreven op bordjes maar 
werd zoogenaamd opgeroepen en die het eerst mijnde 
had het strijkgeld verdiend dit was natuurlijk voorlopig  
tegen de avond liep het finaal af 
Wàren eindelijk alle stukken opgeroepen dan bleven 
toch veelen nog een poos zitten plakken en had tot 
gevolg dat menigeen bij thuis kom[s]t zijn middag maal 
koud moest nuttigen en het moeder de vrouw danig had 
verveeld want het middag uur 12 was al een heele tijd 
voorbij 
Het was toen gewoonte dat meenig Cornwerder op zoo 
een dag familie leden en kennissen te gast hadden, 
waarbij ook vrouwen die dan ook geregeld ’s 
namiddags naar de voorkerk gingen om bij oude Haije 
Feenstra inkopen te doen van nooten, pinken enz zeker 
als geschenk voor hun kinderen thuis, de gasten waren 
hoofdzakelijk van elders 
In de late middag, of tegen de avond had men de finale 

afloop, dan werd weer de klok geklipt en zette men 
weer naar school kerkvoogden kwamen weer uit 
meesters kamer en namen plaats achter een tafel die 
geplaatst was tussen de beide westelijke vensters en de 
verhuring nam een aanvang de bezoekers waren in de 
regel erg druk en roerig vooral als de een tegen de ander 
opbood 
Het duurde in de regel vrij lang als zôon verhuring 
afgeloopen was zoodat er flink tijd tussen in om menig 
glaasje naar binnen te wippen en het gevolg dat men 
hoe langer hoe meer luidrugtig werd en vaak de oorzaak 
was dat men veel te hoog bood en men later tot 
bezinning kwam niet weinig te hoog te hebben geboden 
want wat men bood moest betaald worden 
Aan alles komt een einde ook deze verhuring liep 
eindelijk af, dan reste nog het teekenen van de 
procesverbalen door de huurders  
nu dit had ook wat voeten in aarde want er waren er die 
het een ontzaggelijke moeite koste hun naam te 
schrijven en was dan vaak ook nog onleesbaar, er waren 
er ook die met een + teekenden waar dan door twee 
getuigen bevestigd werd dat de huurder die het kruisje 
geteekend had, zijn eigen geteekend handmerk was, dit 

werd dan door de getuigen 
onderteekend. Nu moet men 
niet denken dat na afloop 
der verhuring allen stilletjes 
naar huis gingen want och 
de soepkes smaakten zoo 
lekker vooral de brandewijn 
met suiker 
lepeltjes had men niet maar 
men wist raad een eindje 
steel van een goudse pijp 
werdt gebruikt om dat zoo 
lekkere slokje om te roeren 
Wàt er dan door die luitjes 
bij elkaar werd 
geriddeneeerd geswetst enz 

hier over zou men een boek over kunnen schrijven en 
och het was die eenvoudige menschen niet kwalijk te 
nemen het was hun eenigste gezellige dag en nooit 
ontaarde het in ruzie en twist 
Gewoonlijk zoowat om half acht dan werd een tafeltje 
geplaatst tegen de muur tussen de beide westelijke 
vensters, oude Joukeman [of: sjoukeman? tsw] zoo 
werd hij altijd genoemd was binnen gekomen pakte zijn 
oude fiool uit een zak, klom op die tafel en nam plaats 
op de stoel die op de tafel stond en begon zijn fiool te 
stemmen 
Zoo stadig aan kwam het jongvolk opzetten en het 
dansen nam een aanvang dat tot diep in de nacht duurde 
maar niet alleen het jonge geslacht ook die al vrij wat 
jaren telden in ’t bijzonder die naar de verhuring waren 
blijven zitten dansten dat het klapte 
Wat moet het toch een koddig gezicht zijn geweest die 
luitjes geheel hun dagelijkse zorgen vergetend in korte 
broek en op witte zokken op de maat der muziek japie 
sta stil te zien dansen, de fiool speelde en men zong er 
bij. En waarom moet ik stille staan ik heb van mijn 
leven geen kwaad gedaan ik zeide van jappie ik zeide 
van jappie ik zeide van jappie sta stil, en dan bleven de 
dansers bij stil stil staan of waren het steenen beelden 
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de een in deze houding en een andre weer op een andere 
manier, in ieder geval in de houding die ze hadden 
onder het dansen bij (stil). zoolang dan de muziek 
zweeg dat natuurlijk niet lang duurde bleven ze 
onbeweeglijk staan tot dat de fiool weer inzette en 
waarom enz 
Dat bij die dansuitvoeringen de fioolspeler niet vergeten 
werd hoe[f] ik hier zeker niet te vertellen want oude 
Joukeman [?] nu die luste wel wat en door de invloed 
van de veele slokjes geraakte de oude man zoo in vuur 
dat hij met de fiool boven zijn hoofd houdende en een 
goudsche lange pijp als strijkstok gebruikte en op deze 
manier er maar op los speelde, natuurlijk erg zuiver. 
Dat de schoolmeesters toen ook niet allen 
geheelonthouders waren is uit het volgende af te leiden 
zoo moet het eens gebeurd zijn dat meester die al aardig 
onder de invloed van zijn slokjes was, om het maar zoo 
uit te drukken , plost op zien gat op de vloer zat en het 
jongvolk in een wijde kring om meester heen danste 
want meester zou trakteere en wel met iets bijzonders 
namelijk op wijn welnu hij had de fles in de eene hand 
en de kurketrekker in de andere of hij nu over te veel 
kracht beschikte ten gevolge de brandewijn of als de 
kurk niet erg vast zat wie zal het zeggen? maar meester 
trok met zulk een forse ruk aan de kurketrekker dat de 
fles met een schok op de vloer bonsde wat tengevolge 
had dat de bodem der fles kapot sloeg en meester met 
zijn achters in de wijn die over de vloer liep zat, een 
gejuig ging op en nooit is er zoo gedanst en zoo hoog 
gesprongen om een schoolmeester als toen. 
de muziek viel in en men zong met luide stem Lang zal 
hij leven lang zal hij leven in gloria. Aan alles komt een 
einde zoo ook hier de laatste dans was gewoonlijk de 
molen die vrij lang duurde, en dan trok men naar huis 
en er was zeker geen meisje of ze had een vrijer 
opgedaan en de aanleiding vaak is geweest dat ze met 
de tijd de lappen bij elkaar voegden 
O hoe weet ik mij nog te herinneren dat onze meid de 
volgende dag nog telkens moest uit weiden over het 
plezier door hun genooten en er telkens zei nog altijd zit 
mij 
die 

fiool in het hoofd, ik kan het niet kwijt raken 
Maar de tijd vliegt voort. de tijden zijn sinds dien 
veranderd en de menschen met haar  
nog hebben te Cornwerd die verhuringen plaats maar 
wat een verschil van toen en nu wat is nu dat alles 
veranderd 
Geslachten zijn sedert die tijd gekomen en gegaan en 
Cornwerd is geen Cornwerd meer 
Wij kinderen van toen zijn groot geworden ja oud 
geworden ja zelf is er maar een luttel aantal dat nog tot 
de levenden behoort, en zij die toen zoo veerkrachtig 
het Jappie sta stil dansten ook hun gebeente is reeds 
lang vermolmd 

 
Hoewol’t wat Tseard Herres hjir skriuwt, ‘in plaats 
met knikkers met de nooten het knikkerspel doen’ 
mear liket op wat yn it Wurdboek nútsjeskrobbelje 
neamd wurdt, joech Postma syn fers ‘Peaske’ mei de 
oantinkens oan ‘nútsjetossen’ in moaie oanlieding om 
Rinia syn ferslach fan de lânferhieringsdei yn 
Wjerklank op te nimmen. It makket ús byld fan 
Postma syn (jonges)libben wer in bytsje folsleiner. 
 Foar dit artikel binne de oantekens út de 
tsjerkeboeken fan Koarnwert fan Philippus Breuker 
brûkt en fierder de oantekenboekjes fan Antsje Rinia-
Yntema en it oantekenskrift fan Tseard Herres Rinia. 
De beide lêste boarnen binne yn it besit fan Nynke de 
Boer te ’s-Hertogenbosch. 
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Skiednis fan it lânskipshistoaryk ûndersyk fan it kustgebiet 
Slagge stúdzjedei fan it Obe Postma Selskip 

 
Philippus Breuker 

 
Der is yn Fryslân in lange tradysje fan ûndersyk nei de 
skiednis fan it kultuerlânskip en dan yn it bysûnder nei 
de beskerming tsjin it wetter. Tink mar oan Gabbema, 
Van Leeuwen of Philippus van Blom en fansels ek oan 
Rienks en Walther. Jonger is it ûndersyk nei de 
fjildyndieling en de fjildferdieling, mei pioniers as 
Durk van Blom, L.J. van Apeldoorn en Obe Postma. 
Men kin wol sizze dat Postma hjir de grutte man is en 
dêrom stie de jierlikse stúdzjedei fan it Obe Postma 
Selskip dit jier yn it teken fan de skiednis fan it 
ûndersyk nei it kultuerhistoaryske lânskip fan Leech 
Nederlân (1880 – 1950). Wy hienen wer gastfrijheid 
fan Tresoar. 
 Seis sprekkers behannelen elk in diel fan it gebiet. 
Dr. Egge Knol die Grinslân, drs. Meindert Schroor 
Fryslân, dr. Theo Lambooij West-Fryslân, drs. Jan 
Bremer de Noardseekust fan it westlik Waad en de 
kop fan Noard-Hollân, dr. Adri de Kraker Seelân en 
dr. Karel Leenders westlik Noard-Brabân en de 
Biesbosch. Deifoarsitter wie prof. Guus Borger. Der 
wienen in lytse sechstich dielnimmers, wol in teken 
dat it ûnderwerp oanspriek.  
 Borger sette yn syn ynlieding it histoarysk-
geografysk ûndersyk yn it ramt fan it nasjonaal 
bewustwêzen, dat mei de foarming fan in ienheidssteat 
yn de njoggentjinde ieu sa sterk waard. Yn de 
ûnderskate regio’s dy’t mei elkoar de nije steat 
foarmen, wie it ferlet grut om har yn dy ienheidssteat 
te profilearjen. Hy lei in ferbân mei de tsjintwurdige 
sitewaasje, dêr’t it de globalisearring yn is dy’t it ferlet 
fan regionalisearring fiele lit. Yn syn ôfslutend wurd 
kaam er dêrop werom. Hy hope op in oare takomst fan 
de nije generaasje as fan syn bern, dy’t fan A nei B op 
’e achterbank fan de auto grut wurden wienen.   

De ynlieders leinen elk har eigen aksinten, wat 
fansels yn de reden leit, want it ûndersochte gebiet hat 
oeral syn eigen bysûnderheden, mar de grutte nammen 
fan de ûndersikers dy’t faak weromkearden, wienen 
dochs deselden. It binne Acker Stratingh, Staring, 
Gerrit de Vries, Lorié en Beekman. Se wurde ek yn it 
wurk fan Postma gauris neamd. Dêrmei is it belang 
fan it tema foar it ûndersyk nei dat wurk wol oanjûn, 
hoe ûngelikens oft de lêzingen oars ek wienen. Knol 
en Schroor lieten sjen hoe’t it foaral 
natuerwittenskippers mei har neidruk op waarnimmen 
en mjitten west hawwe dy’t yn de njoggentjinde ieu 
foar in trochbraak yn de kennis fan it lânskip soarge 
hawwe. Postma slút dêr dus goed op oan. Amateurs 
kin men har min neame, ek al hienen se dan gjin 
oplieding yn it fak hân. Dat fak bestie ienfâldichwei  

noch net. Sa hie Postma him de ynternasjonale en yn it  
bysûnder de toanoanjaande Dútske literatuer earst 
goed eigen makke ear’t er mei syn baanbrekkende 
stúdzjes oer de fjildferdieling op de Klaai fan it 
noarden kaam. 
 It giet net oan om alle lêzingen stik foar stik gear 
te fetsjen. Wa’t dêr niget oan hat kin se neilêze yn de 
kongresbundel dy’t takom maitiid ferskynt. Hjir stippe 
wy in pear punten oan. Knol lei de klam op it belang 
fan nije ynsichten oer it belang fan de 
feanûntginningen by it ferklearjen fan de skiednis fan 
it klaailânskip. It wetter kaam net allinnich fan de 
seekant, mar ek út it suden. Yn de diskusje waard  
frege oft der ek diken oan te wizen binne dy’t it lân 
tsjin it feanwetter beskerme hawwe. Knol wiisde op it 
ûntstean fan grutte ôfwetterstreamingen, oaren 
moasten tinke oan Himdyk, Tsjaarddyk, Slachtediken 
en Leppadyk. Knol en letter ek Leenders en oaren 
makken ek dúdlik dat der fan de transgresjeteoary net 
folle mear oerbliuwt. Der hawwe yn de Midsieuwen 
gjin skerp te ûnderskieden pearioaden fan heger en 
leger wetter west.   
 Schroor lei yn syn lêzing ferbân mei de opkomst 
fan geakundestúdzjes, lykas fan Botke en fan de 
Fryske Akademy mei de gritenijskiednissen. Lambooij 
joech oan de hân fan trije kaartrekonstruksjes fan it 
West-Fryslân om 1300 hinne oan hoe’t yn de rin fan 
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de tiid it byld hieltyd feroare al nei’t net allinnich de 
kennis fermeardere, mar ek de histoaryske of 
bestjoerlike kontekst feroare. Bremer joech oanslutend 
in histoarysk oersjoch fan it wurk fan Henk Schoorl, 
fan wa’t de tredde kaart wie dy’t Lambooij 
ynterpretearre hie. De Kraker die itselde, mar dan fan 
alle ynstellingen, tydskriften en boeken út de lêste 
jierren oangeande it lânskipshistoarysk ûndersyk yn 
Seelân. It foel op hoe ryk oft dat ûndersyk is. Dat is 
miskyn ek gjin niget, want as der ien provinsje is dêr’t 
de skiednis fan it kultuerlânskip om in ferklearring 
freget, dan is it fansels wol dizze krite mei syn 
wikseljende oansjen fan lân en wetter. Leenders ta 
beslút stelde lykas Lambooij de byldfoarming sintraal. 
Oant likernôch 1880 waard de ynterpretaasje laat troch 
ideeën út de literatuer, dêrnei kaam de pearioade fan it 
boarne-ûndersyk en nei 1970 waard der eins foar it 
earst sjoen hoe’t it der no yn werklikheid echt útsjocht. 
Postma sels kaam net sasear oan bod, mar dat wie ek 
net de opset. It gong derom om syn histoarysk wurk yn 
de tiid te pleatsen en dat is, sa kin men wol sizze, goed 
slagge. En de dichter waard net fergetten. Willem 
Abma droech It libben dat fergong (SF 161) en Op 
sokken dei (SF 354) foar, twa gedichten dêr’t Postma 
op yndrukwekkende wize it belibjen fan it ferline mei 
opropt. 
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Fan besinnen 
 
Mei yngong fan dit nûmer fan Wjerklank sette wy 
útein mei in nije rubryk foar leden fan it Obe Postma 
Selskip. De rubryk draacht de namme ‘Fan besinnen’. 
Der is plak yn foar gedichten al of net nei oanlieding 
fan of ynspirearre op it dichtwurk fan Postma, elke 
kear foar ien. Wy noegje de leden fan it Selskip út om 
der in súkses fan te meitsjen. De rubryk stiet los fan de 
rubryk ‘Myn moaiste rigels’ op it webstee fan it Obe  
Postma Selskip. 
 

Hjeljûn 
Yn `t healtsjuster fan 'e jûn 
baarnt ljocht út 'e kowerútsjes. 
Myn learzen klieme oan 'e grûn 
de wyn flaaiket mar hiel súntsjes. 
  
Wiet rin ik it lân foardel 
de dei ferrint nei juster.  
Tinzen geane, ik wurd kjel 
Bin ik it paad no bjuster? 
  
Aanst kom ik oan de ikkerein, 
foar sleat fol smoargens en ynein 
Dêr is gjin hikke ek gjin paad, 
ik wol dertroch, dertroch, nei Skraard. 

                            
                                                                      vD. 
 
 
 
 
 

 
 
 

De fyftich moaiste rigels 
 
Wy hawwe op it webstee fan it Obe Postma Selskip in 
rubryk mei de fyftich moaiste rigels út de Samle fersen 
fan Postma en wolle dêr graach mear ynstjoeringen by 
hawwe. Ha jo der nocht oan om it wurk fan Postma ris 
tige persoanlik te lêzen, dan sille jo merke hoe 
ferhelderjend oft it foar josels is om ta in kar fan 
fyftich te kommen. Elk hat ommers syn eigen smaak. 
It is ek in moai tiidferdriuw. Lêze en nochris lêze, 
kieze en nochris kieze. Gjin ynternet? Gjin probleem. 
Jo kinne jo kar ek op papier sette en nei ien fan de 
redaksje stjoere. Dy makket de tekst dan wol digitaal 
en soarget dat er op it webstee komt. 
 

 
Ledewerfaksje 
 

Op dit stuit hat it Obe Postma Selskip 
116 leden. Wy wolle dat oantal 
graach ferheegje, lit ús sizze  ta 130. 
Elk lid, dat in nij lid oanbringt, kriget 
as presintsje fergees it boekje Omt ik 
foar Dea net stilstean koe. Trettjinris 
’Because I could not stop for Death’. 
It boekje befettet in ferskaat oan nije 
Fryske fertalingen fan it bekende 

gedicht fan Emily Dickinson. It is net yn ’e hannel.  
 It lidmaatskipsjild bedraacht 17, 50 Euro. Dêrfoar 
kriget it nije lid twa kear jiers it tiidskrift Wjerklank en 
in reduksje op de priis fan it jierlikse reiske en de 
jierlikse stúdzjedei. Opjefte fan it nije lid mei opjefte 
fan adres, telefoannûmer en sa mooglik ek e-mailadres 
by de ponghâlder (hylkje.de.jong @kpnplanet.nl) 
 
 

Faria 
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It byld yn ’t echt 
 
 
Yn de gedichten fan Postma komme in soad bylden fan dingen foar dy’t er sjoen hat. Yn dizze rubryk 
wolle wy wat fan dy dingen sjen litte. Wy begjinne mei In sjonger fan ’t ferline (SF 134; 1919): 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Yn dit gedicht beskriuwt Postma bylden út in boek dat op ’e pleats 
wie. Om 1980 hinne wie it der noch. Hy docht dat sa krekt, dat er it 
miskyn yn 1919 noch wol ris wer ynsjoen hat. De heit hie der op 
yntekene. It is J. Vergers, De prinsen van Oranje-Nassau in 
Nederland (Den Haag 1874, 273-274). (PHB) 

IN SJONGER FAN ’T FERLINE  
   
In sjonger fan 't ferline? Mei syn hert 
By wat ferstoar; ôfwêzich; dy net fielt 
Nij-libbens mjittegong, net wit 
It blanke ljocht, dat fan 'e kimen striel’t? 
 
In sjonger fan 't ferline.  – 't Heucht my noch 
Hoe't ik as bern beseach it boek fan 't heech geslacht, 
De foarsten fan Nassau, de skiednis lâns; 
De printen wûndermoai fan kleur'ge pracht. 
 
Ik seach de riddertiid; de seal yn bûnte pronk; 
De jacht; de kriich: ien man in leger lyk, 
En as syn plumen dûke yn 'e striid, 
It blinkend harnas falt, dan falt in ryk. 
 
Hoe naam my mei de striid tsjin Spanjes twang; 
Oranje yn 'e rie, graaf Adolf bleaun 
Yn Fryslâns slach; Nieuwpoort, Den Bosch; 
Op 't ein 't geweld fan 't lege lân ferdreaun. 
 
En mannich âld ferhaal en mannich byld 
Naam nei in fiere tiid of streek my mei; 
En 't wie net âld, mar jimmer frjemd en nij 
Wat yn in ljochte rûnte om my hinne lei. 
 
De wrâld in wûndertún; in blanke wei 
Giet himmel-op; as drôge kliuwt, 
Wa hat de nea betochte wûnders eand 
Fan 't hege berchlân wêr’t de sinne bliuwt? 
 
En no  – in stille dei  – it âlde komt, 
De blide bylden rize; gouden skyn 
Falt troch 'e poarte: iv’ge jonkheids glâns  – 
It herte dreamt syn dream fan lang ferlyn. 
 
Weemoedich swiet: ta teare sêftens keard  
Wat libbe yn krêft – en sa 't ferline wûn; 
It doe mei al syn jonge maten yn 'e ring 
En yn it no ta suv're skiente bûn. 
 
O poezije' siel en djipste boarn’: 
It doe yn 't hjoed wer wûn; ta skiente brocht 
Wat net as libben wie! Wa klaget dan 
Om wat fergong? It stiet yn heger ljocht! 
 
Sa sjonge wy 't ferline, net omdat 
It skien en goed is boppe hjoed en moarn, 
Mar om't it uzes is, ús hiem en wrâld,  – 
Want leavje kinn’ wy net as eigen grûn. 
 
En as de dichter oer de skied fan 't hjoed, 
In prester, giet foarseine kriten yn  – 
O, al de leave sjammen bliuw’ him by 
Fan 't eigen âlde lân fan lang-ferlyn. 
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Postma-reiske 
Slauerhoff en Postma 

 
 
Datum:  Zaterdag 29 mei 2010  
Tijd:  10.15-17.30 
Plaats:  Station te Leeuwarden (busstation)  
Gids:  Philippus Breuker en Sytse ten Hoeve 
 

Het Obe Postma Selskip organiseert jaarlijks een Postma-reiske langs 
allerlei plaatsen, die reminiscenties hebben in het oeuvre van de Friese 
dichter Obe Postma (1868-1963). Postma voelde verwantschap met 
Slauerhoff, toen hij in 1936 Een eerlijk zeemansgraf las. Hij heeft daar 
in een vrij groot aantal gedichten uitdrukking aan gegeven. De reis 
gaat deze keer daarom ook naar plekken met herinneringen aan leven 
of werk van Slauerhoff.  

 
Philippus Breuker zal 
het gezelschap rond-
leiden, in Sneek 
samen met Sytse ten 
Hoeve. 

 

 

 
Leeuwarden, Raerderbosk, 
Epemastate Ysbrechtum, 
Sneek, Greidhoek, Jorwert 
  
 

Deelnemers aan dit reiske zijn € 40 verschuldigd, 
voorzover ze lid zijn van het Obe Postma Selskip. Niet-
leden betalen € 50. Lunch is daarbij inbegrepen. Dit 
bedrag dient overgemaakt worden op ABN-AMRO nr. 
43 74 43 620 t.n.v. Obe Postma Selskip te Leeuwarden.  

Opgave en informatie bij de secretaris  van het Obe 
Postma Selskip, dr. Jan Gulmans, Wagnerlaan 7, 7522 
KH, Enschede of jan@gulmans.com. 


