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Fan ’e bestjoerstafel 
 
Us Selskip hat hiel wat plannen. Sa is der it plan in brûnzen buste ûntwerpe 
te litten troch in keunstner(es). Wêr’t dy buste komt te stean en oan hokker 
easken dy foldwaan moat, is noch ûnderwerp fan oerlis. It jild, nedich foar 
sa’n  buste, moat noch samle wurde. Wol mochten wy as donaasje fan’e per 
31 desimber 2010 yn in grutter gehiel opgiene gemeente Wûnseradiel in 
bedrach yn ûntfangst nimme foar sa’n buste.  
 Al langer bestiet it plan in beskaat oantal gedichten fan Postma yn it 
Russysk te fertalen en yn in twatalich boekje út te jaan. Mei troch it feit, dat 
The Friesian Agro Consultancy B.V. (it bedriuw wer’t ús foarsitter wurket) 
de kosten foar har rekken nimt, sjocht it dernei út dat dat boekje dit jier it 
ljocht sjen sil.  
 Op freed 20 maaie (15 oere) wurdt it earste eksimplaar fan it boek De 
fascinatie voor Slauerhoff presentearre yn de meubelsaak Slauerhoff 
Interieurs op ’e Foarstreek yn Ljouwert. De dichter Martin Reints sil dêr in 
ynlieding oer syn leafde foar it wurk fan Slauerhoff en Postma hâlde. 
 Op freed 25 novimber fan dit jier wurdt der wer in stúdzjedei organisearre. 
It giet oer in oantal ûnderwerpen út de natuurwittenskiplike hoeke. De titel 
fan de stúdzjedei is: Zekerheden in waarnemingen Natuurweten-
schappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900. Jan Guichelaar en 
George Huitema riede ien en oar mei in pear bestjoersleden ta.  Sprekkers 
binne prof. dr. Anne Kox, dr. Jan Guichelaar, prof. dr. Douwe Draaisma, 
prof. dr. George Huitema, drs. Martinus van Hoorn, dr. Klaas Nevels, dr. 
Herman Paul en drs. Jaap Smit. 
 Ynkoarten wurdt it webstee fan it Obe Postma Selskip kwa foarmjowing 
fernijd. Mooglik is dit in goeie gelegenheid om it ris te besykjen, of, noch 
better, in bydrage deroan te leverjen!  
 Wat de gearstalling fan it bestjoer oangiet: Tineke Steenmeijer-Wielenga 
hat it bestjoer ferlitten. Geke Sjoerdsma hat har plak ynnommen. Tige dank 
Tineke ! Do hast op belangrike mominten it wurk skewiele, koartlyn noch by 
gelegenheid fan de Slauerhoff-útstalling yn Tresoar. In hertlik wolkom foar 
Geke Sjoerdsma is ek op syn plak. 
 Dit nûmer fan ús tiidskrift is al wer it njoggende. Ek dizze kear steane der 
wer nijsgjirrige bydragen yn. Ik neam bygelyks dy fan Jan Guichelaar. Hy – 
teoretysk fysikus fan professy – is belutsen by de tarieding fan de al neamde 
OPS-stúdzjedei yn novimber 2011. Hy hat skreaun oer Christiaan Huygens, 
Snellius, Pythagoras en, net te ferjitten, de stjerrekundige Willem de Sitter, 
op wa’t Postma in gedicht skreaun hat. Mei betrekking ta it boek oer De 
Sitter skreau de koartlyn stoarne prof. dr. Adriaan Blauw yn de NRC fan 16 
febrewaris 2010: ‘Het boek verdient warme aanbeveling’. Dat jildt, soe ik 
sizze, ek foar Jan Guichelaar syn bydragen ta dit nûmer fan Wjerklank. 

Jan Gulmans, skriuwer Obe Postma Selskip 
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Kolofon 
 

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, 
Hylkje de Jong en Jan Gulmans. De 
lêste is ek redaksje-sekretaris (E-
mail: jan@gulmans. com). Mei 
Wjerklank jout it Obe Postma 
Selskip ynformaasje oer de fuort-
gong 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 (min. € 17,50) moat oer-
makke 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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Iets uit de geschiedenis van het rekenen 
 

Obe Postma 
 
Onder de handschriften van Postma is een 
lezing bewaard over de geschiedenis van het rekenen.1 
Hij hield die op 15 januari 1901 voor het 
Natuurkundig Genootschap te Groningen. Dr. Jan 
Guichelaar heeft de tekst getranscibeerd en van 
aantekeningen voorzien. De complete lezing is 
gepubliceerd op de site van het Obe Postma Selskip. 
Hier geeft dr. Guichelaar er een deel van. 
 
Inleiding 
Wij allen kunnen rekenen, d.w.z. wij kunnen tellen, 
kunnen in cijfers geschreven getallen uitspreken, 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, zowel 
uit het hoofd als op schrift, zowel met gehele getallen 
als met gewone en tiendelige breuken. Wij kennen de 
regel van drieën of wat vroeger zo genoemd werd en 
worden niet uit het veld geslagen als men ons aankomt 
met een vraagstuk over interestrekening, menging-
rekening2 of gezelschapsrekening.3 Als ons het voor-
recht beschoren werd een hbs te hebben mogen 
bezoeken, kunnen we zelfs de vierkants- en derde-
machtswortel uit een getal trekken en voelen ons 
geheel thuis in een logaritmetafel. Maar zo knap zijn 
de mensen niet altijd geweest, er is een tijd geweest, 
en het is nog niet zo heel lang geleden, dat er nog geen 
logaritmen waren en ook geen tiendelige breuken of 
liever men wist er niet mee om te gaan. Er is een tijd 
geweest dat alleen de geleerde mensen konden delen 
en over een sommetje een halve dag rekenden, dat nu 
een schooljongen in enkele minuten afmaakt. Al 
zoekende heeft men de omslachtige methodes in de 
loop der eeuwen vereenvoudigd, de schrijfwijze steeds 
geschikter gemaakt en nieuwe methodes uitgevonden. 
Men heeft ook de berekeningen zelf beter geana-
lyseerd en tot een meer systematisch geheel verenigd. 
Om een voorbeeld te noemen: terwijl men nu bij ’t 
rekenen 4 hoofdbewerkingen onderscheidt, heeft men 
er vroeger soms 5 en soms 7 gehad. Die 7 bestonden 
dan in: numeratio = ’t uitspreken van geschreven 
getallen en omgekeerd, additio = optelling, subtractio 
= aftrekking, multiplicatio = vermenigvuldiging, 
duplicatio = verdubbeling, mediatio = halvering, 
divisio = deling. De duplicatio en mediatio verdwijnen 
echter langzamerhand als afzonderlijke bewerking en 
omdat men ze als mogelijk weinig bijzondere gevallen 
van vermenigvuldiging en deling erkende, en in de 
rekenboeken na 1600 komen ze weinig meer voor. 
 Uit pedagogisch oogpunt is er echter wel iets voor te 
zeggen van de verdubbeling als eenvoudigste verme-
nigvuldiging bijzonder werk te maken en het is dan 
ook wel te verklaren dat deze 2 bewerkingen in de 

modernste handleidingen voor het rekenonderwijs op 
de lagere school weer op de voorgrond treden. 
 
Rekenen in voorhistorische tijd 
De oudste geschiedenis van het rekenen behoort niet 
meer tot de zogenoemde ‘historie’. Wat bekend is 
geworden van de oudste cultuurvolken door 
ontcijfering van opschriften en uit puinhopen gehaalde 
documenten, is niet de aanvang van een ontwikke-
lingsreeks, maar de ontwikkeling is dan reeds 
enigszins gevorderd. Wil men van dit ‘voorhisto-
rische’ iets weten, dan doet men het beste in de leer te 
gaan bij nu levende onbeschaafde of halfbeschaafde 
volken. Enige kennis van het rekenen vindt men bij 
deze overal. De eisen van het leven hebben ertoe 
geleid: de mens moet de dieren van zijn kudde kunnen 
tellen, moet levensmiddelen onder zijn huisgezin en 
later onder zijn onderhorigen of huisdieren kunnen 
verdelen, moet ruilhandel kunnen drijven; dit alles 
heeft vanzelf tot enig rekenen geleid, al is het ook 
weinig soms. 
 Wij mogen wel aannemen, dat het oudste tellen 
bestaan heeft in een in de gedachte samenvatten van 
de te tellen voorwerpen met de vingers van de handen, 
een vast aantal ter vergelijking altijd aanwezige 
voorwerpen. Daardoor alleen kan verklaard worden 
het overal op aarde aangenomen tientallig stelsel en 
het blijkt ook uit de namen van bij verschillende 
volkeren voorkomende telwoorden. In zeer vele talen 
is het woord voor 5 hetzelfde als voor hand, en voor 
10 dikwijls hetzelfde als 2 handen. Het is echter 
duidelijk, dat bij deze vingertelling niet 10 de enige 
natuurlijke groep was, om de getallen in te verdelen. 
Ook 5 en 20 kunnen daarvoor dienen: 5 = aantal 
vingers aan een hand, 20 het aantal vingers en tenen. 
Zeer vele onbeschaafde volkeren gebruiken dan ook 
de tenen mee. Zuid-Amerika is aan zulke 
volksstammen rijk, de Tamanaki aan de Orinoco4 bv. 
hebben als telwoorden: 5 = de gehele hand, 6 = een 
aan de andere hand, 10 = beide handen, 11 = een aan 
de voet, 15 = een gehele voet, 16 = een aan de andere 
voet, 20 = een indiaan, 21 = een aan de hand van de 
andere indiaan, 40 = 2 indianen enz. 
 Sporen van een 20-tallig stelsel vindt men in ’t 
Fransche quatre-vingt, sporen van een 5-tallig stelsel 
in de schrijfwijze met Romeinse cijfers. De Nieuw-
Zeelanders hebben aparte woorden voor 11, 121, 1331 
enz. In ’t oud-Fries bestaat een woord taâlftig5, wat op 
een 12-tallig stelsel wijst, evenals de Romeinse 12-
delige breuken. 
 Eindelijk vindt men sporen van een 60-tallig stelsel 
bij de Babyloniërs. Daar is bij Senkerah aan de 
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Eufraat6 in 1854 een tafeltje opgegraven waarop in 
spijkerschrift het volgende: 
 

1  is ’t kwadraat van 1 
4  ,,  2 
49  ,,  7 
1 4  ,,  8 

 
Waarop duidelijk 60 als nieuwe eenheid is genomen. 
 
Rekenen in historische tijd 
 
Eerste periode: computus 
De twee voornaamste personen uit deze periode zijn: 
Beda Venerabilis7, de eerbiedwaardige, en Alcuin8, de 
bekende leermeester en vriend van Karel de Grote. 
 

 
     Beda Venerabilis 
 
Beda werd in 672 geboren in ’t noorden van Engeland, 
werd opgevoed in een naburig klooster, waar hij zijn 
later leven ook in rustige werkzaamheid doorbracht tot 
zijn dood in 735. Zijn hoofdwerk is een 
Kerkgeschiedenis, maar voor ons van belang is een 
ander werk, ‘De temporum ratione’, over de 
tijdrekening. Hij behandelde hierin de wijze, waarop 
men de datering van de kerkelijke feiten kan 
berekenen; het heeft als inleiding het een en ander 
over het rekenen zelf. Echter zo weinig zakelijk, dat 
men nog niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen, 
hoe men in zijn tijd rekende. Hij spreekt in het 1e 
hoofdstuk over wat hij het vingerrekenen noemt en 
geeft aan hoe men door de vingers allerlei getallen kan 
voorstellen, er blijkt echter niet of men met de vingers 
ook werkelijk rekende of niet. Het voorstellen van 
getallen door buiging en strekking van de vingers was 
ook reeds aan de Grieken en Romeinen bekend, 
waarbij de linkerhand voor de eenheden en tientallen, 
de rechter voor de honderd- en duizendtallen gebruikt 
werd. Dat er werkelijk rekenen met de vingers heeft 
plaatsgevonden nog anders dan ons gewoon tellen en 

optellen daarmee is wel waarschijnlijk, daar het nog 
heden ten dage voorkomt. 
 De Romeinen gebruikten ook een rekenbord, maar 
het is niet zeker dat dit toen gebruikt werd, wel in de 
2e periode, die begint met Gerbert, paus Sylvester II. 
Wel is het zeker, dat op de kloosterscholen in die tijd 
de tafel van vermenigvuldiging geleerd werd, zonder 
welke trouwens ook niet veel rekenen denkbaar is. 
Ook weet men, dat er zogenaamde rekenknechten 
gebruikt werden, d.w.z. tabellen met uitgerekende 
producten, ook van breuken. Zo een, afkomstig van 
Victorius van Aquitanië9 457 na Christus is bewaard 
gebleven. In de geschriften van Beda, zowel als in de 
gehele computistentijd, komen de getallen alleen met 
Romeinse cijfers geschreven voor. 
 De 2e hoofdman der periode, Alcuin, werd geboren 
in het sterfjaar van Beda, hij  was een Angelsaks van 
voorname familie. 
 

 
Alcuin tussen Otgar, aartsbisschop van 
Mainz, (r) en Rabanus Maurus (l), diens 
opvolger 

 
Zijn leermeester was een vriend van Beda, Egbert van 
York;10 te York had Alcuin gelegenheid zich te 
bekwamen in de 7 vrije kunsten, een wetenschap-
verdeling, reeds van de Romeinen overgeleverd. Deze 
wetenschappen of vrije kunsten waren: grammatica, 
dialectica, rhetorica, samen vormende het trivium en 
arithmetica, musica, geometrica en astronomia, het 
quadruvium. 
 De muziek werd de gehele middeleeuwen door als 
een mathematische wetenschap beschouwd. Pytha-
goras had het eerste getallenverhoudingen met toon-
intervallen in verband gebracht, hoewel hij nog niet 
wist van de trillingsgetallen der tonen. Maar hetzij de 
lengten van de snaren, die bepaalde tonen geven, 
hetzij de gewichten waarmee men een snaar moet 
spannen om die tonen te krijgen, gaven aanleiding tot 
de opmerking, dat consonantie van tonen samengaat 
met eenvoudige getalverhoudingen. In een leerboek 
van deze theoretische muziek van omstreeks 1500 
komen bv. als eerste hoofdstukken voor: ‘over de 
definitie van de muziek’, ‘over de uitvinder van de 
muziek’, ‘over de verdeling van de muziek, muziek 
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der sferen, menselijke en instrumentale’. ‘Over de 
tonen, de stem en de verdeling van de stem.’ ‘Over 
consonantie en dissonantie.’ ‘Waarom wij in de 
muziek getallen gebruiken en de toepassing daarvan 
op de tonen.’ 
 Op een reis naar Rome ontmoette Alcuin Karel de 
Grote, die hem bij zich wenste te hebben om de stand 
der wetenschap in zijn rijk op een hoger peil te 
brengen. 
Alcuin volgde de keizer in 782 en bleef 14 jaar aan 
diens hof; toen hij gebrekkig werd en de voortdurende 
verplaatsing met het hof hem te lastig ging vallen, 
zond de Keizer hem als abt naar het klooster te Tours 
in 796, waar hij een beroemd geworden kloosterschool 
stichtte en hij stierf in 804. 
 De betekenis van Alcuin voor de geschiedenis van ’t 
rekenen ligt op tweeërlei gebied: zijn verdienste voor 
de inrichting van het onderwijs en de door hem 
geschreven werken. 
 In de eerste plaats was hij leraar van de Keizer 
zelve; de nagelaten brieven van hem aan de Keizer te 
Tours gezonden, doen zien met welke bespiegelingen 
zij zich bezighielden. Het schijnt vooral de 
sterrenkunde geweest te zijn, die de Keizer aantrok, 
zoals trouwens meerdere machtigen der aarde zich 
aangetrokken hebben gevoeld tot de geheimenissen 
des hemels. 
 Overigens zal de Keizer alleen in de rustige 
wintermaanden tijd gehad hebben zich met studie 
bezig te houden, daar hij ’s zomers veelal op ’t 
oorlogspad was. Zoals bekend is, heeft zijn studietijd 
dan ook niet zo lang geduurd, dat hij ooit voldoende 
de schrijfkunst machtig is kunnen worden. In de door 
hem opgerichte kloosterscholen, waar ook anderen dan 
aanstaande geestelijken toegang hadden, wordt ook het 
rekenen als onderwijsvak ingevoerd, hoewel van de 
wijze van rekenen weinig bekend is. 
 Nog wel belangrijk is een verzameling rekenkundige 
opgaven van Alcuin afkomstig, deels in de vorm van 
schetsopgaven, deels gewone raadsels, waarmee hij de 
Keizer en zijn hof vermaakte. Vele dier opgaven 
komen ook reeds bij de Romeinen voor. 
 Hierbij is ook het eerste in de Latijnse taal 
voorkomend onbepaalde vraagstuk11. Ook het 
volgende: een stervende verordent bij laatste wil, dat 
als zijn zwangere weduwe hem een zoon baarde, de 
zoon ¾ en de vrouw ¼ van zijn vermogen moet erven, 
baart zij hem een dochter, dan krijgt de dochter 7/12 
en de weduwe 5/12; nu baart de weduwe hem zoon en 
dochter beide, welk deel van het vermogen moet ieder 
erven? 
 Hier 12 delen en nog eens 12; zoon 9/24, dochter 
7/24, weduwe (3+5)/24.12 Romeinen 15:7:5.13 
 
Tweede periode: abacus 
De geleerde, waarmee het tweede tijdperk begint, 
Gerbert van Aurillac14, werd in de 1e helft van de 10e 

eeuw in de Auvergne geboren. Zoals Alcuin in Karel 
de Grote vond hij zijn vrienden en beschermers in de 
Koningen Otto II en Otto III en werd in 972 leraar aan 
de school te Rheims, waar hij vooral door zijn 
wiskundig onderwijs naam maakte. Bij een tijdgenoot 
lezen we van hem ‘Bij de meetkunde werd niet 
geringe moeite aan het onderricht besteed. Tot 
inleiding daarvan liet Gerbert door een ‘schildmaker’ 
een abacus maken, d.i. een door haar afmetingen 
geschikte tafel. De lange zijde was in 27 delen 
verdeeld en daarop plaatste hij tekens 9 in getal, die 
ieder getal konden voorstellen.  Daaraan gelijk liet hij 
1000 karakters van hoorn maken, die afwisselend op 
de 27 afdelingen van de abacus de vermenigvuldiging 
of deling van alle getallen moesten voorstellen, zodat 
met hulp daarvan de deling en vermenigvuldiging zo 
vlug van stapel liep dat zij bij de grote menigte van 
voorbeelden veel beter verstaan dan door woorden kon 
aangeduid worden. 
 

 
   Reconstructie van een Romeinse abacus 
 
Wie de kennis daarvan zich volledig wil eigen maken, 
leze het boek dat Gerbert aan Constantinus de 
Mathematicus schreef. Daar vindt hij het zo uitvoerig 
als hij wil en meer dan dat beschreven.’ Dit bedoelde 
boek ‘over het delen van getallen’ schreef hij eerst in 
997, een paar jaar voordat hij paus werd, wat gebeurde 
in 999. Uit de pauselijke tijd, toen hij Sylvester II 
heette, dagtekent nog een boekje ‘regel van de 
rekentafel’, naderhand bekend onder de naam ‘regel 
van de paus’. Door een leerling van Gerbert, 
Bernelinus15, is de abacus echter uitvoeriger 
beschreven dan door Gerbert zelf.  

 
Paus Sylvester II 
 
De abacus was toen 
een zorgvuldig glad 
gemaakt bord en 
pleegde ook door de 
meetkundigen met 
zand bestrooid te 
worden om daarin 
hun figuren te 



6  Wjerklank 

tekenen. Deze tafel was in 30 verticale kolommen 
verdeeld, waarvan 3 rechts voor breuken bestemd, de 
overige 27 voor gehele getallen. De eerste van rechts 
af voor de eenheden, de tweede voor de 10-tallen, de 
derde voor de honderdtallen enz. 
 

 
Deel uit het handschrift van Postma 
Bord om met voorwerpjes getallen aan te geven: 
I=eenheden, X=tientallen, C=honderdtallen, met streepjes 
erboven: duizend-, tienduizend- en honderdduizendtallen. 

 
Als men een getal wil voorstellen, gebruikte men 
merken, apices genaamd, eig{enlijk} kegeltjes,  
waarin tekens uitgesneden zijn, enige overeenkomst 
met onze cijfers vertonende, maar waarvoor ook wel 
Griekse letters gebruikt werden, de getallen van 1 tot 
10 voorstellende. 
 
Derde periode, algorithmus 
Het derde tijdvak rekent men te beginnen met de 
invoering van het Indisch-Arabisch rekenen met 
plaatswaarde van cijfers en het gebruik van de nul. Dat 
er nog een sprong gedaan moet worden om van het 
rekenen op de abacus te komen tot het rekenen zonder 
abacus, zoals wij dat doen, blijkt het beste uit de wijze, 
waarop in de 12e eeuw de getallen geschreven werden, 
als men niet op de abacus werkte. In de beschrijvingen 
worden de getallen geregeld door Romeinse cijfers 
voorgesteld of in woorden uitgedrukt; men kende nl. 
de apices, de cijfertekens, alleen plaatswaarde toe op 
de abacus. Een enkele maal  schreef men bijvoorbeeld 
5 maal 7 = XXXV, hier werden 5 en 7 door 
cijfertekens voorgesteld, maar 35 niet, dit kon alleen 
op de abacus. Uit enigszins latere tijd heeft men wel 
35, maar dan is de nul nog niet in gebruik, zodat men 
schrijft 19 XX 21 enz. 
 Door twee geschriften werd de Arabische 
schrijfwijze van de getallen , die deze weer van de 
Indiërs hadden overgenomen, vooral in noordwest 
Europa verbreid: de vertaling van de rekenkunde van 
Alschwarizmi16 en de door Johannes van Sevilla,17 een 
Spaanse jood, geleverde bewerking van de rekenkunde 
door een onbekende Arabier geschreven. 
 Het woord Algorithmus, dat naderhand voor de 
naam van de Arabische rekenwijze werd gehouden, is 
niets dan een verbastering van het woord 
Alschwarizmi; dat betekent uit het landschap 
Schwarizm. 
 Bij het optellen legt Alschwarizmi bijzonder gewicht 
op het geval, dat de som der eenheden >9, dan wordt 

op de oorspronkelijke plaats alleen geschreven, wat 
aan eenheden over is. 
 ‘Blijft niets over, zet dan de cirkel, opdat de plaats 
niet leeg zij, maar de cirkel moet haar innemen, opdat 
niet door haar leegheid de rangen verminderd worden 
en de tweede voor de eerste gehouden wordt.’ 
Optelling, aftrekking en vermenigvuldiging is vrijwel 
dezelfde als bij ons, behalve dat soms de uitkomst naar 
boven geschreven wordt 
 

145 
  48 
  97 

 
 

  Deel uit het handschrift van Postma 
 
en bij vermenigvuldiging soms elk 
cijfer apart wordt vermenigvuldigd, 
zoals: 
 

  695 
      9 
    45 
  81-   
54- - 
6255 

 
 
  Deel uit het handschrift van Postma 
 
De deling evenwel is naar de vorm nogal wat anders 
en dit is ook nog zeer lang zo gebleven. Nog ongeveer 
zo komt ze voor in de 17e eeuw, bv. in het reeds 
genoemde rekenboek De Arithmetische fundamenten 
van Mr. Johan Sems,18 ingenieur ende geometer: Met 
gebruik van dien.’ 

 
 Johan Sems 

 
Hierin worden nog 
5 species behandeld, 
d.i. 5 hoofdbewer 
kingen, de 1e is de 
numeratio; het 
woord miljoen is 
nog niet in gebruik: 
5.000.000.000 = 5 
duizend, duizend x 
duizend. Voor de 
divisio of deling 
heeft hij 2 manier-
en.19 
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126         2 
3605       1605 
7458 (257 5/29    of  7458 (257 5/29 
2999        2999 
  22         22 

 
              Deel uit het handschrift van Postma 
 
 
Dezelfde methode van schrijven komt zelfs nog voor 
in het meer bekende rekenboek van David Cock van 
Enkhuizen20 in 1702. 
 

 
                   Titelpagina Cyfer-konst van David Cock  
 
Het naar beneden schrijven21 komt toch echter ook 
reeds veel eerder een enkele maal voor, bv. uit de 16e 
eeuw. Van belang is het telkens weer overschrijven 
van de deler om de behoorlijke rangwaarde te krijgen. 
 

   1 8 4 1 0  
9 7 5 7 4 1 
5 3 
4 4 
4 0 
   4 
   2 4 
   2 1 
   2 0 
      1 
      1 2 
         5 
         5 3 
            1 1 

         Deel uit het handschrift  
         van Postma22 

 
 
De bewerkingen met breuken worden in deze 
rekenboeken juist uitgevoerd als wij het doen; de 
tiendelige breuken evenwel komen meestal niet voor 
of liever worden niet afzonderlijk behandeld, hoewel 
reeds in 1585 door Simon Stevin23 de schrijfwijze van 

die breuken werd 
uitgevonden, waarmee 
ze evenals gehele 
getallen kunnen 
worden behandeld. 
 
Simon Stevin 
 
Het praktische nut van 
de tiendelige breuken 
kwam echter eerst met 
de invoering van het 
metrische stelsel van 
maten en gewichten. 
De invoering van dit 

stelsel heeft ook het rekenonderwijs heel wat 
vereenvoudigd. Het rekenen wordt op de scholen niet 
meer als het zo moeilijke vak beschouwd, waarvoor 
het vroeger gold. 
 Vroeger begon men op de scholen met schrijven, 
daarop volgde het lezen en veel later het rekenen. Zo 
komt nog in een rekenboek (van Aeneae24) van 1791 
de volgende toespraak voor:  
 

Meester: Gij hebt reeds een ouderdom van 10 jaren 
bereikt, waarde leerling! Gij leert zeer veel, begint fraai te 
schrijven en gij hebt naar uwe jaren goede vorderingen 
gemaakt in de Fransche taal, Aardrijkskunde en 
Vaderlandsche Geschiedenissen. Ik oordeel dat het tijd 
zij, dat wij onze daaglijksche oefeningen met ééne 
vermeerderen; ik meen met die van Cijpheren of 
Reekenen. 
 

Onwillekeurig komt de gedachte bij ons op, dat de 
leerlingen dan zeker bij de aardrijkskunde niet erg 
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geplaagd zullen zijn met aantallen inwoners van 
steden, en bij de geschiedenis met jaartallen. 
Bedoelde Meester zou zeker zeer verbaasd geweest 
zijn, als men hem verteld had, dat een eeuw later de 
kinderen reeds in hun eerste schooljaar met rekenen 
zouden kunnen beginnen, ja zelfs met breuken, want 
dit gebeurt tegenwoordig. 
 Aardig is het eens te zien, wat of men in die tijd van 
de onderwijzers zelf vorderde. Daaromtrent kan ons 
iets leren een verzameling van vraagstukken in de 1e 
helft der vorige25 eeuw opgegeven bij vergelijkende 
examens voor hoofd ener school, zoals men het 
tegenwoordig zou noemen. Toen noemde men het 
examens op vacante schoolmeestersplaatsen. Het 
bedoelde werk werd in 1748 uitgegeven door Gerard 
van Stein,26 schoolmeester en voorzanger te 
Bovenkarspel. De examenopgaven gaan vergezeld van 
derzelven ‘ontbinding’, zoals de schijver het uitdrukt; 
wij noemen het oplossing. Vraagstukken van allerlei 
soort en van allerlei graad van lastigheid vindt men 
hier verzameld. 
 Het allereerste is opgegeven in 1738 te 
Bovenkarspel; het luidt: hoeveel is 2 ¾ x 1 ½ uit 3? 
Dus 11/4 x 3/2 x 3 = 99/8 = 12 3/8. Maar vraagstuk 9 
bij die gelegenheid opgegeven is heel wat lastiger.  
 

Zoek 2 getallen, zodanig, als men van ’t Quadraat der 
Grootsten aftrekt het product der getallen en van het 
product het kwadraat der kleinsten, dat telkens een 
kwadraat kome. 27 

 
Dit is een onbepaald vraagstuk28 van de 2e graad. 
Gelukkig echter komen vele der opgegeven 
vraagstukken in bekende verzamelingen voor. 
De regel van drieën, zowel de rechte29 als de verkeerde 
(omgekeerde30), de regel van vijven, recht31 en 
omgekeerd, vieren hier haar triomfen. Als voorbeeld 
van de verkeerde regel van drieën moge gelden: 
Een schoolmeester heeft 15 kostgangers en is 1 1/3 
jaar van drank voorzien, hoeveel scholieren zoude hij 
mogen aannemen, om met dezelfde drank 10 maanden 
lang haar te onderhouden?32 (De regel van drieën komt 
het eerste voor in 1202 bij Leonardo van Pisa, een der 
eerste algoritmici, die als koopman vooral het 
handelsrekenen beoefende.) Voorbeeld van de regel 
van vijven: ‘Als 5 schoenmakers in drie dagen kunnen 
maken 8 paar schoenen, hoeveel paar kunnen dan 15 
schoenmakers in 12 dagen maken?’34  
 Te Wieringen en Monnickendam worden er zelfs 
zeevaartkundige vraagstukken bij opgegeven. 
Elders vindt men de boomvruchten belangrijker. 
 

Soo zeker Jongeling had eenige manden Boomvruchten, 
wegens derzelver goetkoopheit vereert die aan drie Jonge 
Dochters, aan de eene ¼ deel van al zijn boomvruchten, 
aan de tweede het 1/3 deel van de nog overgeblevene en 
de derde het ½ deel van de resterende. Vraag: zo hij dan 
nog 5 manden overhoudt, hoeveel manden die Jongeling 
gehad heeft.33 

Slot 
Het is alsof de beoefening van de geschiedenis ons 
eerst een goed inzicht in de wetenschap zelve geeft, 
zoals men een mens eerst goed begrijpt, als men de 
geschiedenis van zijn leven kent. Het is alsof wij door 
die beoefening ons steviger voelen staan tegenover die 
wetenschap, als iemand, die haar als kind gekend 
heeft, die haar afdwalingen heeft gezien en haar 
ontwikkeling heeft gadegeslagen, zoals wij die kunnen 
zien over eeuwen bij de volkeren en over tientallen 
van eeuwen bij de mensheid. Wij weten dan, in wat 
richting ze groeien wil; wanneer ons de krachten 
daartoe gegeven zijn, kunnen we zelf tot hare 
ontwikkeling medewerken, nu niet op goed geluk af, 
maar als mensen, die de weg kennen. 
 Misschien ben ik hiermee wel wat ver van het 
rekenen zelf af geraakt te midden van het 
rekenonderwijs, maar het is moeilijk deze twee te 
scheiden, omdat men het rekenen vooral moet leren 
kennen uit boeken, die als leerboek zijn geschreven. Ik 
hoop dat mijne afdwalingen u niet al te zeer gehinderd 
hebben. Dit is trouwens mijn laatste geweest, want 
hiermee, dames en heren, heb ik gezegd, wat ik te 
zeggen had. 
 
Noten 
 
1   OPS toegangsnummer 200-01, inv.nr. 27; Tresoar 

Leeuwarden.   
2   Bv.: Meng 3 l wijn van € 5,-/l met 7 l van €3,-/l. De 

prijs van het mengsel is dan: (3x5+7x3)/(3+7)=€ 3,60/l. 
3   Bv.: Verdeel 20 in delen die zich verhouden als 2:3. Dat 

zijn (2/(2+3))x20=8 en 12. 
4   Rivier in het noordoosten van Zuid-Amerika. 
5   In het Angelsaksisch komen voor: tyn (10), twentig 

(20), thritig (30), feowertig (40), fiftig (50), sixtig (60), 
— hund-seofontig (70), hund-eahtalig (80), hund-
nigontig (90), hund-teontig (100), hund-endlufontig 
(110), hund-twelftig (120). Daarna: hund and thritig 
(130). Het Friese taâlftig is ook het getal 120. 

6   Archeologische vindplaats ongeveer 200 km ten 
noordwesten van Basra in Irak. 

7   Beda Venerabilis (672/3-735), Engelse monnik, 
publiceerde over de paasdatum. 

8   Alcuin (730/40-804), Engels wetenschapper, werd 
belangrijk aan het hof van Karel de Grote en in de 
Karolingische renaissance. 

9  Victorius van Aquitanië was een Romeins astronoom, 
die ook een paastabel voor paus Hilarius opstelde. 

10  Egbert was aartsbisschop van York. 
11  Een onbepaald vraagstuk is een vraagstuk met meerdere 

oplossingen. 
12  Het is maar de vraag of de stervende, gezien zijn 

subtiele discriminatie tussen man en vrouw en tussen 
moeder en dochter of zoon, de verdeling van 1 op 1 
voor moeder/zoon en moeder/dochter aangehouden zou 
hebben, als hij wist dat er een tweeling op komst was. 

13  De verdeling 15:7:5= zoon:dochter:moeder(=z:d:m) 
lijkt het antwoord te zijn geweest in de Romeinse tekst. 
De verhoudingen m:d=5:7 m:z=5:15=1:3 kloppen met 
de opgave. De moeder krijgt 5/27e deel. 
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  De eerste oplossing van Postma deelt eerst alles in 
tweeën en verdeelt dan de ene helft tussen zoon en 
moeder en de andere tussen dochter en moeder. De 
moeder krijgt dan in zekere zin ‘dubbel’ 
(8/24=1/3=9/27e deel). Het lijkt erop dat Postma deze 
oplossing zelf bedacht heeft als alternatief voor de 
Romeinse oplossing. Zo kwam hij op de opmerking dat 
het een onbepaald vraagstuk was. 

14   Gerbert was paus Sylvester II van 999 tot zijn dood in 
1003. 

15  Bernelinus was wiskundige in Parijs. 
16  Al-Chwarizmi (ong. 790-840), Perzisch wiskundige, 

geograaf en astronoom. 
17  Johannes Hispalensis (12e eeuw) vertaalde wiskundige 

en astronomische teksten , o.a. uit het Arabisch. 
18  Johan Sems (1572-1635), Fries landmeter. 
19  De breuk in het handschrift van Postma is 7458/29=257 

5/29. Uit het boek van David Cock (zie volgende 
voetnoot) de procedure voor de eerste deling (zet 29 
links onder 7458): 

 
Stap 1: 1 -a- 29 gaat 2x op 74 
 36 -b- 2x2 van de 7 geeft 3 boven de 7 
 7458  (2 -c- 2x9 van 34 geeft 16 boven 34 
 29 -d- gebruikte cijfers onderstrepen 
 
Stap2: 12 -e- verschuif de 29 1 plaats naar rechts  
 360 -f- 29 op de 165 gaat 5 keer  
 7458 (25 -g- 5x20=100 en valt weg tegen de 1 linksboven 
 299 -h- 5x9=45 van 65 laat 20 over boven 65 
   2  
 
Stap 3: 12 -i- verschuif de 29 1 plaats naar rechts  
 3605 -j- 29 op de 208 gaat 7 keer  
 7458 (257 -k- 7x29=203 van 208 laat 5 over boven 8 
 2999   
   22 
 
Stap4:  -l- het antwoord is dus 257 5/29 
 
Bij de tweede deling worden de stappen –b- en –c- 
gecombineerd: 2x29=58 van 74 laat 16 over boven 74. 

20   David Cock (17e eeuw), geboren in Enkhuizen, schreef 
boeken over rekenen en boekhouden. 

21  De staartdeling. 
22  Het gaat hier over de deling 975741/53=18410,… In 

deze staartdeling wordt 8x53 gesplitst in 8x50=40- en 
8x3=24. De 5 wordt niet ‘aangehaald’ (5-4=1). Net zo 
gaat 4x53 in tweeën: 4x50=20- en 4x3=12 en 7-2=5. De 
rest is 11. 

23   Simon Stevin (1548-1620) was ingenieur, waterbouw- 
en landmeetkundige. Hij voerde het woord ‘wiskunde’ 
in. 

24  Henricus Aeneae (1743-1810), Fries natuurweten-
schapper en rekenmeester. 

25   Postma bedoelt de 18e  eeuw, terwijl hij zijn lezing in 
1901 hield. 

26  Gerard van Steyn, Liefhebberij der Reekenkonst (1748). 
27  Voor de wiskundige liefhebber volgt hier een oplossing. 

Noem de getallen g en k (g>k). Dan moet gelden: g2–
g.k=a2 (1) en g.k–k2=b2 (2). Er geldt: a2–b2=(g–k)2=c2 
(3). Dus a, b en c vormen een Pythagoreïsch drietal 
(a2=b2+c2). Met de bekende oplossing hiervan a=m2+n2, 
b=m2–n2 en c=2.m.n (voor alle m en n een 
Pythagoreïsch drietal) volgt voor g en k uit (1), (2) en 
(3): g=(m2+n2)2/(2.m.n); k=(m2–n2)2/(2.m.n). Vanwege 
het feit dat m en n ook in de noemer voorkomen, geeft 

niet elk tweetal m,n een oplossing g en k, die positieve 
gehele getallen zijn. De keuze m=2p+1 en n=2p geeft 
voor elke p wel een oplossing: g=(2p+1+2p–1)2 en 
k=(2p+1–2p–1)2. Voor p=1 krijgen we g=25 en k=9, met 
252–25.9=202 en 25.9–92=122, allebei kwadraten. Er 
zijn dus oneindig veel oplossingen. Opvallend is dat g 
en k hier zelf ook kwadraten zijn. 

28  Een vraagstuk met meerdere oplossingen. Zie de vorige 
voetnoot. 

29  Bij de rechte regel van drieën zijn drie getallen a, b en c 
gegeven. Een vierde getal d moet gevonden worden, 
waarbij de verhoudingen b/a en d/c gelijk zijn. Dus 
d=b.c/a. Voorbeeld: 3 preien kosten samen € 1,20; wat 
kosten 5 preien?; antwoord: de prijs p volgt uit 
p/5=1,20/3 (de prijs per prei is in beide gevallen 
natuurlijk gelijk; wiskundig: prijs en aantal preien zijn 
recht evenredig met elkaar), dus p=5x1,20/3=€ 2,00. 

30  Bij de omgekeerde regel van drieën is er tussen de 3 
gegeven getallen en het te vinden 4e getal een 
omgekeerde evenredigheid: a.b=c.d (als c groter is dan 
a, moet d navenant kleiner zijn dan b), dus d=a.b/c. 
Voorbeeld: Je geeft elk van 3 kinderen 4 sinaasappelen. 
Meer sinaasappelen heb je niet. Als je deze 
sinaasappelen wilt verdelen over 6 kinderen, krijgt elk 
er s. Het totaal aantal is in beide gevallen gelijk: 
6.s=3.4, dus s=12/6=2. 

31  In het Rekenboek van Jan van Olm (ong. 1700-1774; 
rekenmeester uit Groningen) en zijn zoon Mattheus uit 
1816 staat het volgende voorbeeld van de regel van 
vijven: Als van 100 guldens in 12 maanden gegeven 
wordt 4 gulden, hoeveel is de interest van 1000 guldens 
in 15 maanden? Het boek geeft het volgende schema: 

 
  De twee liggende Romeinse vijven en de vijf gegevens 

liggen ten grondslag aan de naam van de regel. Op de 
plaats van de onbekende staat 0. De rente is natuurlijk 
evenredig met zowel het bedrag als het aantal maanden 
(dus met 100x12 en 1000x15). Dan wordt de regel van 
vijven dus eigenlijk de regel van drieën. Voor de 
interest i  geldt dan: i/15000=4/1200 of i=50 gulden. 
Hierbij gaan we ervan uit dat de rente per drie maanden 
uitbetaald wordt en er dus geen rente op rente komt. 

32  De vaste hoeveelheid drank geeft aan dat we de 
omgekeerde regel van drieën moeten gebruiken. Het 
aantal kinderen k volgt dan uit k.10=15.16 (1 1/3 jaar is 
16 maanden). Dus k=24. 

33  Antwoord: voor aantal a geldt a/(15.12)=8/(5.3), dus 
a=96 paar.  

34  Uiteindelijk heeft elk van de vier 5 manden. Hij had er 
in het begin 20. 
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Natuurwetenschapper Obe Postma in de archieven 
 

Jan Guichelaar 
 
Tijdens de jaarvergadering van ons Selskip op 9 
februari jl. hield Jan Guichelaar een voordracht  met 
de titel: Obe Postma in de Archieven, verrassingen 
onder het stof. In dit korte verslag komt een aantal van 
de getoonde archiefvondsten aan de orde, aangevuld 
met een paar andere. Telkens komt er een jaartal, een 
archiefvermelding, een korte toelichting en een 
archieffoto. Het zijn voornamelijk natuurweten-
schappelijke archiefstukken, omdat Jan Guichelaar 
zich in het bijzonder daarmee bezighoudt. 
 De teksten zijn kort gehouden om de archieffoto’s 
het verhaal te laten vertellen. 
 
1886: Het hoogste cijfer 1 (Tresoar 
Leeuwarden) 
Deel van het laatste rapport uit de 6de klas van het 
gymnasium te Sneek. 
 Postma had juist voor zijn latere belangstellings-
gebieden, wiskunde en geschiedenis, de hoogste 
cijfers.  

 
 
1889: Lezing met proeven (UB Amsterdam) 
Postma hield voor de studentenvereniging HARTING 
(voor studenten in de natuurwetenschappen) een 
lezing over ‘het oog’. Let op het woordje ‘Iets’, dat 
ook in de titel van Postma’s proefschrift voorkomt: 
Iets over uitstraling en opslorping. 

 
 
 
 

Hij deed ook enkele kleine experimenten: ‘Een helder 
voorwerp schijnt groter dan een donker voorwerp van 
dezelfde afmetingen.’  
 

 
 
1889: Kandidaatsexamen cum laude 
(Stadsarchief Amsterdam) 
Op voorstel van zijn latere promotor, Johannes 
Diderik van der Waals (Nobelprijs natuurkunde 1910) 
kreeg Postma het predikaat cum laude. Hoewel dit 
tegen de zin was van Jacobus van ’t Hoff (Nobelprijs 
scheikunde 1901): hij vond dat Postma ‘minder 
voldoende kunde’ had in de ‘practische chemie’. 
Postma hield niet zo van proeven doen. Hij deed in 
1892 zijn doctoraalexamen. 
 

 
 
1894: Benoeming tot leraar (UB Amsterdam) 
Bij Koninklijk Besluit werd Postma benoemd tot 
leraar wiskunde aan de rijks-hbs te Groningen. Zijn 
doctorstitel van februari 1895 staat er al bij. 
(Jaarverslag minister van Onderwijs.) 
 

 
 
1895: Promotie (UB Leiden en Tresoar)  
Postma riep in 1894 de hulp in van Hendrik Antoon 
Lorentz (Nobelprijs natuurkunde 1902) bij een 
berekening voor zijn proefschrift. Lorentz hielp hem 

met een brief van 18 kantjes. 
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Postma’s promotor Van der Waals vindt (in zijn bijna 
onleesbare handschrift) dat Postma nog eens goed naar 
zijn ‘taal’ en ‘stijl’ moet kijken. 

 
Obes moeder Sijbrigje Rinia schreef op de dag van de 
promotie (zij kon niet naar Amsterdam komen) aan 
haar zoon. Zij en oom Douwe hadden het proefschrift 
bekeken. Oom Douwe had het ‘zoo erg’ niet verwacht. 
 

 
1901: Iets uit de geschiedenis van het rekenen 
(Tresoar) 
Postma hield een lezing over de ontwikkeling van het 
tellen en rekenen voor het Natuurkundig Genootschap 
in Groningen (NG) . Om een idee van de prehistorie te 
krijgen, keek Postma naar de ‘onbeschaafde’ volkeren 
van zijn tijd: die gebruikten ook de voeten. Bij de 
Eskimo’s was 53 = ‘aan den derden man aan den 
eersten voet 3’. (Twee mannen is 40 vingers en tenen. 
Van de derde man twee handen is 10 –d aar begin je 
mee–. En van de eerste voet nog 3 tenen.) 
 

 
 
1904: Geen bestuurslid (Groninger archieven) 
Postma wilde, hoewel gevraagd, geen bestuurslid 
worden van het Natuurkundig Genootschap. Wellicht 
had hij het te druk met zijn leraarschap en zijn studie 
van de statistische mechanica, waar hij een jaar later 
over zou publiceren. 
 

 
 
1905: Kritiek  op Boltzmann (Noord-Hollands 
archief) 
Postma’s belangstelling voor de waarschijnlijk-
heidsrekening leidde tot zijn studie van de eind 19de 
eeuw ontwikkelde statistische mechanica. Postma 
beweerde in diens werk enige onvolkomenheden 
gevonden te hebben en bood Lorentz een stuk aan 

voor publicatie in de verslagen van de Akademie van 
Wetenschappen. 
Lorentz deed dit en het volgende decennium nog een 
aantal keren.  
 

 
 
 

 
 
1906: Ehrenfest heeft belangstelling (N-H 
Archief)  
De latere opvolger van Lorentz in Leiden Paul 
Ehrenfest vroeg Postma om een overdrukje van zijn 
artikel. Hij beheerste het Nederlands, omdat hij enkele 
jaren tevoren in Leiden bij Lorentz was geweest. 
Ehrenfest is onder meer beroemd geworden om een 
groot overzichtsartikel over de statistische mechanica, 
waarin hij enkele artikelen van Postma vermeldde. 

 
 
1908: Geen college ad interim (Groninger 
archieven) 
Na het vertrek wegens ziekte van de 
wiskundehoogleraar De Boer werd Postma gevraagd 
om ‘alleen ad interim’ een aantal colleges te geven. 
Postma wilde dat niet. Wat zijn ‘bezwaren’ waren, 
blijft onduidelijk. Te druk met statistische artikelen? 
Teleurgesteld omdat hem te verstaan was gegeven dat 
hij niet moest solliciteren op de hoogleraarsvacature? 
 

 
 
1918: Afscheid van de natuurwetenschap? 
In 1918 schreef Postma een dankdicht aan zijn 
vrienden na het verschijnen van zijn eerste dichtbundel 
Fryske lân en fryske libben. De laatste regels zijn voor 
meer uitleg vatbaar. Eén zou kunnen zijn dat zijn 
natuurwetenschappelijke tins-gedachten hem niet tot 
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de wetenschappelijke top hadden gebracht, maar zijn 
dichten wel troost gaf. 

 
 

 

 
 
1953: Eerbetoon aan Lorentz (UB Leiden)  
Op verzoek van de Universiteitsbibliotheek in Leiden 
schonk Postma de brieven aan hem van Lorentz. Hij 
schreef nogmaals zijn grote waardering voor Lorentz 
op. 
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Inlichtingen over de studiedag kunt u krijgen bij dr. Jan Guichelaar (j.guichelaar4@gmail.com; 020-3316755). 
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Obe Postma op muzyk 
 

Bernard Smilde 
 

Op de ledegearkomste hat dr. Bernard Smilde wat 
ferteld oer de muzyk dy’t op gedichten fan Postma 
makke is. Wy jouwe hjir in gearfetting fan syn 
nijsgjirrige ferhaal. Yn de rin fan de tiid is der gauris 
muzyk op dy gedichten makke. Op dit stuit is it 
bestean bekend fan 42 komposysjes, de measten op 
papier, inkelden op cd en soms ek mar allinnich op cd.  
It tal komponisten, dat dwaande west hat om gedichten 
fan Postma op muzyk te setten, is sechtsjin. Fan fiif 
komposysjes ha wy gjin noaten ta ús foldwaan, fan ien 
allinne de akkoarden. De nammen fan 18 komponisten 
binne bekend, mar fan twa hawwe wy de muzyk net. 
De komposysjes falle yn fjouwer kategoryen útinoar, 
te witten (1) komposysjes foar sjongstim en piano, (2) 
komposysjes foar sjongstim mei gitaar (soms ek mei 
oare instruminten), (3) komposysjes foar koar en 
piano, of foar koar à capella en (4) komposysjes yn 
oare besetting.  
 By de samling fan 42 komposysjes treft men fjouwer 
kear it gedicht Lok oan. It gedicht De Boerinne fan 
Surch komt twa kear foar. Opfallend is, dat de kar fan 
teksten beheind is. Dat komt omdat it lyryske elemint 
net altyd sterk is. Guon teksten fan Postma binne soms 
wat filosofysk-redenearderich, wol dichterlik, mar net 
altyd útdaagjend foar in komponist om der noaten op 
te setten. In rigel as ‘Yn’e útlannen bin ik sa net thús 
en de bioskoop is my ek niet hiem’ (út Dichters stoffe) 
sil men net gau bekomponearje.  
 Wat de besetting oangiet, moat men opmerke dat 
dêryn in aardich ferskaat is: koar à capella of mei 
piano, by in komponist as Hindrik van der Meer gâns 
instruminten. Duetten mei piano komt men tsjin by 
Anne Vogel en by Peter Visser. Bernard Smilde gyng 
út fan in tenoarsolo mei strykkwartet. Pieter Bakker 
syn wurk giet út fan violoncel mei oargel, twa fioelen, 
gjin sang. In sjongstim mei gitaar treft men oan, mar 
dan yn it lichtere sjenre, by Bouke van der Woude en 
Joop Verbeke. In groep gitaar mei oare instruminten 
komme wy tsjin by Wim Beckers en Tsjerk Bootsma. 
 Wat de kwaliteit fan de 42 komposysjes oangiet, kin 
sein wurde dat dy hiel ûngelikens is. Inkelden binne 
tradisjoneel, goed mar gjin bysûndere ferrassingen. 
Paulus Folkertsma, dy’t de lieten Oan’e see, Maitiid, 
Yn it iere foarjier en ’t Wie snein komponearre, hâldt 
de sfear goed fêst en hat nijsgjirrige modulaasjes. 
Frank van Nimwegen en Jan de Jong – foarsichtich 
tweintichste-ieusk -- leverje goed fakwurk. Henk 
Doeke Odinga, ien fan de fjouwer komponisten, dy’t 
Lok op muzyk set hat, hat in firtuoaze pianopartij, mar 
net perfoarst modern. It meast eigentiids binne Peter 
Visser en Pieter Bakker. De earste fan dizze twa hat in 
Leitmotiv fan 6 x 2 mjitten mei varianten, klimaks, 

sjongstim, tige dreech. De twadde, Bakker, hat in 
dryste gearklank, nijsgjirrich mar net altyd 
meidielsum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komposysje- priisfraach 
 
 

It Obe Postma Selskip is fan doel om by gelegenheid 
fan syn lustrum oandacht te besteegjen oan 
komposysjes dy’t makke binne op tekst fan de dichter 
Obe Postma (1868-1963). Dêr besteane al in soad fan, 
ûnder oaren fan Paulus Folkertsma, J.N.D. Hoogslag, 
Theo Lambooij, Frank van Nimwegen, Jan de Jong, 
Jac. Huisma, Hindrik van der Meer, Anne Vogel, Joop 
Verbeke, Tsjerk Bootsma, Bouke van der Woude, 
Pieter Bakker, Henk Doeke Odinga, Reinalda Duif, 
Klaas Hoek en Jac. Kalma. 
 No skriuwe wy in priisfraach út foar nije 
komposysjes op in tekst fan Postma, sa’t dy te finen is 
yn de lêste útjefte fan syn Samle Fersen 2005. Wy 
freegje ien of mear wurken dy’t minimaal 7 en 
maksimaal 11 minuten yn beslach nimme en dy’t 
gaadlik binne om útfierd te wurden. 
 Der wurde seis wurken selektearre en nominearre. 
Ien komposysje wurdt oanwiisd as de bêste. Dy sil 
bekroane, honorearre – mei 1500 euro – en as ’t heal 
kin ek útfierd wurde, miskyn yn kombinaasje mei in 
CD-opname fan mear komposysjes. Alle nominearre 
wurken wurde sa mooglik útjûn. 
 De jury, dy’t de anonimisearre komposysjes oan de 
hân fan in tal kritearia beoardielet, bestiet út Alex 
Manassen (foarsitter), Daan Manneke, Wim van 
Ligtenberg, Oane Reitsma en Johan de With. 
Ynstjoerings moatte foar 1 novimber 2011 stjoerd 
wurde oan dhr. Jan Gulmans, skriuwer fan it Obe 
Postma Selskip en sekretaris fan de jury, Wagnerlaan 
7, 7522 KH Enschede. 
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Synergy. In trijelûk 
By it lêzen fan Breuker oer Postma 

 
Willem Abma 

 
Siele him besibbe 

 
De boadskippen binne net dien 
De klok is net opwûn 
De jiske-amers, lege, steane noch oan 'e dyk. 
  
Wat ik hjoed foar my krige en lês, 
Falt yn 'e wite snie en op it iis. 
It sil nea teie en weiwurde. 
De siden tsjinje my as blêdwizers 
Yn de Iepenbierings fan Johannes 
  
O siele him besibbe. 
Hoe hasto nei syn wêzen him trochlibbe! 
De wyn rint oer de tearen fan it wetter 
En nimt dyn wêzen mei. 
No noch yn dyn dreamen. 
Is der dan ûnderskie? It is der net 
As yn dy net te brekken bân. 
 
Fan tiid safolle as fan romte besloechsto. 
En watst net seachst, it ûnbewittene. 
Tiid dy’t de siele rekke en twynde,  
Ferskynde, ferdwûn en wer ferskynde. 
 
O no en earder tiden; 
O stille ivichheid; 
O himel ierde bôge. 
 
De wurden ha gjin macht. 
  
O dream yn simmerlân. 
 
By alle witten bliuwt gjinien, 
By alle witten bliuwt it Iene, 
Unbeskreaun en ûnferstien, 
Mar jimmeroan begeard, bestribbe. 
En net fergien sil ´t net fergean: 
Wat is wat wie hat syn bestean. 

    
 Willem Abma, âldjiersdei 2010 

 
By it fers ´Op sokken dei´ fan Obe Postma 

 
It is sa’n dei – ik fyts oer ’t Kowepaad. 
My sjitte Postma’s fersen wer yn ´t sin. 
No oars as west hat doe’t ik jong wie noch. 
Krûp ik der no foar wei? It wie ´n fersin 

 
W.A.   

 
Op 'e fyts troch de Louwsmar en dan dit gedicht fan 
Postma opsizze. Wat is der mei dit fers? Wêrom is it 
sa grut en beheart it nei myn smaak ta it heechste wat 
poëzij te bieden hat?  Lit my der wat mei boartsje. Dat 

hie Postma grif net slim fûn. Ik reauntsje de earste 
strofe. 
 
De earste strofe 
  
 Op sokken dei - de wyn is koel en heech, 
 Fier yn it westen glimt it iere rea; 
 De wei leit foar my út: in blanke reed 
 De wrâlden yn; de siel bespant it gea. 
 
Sa kin in hjerstwyn wêze; sa wie er hjoed, 
sneontemiddei 6 novimber 2010. Koel en heech. 
Postma tinkt neat op. Hy skriuwt oer wat er sjocht en 
ûndergiet. Want wat west hat is wat oars as wat net 
west hat, skriuwt er. Hoe soe er skriuwe kinne oer wat 
net west hat en nét foar bewustwêzen fetber is. Mar 
dat wol net sizze dat it besteande him net geduerich 
bepaalt by wat him mei it bleate each as sadanich net 
sjen lit, mar der wol is: de ôfglâns, de skyn. 
 
 Fier yn it Westen glimt it iere rea. 
 
Dizze rigel jout my in assosjaasje mei ´Im Abendrot´ 
fan Joseph von Eichendorff en dan fral 
de lêste strofe:  
 

o romme stille frede 
sa djip yn ´t jûntiidsrea, 
wat ha wy ús wurch kuiere –  
is dit sawat de dea? 

 
Winkt de ivichheid? Miskien sels de Ivige? Of is it 
God sels dy’t yn it hielal yn hokker mom ek syn stee 
hat. Want Postma is behalven in filosofysk ek in 
religieus dichter. Hy siket geduerich nei it 
ûnbeneambere, wol dat yn wurden fange en beneame. 
Ienfâldich is dat net: “Der is sawat, ik kin it net 
beneame/ It sil syn stee ha oan bewittens seame/ It is 
fierôf, de wurden ha gjin macht/Mar by syn oanreits, 
silst dyn sillichst dreame,” skriuwt er yn in kwatryn. 
 

De wei leit foar my út: in blanke reed 
De wrâlden yn; de siel bespant it gea. 

 
De blanke reed steane by Postma de wolken foar. Sy 
geane har wei troch de loft en fiere mei nei de 
ûneindichheid. Ik tocht oan de rigel út De iken fan 
Dodona: “De moanne wevet de mar in ljochten loper”. 
Dy assosjaasje befêstiget foar my de ienheid tusken de 
waarnimmer en it waarnommene, kulminearjend yn: 
de siel bespant it gea. Dêr past inkeld in huverjen, in 
esthetysk rekke wurden yn de goede sin fan it wurd. 
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Subjekt en objekt absorbearje elkoar. Romte en tiid, 
doe en no terane. By fisioenen, mystike eagenblikken, 
iepenbieringsmominten of sa neamde numineuze 
wjerfarrings spilet ljocht frijwol altyd in grutte rol. By 
Postma is it ljocht ien fan de seis wichtichste 
“begripen”. Dat docht it hjir ek, sij it ymplisyt. “De 
siel bespant it gea,” bringt my ek in fers fan 
Achterberg yn it sin: “Aan het roer dien avond stond 
het hart/ en scheepte maan en bossen bij zich in/ en 
zeilend over spiegeling/ van al wat het geleden had/ 
voer het met wind en schemering/ om boeg en tuig 
voorbij de laatste stad.” Of Emily Dickinsons rigel yn 
“Because...” ´wy kamen by de sinne lâns, of leaver dy 
gie ús foarby’. Ja, dy siele...   
 

Is ´t oan in stjerlik lichem liende ivichheid? 
Gjin minske dy’t ea hjir it lêste wurd oer seit. 
Der is gjin inkele wissichheid fan witten.  
Begripend fiele lit him wat yn ´t fielen leit. 

 
W.A. 

 
Dat spoeket my sa fytsendewei troch de holle. De 
earste strofe is sa ryk dat tinzen har net keare litte. As 
de siele it moetingsplak fan God en minske is, dan ek 
fan tiid en ivichheid. De keunstner Damien Hirst, 
ferneamd om syn For the love of God, in 
yntrigearjende platina plasse mei diamanten beset, hat 
in oar keunstwurk, in haai op formaldehyde, The 
physical impossibility of  Death in the mind of 
someone living neamd. Is it mooglik om by in 
bepaalde foarm fan bewustwêzen fysyk dea te wêzen? 
It fers Because...fan Emily Dickinson lit ús dêr oer 
mimerje. Mar wat te tinken fan Postma’s fers 
“ûnierdsk petear”? Dat er Slauerhoff op it each hân 
hat, is bijsaak. Postma liket de fraach befêstigjend te 
beantwurdzjen. En ik ymprovisearje wat op de 
prachtige rigels fan dit fers. 
 
Feriene twa 

 
Dêr achter de stjerren, Postma, 
de eter yn en ljocht fan wêzen, 
bringe jo fannijs in besite oan de Kânselarij. 
Jo dogge de hannen gear en slute de eagen. 
Jo hoege net lûder te praten as dat jo wend wiene. 
Preuvelje mar wat foar jo út mei dy ile lippen. 
Mar bepleitsje it stee dêr’t hy no noch útfanhuzet 
sa’t jo hjir útfanhúzje net te fier fan him ôf, 
sadat jim feriene en dochs twa yn alle rêst de dingen 
beprate kinne, elkoarren oansjen doare, want 
wa’t west hawwe is wat oars as wa’t net west hawwe. 
Wa hong oan it ferwulft de wurden fan de âlde dichter: 
“ ’t Omfiemjend tinken hat ús tocht as ien, 
Mar nòch as twa. Dêrmei bleau ’t skoujen oer 
Yn âlde skyn en ierdske byltenis.” 

 
W.A. 

 
Tiid is eins ivichheid omdat ferline, no en takomst yn 

in ûnûnderbrutsen stream trochgeane. Tiid as 
ûnûnderbrutsen stream fan fergonklikheid is in 
paradoksale ferskiningsfoarm fan Ivichheid. By de 
berte glide wy de ivichheid út, by de dea glide wy der 
yn werom. Sa wurdt de libbenstiid fan de stjerlike 
minske opteld by de ivichheid. Op sokken dei leit de 
siele as in ferwulft oer it gea en ik, taskôger, bin 
ûnderdiel en ûndergean. En alles leit sielespegele ree 
om werkend te wurden. “It omskot, dêr’t de siel har 
byld oan joech,/En dat yn wikselkrêft, de siele foarme 
hat,” skriuwt Postma yn syn fers “De dea fan de 
dichter”. Wat in prachtige rigels. As dat foar lichem en 
geast jildt, wêrom dan net foar it ierdske en it 
ûnierdske? 
 
De twadde strofe 

 
Fêst riist der foar my op yn’t donk’re lân 
in ljochte wentenring, de skuorren steech, 
Ferbrekke foars it al te wettysk flak; 
Ien stins, út âlde ieu, giet rank omheech. 

 
Ik sjoch ûnder melkerstiid, dy novimberjûn om fiif 
oere hinne, de pleatsen lizzen njonken de 
lisboksstâlen. Moai is oars al ferljochtsje de lampen yn 
de keamers de finsters smûk. Jou my mar skeve 
ôflegerings njonken âlde pleatsen, mar dy tiid is 
foarby. Of net? Us bliuwe de bylden ommers fan wat 
west hat. Eefkes is der weemoed en der sjit my in 
strofe fan Postma syn fers ´Novimberdream’ yn ’t sin. 
 

Ek myn koarte dagen driuwe 
Sêftkes nei ´t ferline ta. 
´k Sil út dizze kriten kliuwe 
Dan allinne as byld noch bliuwe 
En ´t heelal ta wente ha.  

 
Dat is in treastrike gedachte. 
Midsieuske bebouwing en grutte skuorren litte har as 
yn in fisioen oan de dichter  sjen. En dat al te wettysk 
flak? Soe syn wiskundeknobbel it fisioen trochkrúst 
hawwe en hat er dat fan him ôfskodde mei dat ‘te’? 
Gelokkich is der dy iene stins dy’t wer werom nei âlde 
tiden fiert.  
 
De tredde strofe 

 
It is gjin doarp as oare, boud fan klaai 
En reid; ´t kin net as hja fergean; 
In byld, begryp, wat namme moat it ha? 
Mar ’k wit, it sil yn ivichheid bestean. 

 
Wat de werklikheid te bieden hat, kin fergean, mar net 
it fisioen, it byld, it begryp. Troch syn ûnbidige 
histoaryske kennis, sil Postma him in âlde delsetting te 
binnen brocht hawwe boud fan klaai en reid. Mar wat 
er foar him sjocht of sjen wol, hat in ûnierdske 
diminsje fan ivichheidswearde en syn wurden 
betsjoene en fiere mei. Yn dy ienheid fan tiid en 
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romte, dream en sinnen, binne wy libben dea en dea 
libben. Al leauwe wy net altýd wat wy leauwe. 
It fytspaad is hjir glysterich, it skimerjen giet oer yn 
tsjuster. De wanten kinne oan want it is gnobsk waar. 
It is handich om fersen út ’e holle te learen. Dan hast 
se op de meast ûnmooglike plakken by dy.   
 
De fjirde strofe 

 
Ien part is uzes: goddelike jeft’ 
Sa fêst te hâlden yn ien byld wat wie, 
En mei te bouwen oan in macht’ge stêd, 
Wêr’t wente hat wat ierdske stalte hie. 

 
Postma is in filosofysk dichter en yn de earste helt fan 
de tweintichste ieu sil dêr grif de klam op lein wêze. Is 
er ek in religieus dichter? Hjoeddedei kin dat wol sein 
wurde. Miskien soe er wol trou nei tsjerke gien wêze 
as er wat in filosofysk ynstelde dûmny troffen hie. Hy 
toant him gefoelich foar it goddelike, it ûnsichtbere en 
ûnbeneambere. It sichtber meitsjen dêrfan yn ritueel 
en wurd as ôfglâns fan de Geast hie him faaks wol 
oansprutsen. Yn de PKN kin langer filosofysk tocht 
wurde sûnder fuort fan frijsinnichheid fertocht te 
wurden. Der binne fersen fan Postma dy kinne ûnder 
de krystbeam foarlêzen wurde. Hy skriuwt mei safolle 
wurden: De minske hat in goddelike jefte meikrigen: it 
fermogen om him dy oare ûnsichtbere, ivige 
werklikheid te ferbyldzjen (yn ien byld) dêr’t de 
besteande werklikheid yn opnommen wurdt (wêr’t 
wente hat wat ierdske stalte hie). As hat er de 
Iepenbieringen oer it Nije Jeruzalem lêzen. Faaks hat 
er dat ek dien. 
 Wy beskikke dus oer it ivich each en dat is der by 
libben en by dea. Soms ha ik it gefoel dat it net folle 
útmakket oft men no dea is of libben. Skreau Pessoa 
net: it libben is de bûtenkant fan de dea? De Griken 
litte de κάίρόσ (kairos) ynbrekke yn de χρόνοσ 
(chronos) of it ivige yn it tydlike. “Wat takomst wie, 
hjit no ferline en wat ferline wie sil ik oan takomst 
fine,” skreau ik yn Rânnen fan ferjitnis. Dat kin 
psychologysk ferstien wurde en sa bedoelde ik it doe 
ek. Mar it slút ek oan by de Grykse opfetting dat jins 
takomst temporeel jins ferline is. Myn takomst is de 
reis dy’t ik nei de ein meitsje en ha ik dat punt berikt 
dan bin ik yn it besef fan oaren ferline. Treastryk is 
opnij dat ik mei it ivich each neffens Postma 
meibouwe mei oan in ivichduorjend  stee en my dêre 
nei wenjen sette kin. As dat net religieus is. 
 
De lêste strofe 

 
Op sokken dei – yn ’t  koele hjersteljocht 
De huzen riigje har yn ’t byldflak gear; 
Elts blanke finster hat syn eigen skyn, 
En ’t libben bringt syn tûzenstaltich hear. 

 
Ja, it is yndie fris. It ljocht hat my ferlitten en dochs 
sjoch ik it foar my. Beheart it ta it byld? Of makket de 

dichter eefkes kontakt mei de reële werklikheid om 
dan fuort wer oer te gean nei wat er him ferbyldet. 
Opnij it flak en finsters mei har spegeling fan it 
tiidleaze. En yn de lêste rigel sjocht it ivich each dat 
wat west hat wat oars is as wat net west hat. Alles wat 
siken hie en hat yn syn mannichfâldichheid nei foarm 
en tal komt op. Ik ha oanstriid en sis hjir amen op. 
 It hat lang duorre, mar tanksij it Obe Postma Selskip 
en de stúdzjedagen en de reiskes mei al dy fersen dy’t 
dan foarlêzen en besprutsen wurde, mar boppe alles 
tanksij  ´It godlike fan dream en sinnen´, in ynlieding 
fan Philippus Breuker op de nijste Samle fersen fan 
Obe Postma ha ik de poëzij fan Postma better kennen 
leard. 
 It is wier, hy kin soms wol ris wat jeuzelje en wat is 
er meast blijmoedich en posityf  oer syn jeugd. Dat kin 
ik lang net altyd meifiele. Mar wat hat de man meast 
prachtige fersen skreaun.  
En wat passe dy my dy’t âlder wurden is. 
 
De finsters 

 
Hy seach it hear oer en wist hast alles fan wat him 
omjoech. 
Fan it lân mei syn greppels, ekers en sleatten. 
Fan de hikken en de kowepaden fan ieuwen. 
Fan de pleatsen en de arbeidershúskes. 
Hy wist har skiednis oan fier yn de Midsieuwen ta. 
En hy skreau as wittenskipper, mar swijde as dichter 
Omdat wat er seach noch safolle mear wist as hy; 
De finsters bygelyks: har eagen dy’t spegelen, seagen. 
Hy, de dichter, ferdwûn en liet de dingen harsels 
útdrukke. 
As wie er de dingen sels, as wiene de dingen him, passyf. 
Oant er wer te foarskyn kaam en de pinne naam.  
En in blanke skyn syn siele bespande: de ynspirearre 
dichter. 

 
W.A. 
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Eat oer it argyf fan Kees Lekkerkerker, de skathâlder fan 
Slauerhoff 

 
Jan Gulmans 

 
Op freed 19 novimber 2010 waard 
troch it Obe Postma Selskip in 
stúdzjedei organisearre om it tema 
De fascinatie voor Slauerhoff 
hinne. De seis lêzingen binne 
gearbrocht yn in boek, dat 
kommend foarjier oanbean wurde 
sil. Parallel oan de stúdzjedei 
waard troch Tresoar in útstalling 
oer Slauerhoff en Fryslân 
organisearre. Yn dizze útstalling 
wiene 73 stikken opnaam, 
ôfkomstich út it ferneamde 
Lekkerkerker-argyf, dat no berêst 
by Antikwariaat Fokas Holthuis yn 
Den Haag. Lekkerkerker hat nea 
folle lju tagong ta de neilittenskip 
jûn.  
 Cornelis Pieter (Kees) Lekkerkerker (Willeskop 15 
novimber 1910 - Amsterdam 28 augustus 2006) wie 
letterkundige, tekstbesoarger en bibliograaf; hy waard 
95 jier! Hy debutearre yn 1939 mei In Aanbouw,  in 
blomlêzing fan yn dy tiid opkommende skriuwers. 
Fanôf 1925 hâlde hy in list by fan alle gedichten dy’t 
Slauerhoff publisearre. Nei de dea fan Slauerhoff  
waard Lekkerkerker de offisjele besoarger fan syn 
neilittenskip. Ek de ferneamde seemanskiste, wêryn’t 
alle manuskripten sieten fan Slauerhoff, kaam ûnder 
syn hoede. Adriaan Roland Holst hie him krigen, mar 
dy droech him oer oan Lekkerkerker. De Samle 
Wurken (1941-1958), wêrop’t nochal krityk útbrocht 
is, kaam mei ûnder Lekkerkerker syn 
ferantwurdlikheid ta stân. Doe’t er dêrfoar de 
Bijzondere Prijs fan de Jan Campert-Stichting krige, 
joech hy it ûndersteande portret fan de tekstbesoarger, 
in selsportret om sa te sizzen:  
 

Als een ziekenverpleger verzorgt hij zijn zieke teksten, 
want ziek zijn ze bijna steeds, ziek geworden door de 
veronachtzaming en de eigengereidheid van redacteuren, 
correctors, typografische vormgevers, drukkers en 
uitgevers. Zijn studeerkamer is één groot verzorgingshuis. 
Hij is daarbij archivaris en bibliothecaris, ja 
schatbewaarder, die zijn schatten aan documenten en 
eerste drukken zorgvuldig bewaart en beheert. Met dat al 
een ontdekkingsreiziger in optima forma, thuis, al 
lezende, in zijn bureaustoel. 
 

Troch de freonlike bemiddeling fan Fokas Holthuis en 
Paul Snijders wie it mooglik in grut tal stikken út it 
argyf fan Lekkerker yn de útstalling fan Tresoar te 

yntegrearjen. Uteraard wie de 
ferneamde seemanskiste dêrby. Ek 
in grutte foto fan Slauerhoff yn in 
sulverkleurige list (ca. 50 x 30 cm). 
In nammebuordsje ’Docteur J. 
Slauerhoff, Heures de Consulta-
tions 11-12 et 3-5 et sur rendez 
vous’ mocht net ûntbrekke.  Fierder 
wienen der de boeken, ûnder mear 
Een eerlijk zeemansgraf,  Jan 
Pieterszoon Coen, Yoeng Poe 
Tsjoeng, Eldorado (it troch Du 
Perron korrigearre eksimplaar), 
Afrikaansche elegie (mei 
yllustraasjes fan Tinus van Doorn) 
en it proefskrift fan Fessard oer 
Slauerhoff (mei in mei de hân 
skreaune opdracht fan Fessard oan 

Lekkerkerker). Nijsgjirrich is, dat der yn it 
Lekkerkerker-argyf ek in eksimplaar sit fan it Frysk 
Jierboek 1937. Yn dat nûmer stiet in gedicht fan Ane 
Jousma op Slauerhoff.  
 Opfallend yn de ústalling wie fierder in Yeats-edysje 
mei in opdracht fan A. Roland Holst oan Slauerhoff, it 
bekinde boek fan Arthur Waley 175 Chinese Poems en 
de Lieder von Po Chü-I. yn ’e fertaling fan Hadl. Op 
persoanlik flak wienen der net allinne in kaart foar 
Darja Collin, mar ek ien oan (broer) Feye Slauerhoff, 
brieven fan en oan Herman van den Bergh, Anthonie 
Donker en Jan Greshoff (op papier fan Het Vaderland 
,10/4/’35) en in ansichtkaart oan Arthur Lehning. Tige 
nijsgjirrich wienen uteraard de brieven oan Slauerhoff 
fan Helen en Jopie Hille Ris Lambers. Pikant is, dat 
der ek in envelop is mei yn it hânskrift fan Slauerhoff 
‘Ongeopend verbranden!!’ derop, dêr’t twa foto’s fan 
in neakene Darja Collin en in portret fan fermoedlik de 
lettere kening Edward VIII yn sitte. Op de lêste stiet: 
‘To dear Cissy with love from Rosemary’. 
 Foar leafhawwers fan it wurk fan Obe Postma wie it 
och sa’n ferrassing in pear brievekaarten fan Postma 
oan útjouwerij Contact oan te treffen; dit yn ferbân 
mei de bondel in-memoriam gedichten, dy’t 
Lekkerkerker dêr útbrocht. De gedichten foar dy 
bondel binne yn de hânskriften fan de dichters yn it 
argyf oerlevere. Yn dat argyf sit ek in kahier fan Roel 
Houwink mei poëzy fan Slauerhoff. Ek nijsgjirrich 
wie in bydrage fan de man, dy’t yn 1951 Gerardus van 
der Leeuw opfolgje soe as heechlearaar 
godstsjinstfenomenology yn Grins, te witten Theo van 
Baaren. Dat stik is yn de literatuer oer Slauerhoff net 
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achtslein en dêrom hjir der in pear wurden oer. It stiet 
yn it Algemeen Weekblad voor Christendom en 
Cultuur (27-11-’36) en hjit Het 
Oneindigheidsverlangen bij Slauerhoff. 
Slauerhoff, skriuwt Van Baaren, wie in 
romantikus en it is algemien bekind, dat 
just it ûneindichheidsferlangen in typysk 
skaaimerk fan de romantyk is. Meie de 
romantisi har befrediging sykje yn fiere 
eksoatyske lannen, yn âlde lang fergiene 
kultueren, yn de donkere riken fan it 
okkultisme, yn de ôfgrûnige labyrinten fan minskene 
siele of yn de geheimnissen fan de religy, altyd en 
oeral sykje se nei it ûnbegrinzge, it demoanyske, it 
net-mear-minsklike, nei das ganz Andere. Sa ommers 
seit Slauerhoff oer Columbus: 
 

Hij wist -- zonder berichten en bewijzen 
Het nieuwe werelddeel te liggen aan 
Een verre kim, en anders zou’t verrijzen 
Tijdens zijn naad’ring, diep uit de oceaan. 

 

Van Baaren sjocht Slauerhoff as in út it lead slein 
minske, losrekke fan boargerlike biningen, sûnder 

heitelân yn rûmte en tiid. Ien fan de 
dêrfoar eksimplaryske gedichten is 
Oceaannacht, wêryn’t Slauerhoff de 
eangst fertolket:  
 
Dat leven 
Niet is gegrond, alleen boven gedreven 
Uit diepzee grenzende aan dood. 
 
Yn it Lekkerkerker-argyf siet uteraard 

ek in eksimplaar fan it deiboek fan Slauerhoff, dat 
Lekkerkerker útjûn hat. Yn wer in oare doaze treffe 
wy it blêd Streamingen oan, it blêd fan D. Kalma en 
G. T. de Vries, mei in stik fan Kalma oer Slauerhoff. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Legaat, donaasje of skinking 

 

Ha jo fan dit en oare nûmers fan Wjerklank genoaten? Binne jo fan miening, dat it wurk fan Obe Postma, 
no én yn de takomst, bewarre, bestudearre en trochjûn wurde moat oan it Fryske publyk en oare 
interessearre lânslju? Dan kinne jo ús, it Obe Postma Selskip, helpe troch in skinking! 
 Elke skinking – lyts of grut – draacht by oan it bekostigjen fan stúdzjedagen, it útjaan fan boeken, it 
útjaan fan it tiidskrift, it ûntwerp en de realisaasje fan in brûnzen buste fan Postma ensfh. Troch wat te 
jaan steane jo yn in lange tradysje fan Friezen, dy’t har kultuur in waarm hert tadrage en de Fryske 
literatuur en wittenskip finansjeel stypje wolle. Mooglik binne de Friezen mear noch as oaren yn har 
eigen skiednis, har lânskip en literatuur interessearre. Dy hâlding giet al ieuwen werom. Tink oan Waling 
Dijkstra, Gysbert Japix, Douwe Kalma en in protte oaren. 
 Skinkingen kinne bestean út skinkingen yn ien kear of út in liifrinte. By in periodike skinking skewielje 
jo it Obe Postma Selskip foar in langere perioade. 
 
Foar mear informaasje oer de ynhâldlike en fiskale aspekten fan skinkingen kinne jo kontakt opnimme 
mei dhr. Albert Wynia, ponghâlder fan de Obe Postma Stichting (e-mail: aj.wynia@hetnet.nl). Hy kin ek 
bemiddelje by it lizzen fan in kontakt mei de notaris. Uteraard nimt de OPS de kosten fan in notariële akte 
foar har rekken. De Obe Postma Stichting is troch de fiskus oanmurken as in Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betsjut dat in donaasje of skinking ôftrekber is foar de ynkomsten- of 
fennoatskipsbelêsting. De hichte fan de ôftrek is ynkommensôfhinklik. Fansels kinne wy jo skinking 
oanpasse oan jo persoanlike winsken. 
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’Hawwe jimme wol west?’ 
By it reiske nei Fivelgoa 

 
Philippus Breuker 

 
Dit jier giet it reiske 
nochris nei Grinslân. Wy 
hawwe der ek west yn 
2007. Doe binne wy net ta 
kommen oan de omkriten 
fan Appingedam, dy’t 
dêrom no ús reisdoel 
wurde. Postma sels hat 
der fansels ek wol west, 
yn alle gefallen yn 1935. 
Yn ien fan de skriften 
(Groningen 52) docht er 
ferslach fan in reiske dy 
simmers fan Leermens 
oer it Zandt nei Marsum. 
It gedicht Fan it Fryske 
lân (1937) sil wol de 
spoaren fan dy reis toane.  
 Hy neamt de stien oan 
de tsjerke fan Leermens, merkt op dat dy binnen 
pleistere is, mar dat dêr neffens de ferver in 
muorreskildering ûnder sit en skriuwt dat de noardkant 
fan de terp ôfgroeven is, wol sa’n sân meter djip. 
Tusken Leermens en it Zandt leit in hege, beplante 
stripe rjochts fan de wei, dêr’t er him fan ôffreget oft it 
in stik fan in âlde dyk is. Yn Marsum jout de wei om 
de terp dúdlik oan dat er grut west hat. Der binne noch 
fjouwer hege restanten: fan de tsjerke en fan trije 
pleatsen. ”Zeer mooi overzicht van voormalige terp.” 
Noardlik en súdlik fan Appingedam binne de pleatsen 
gauris dutsen mei asbestplaten, meast ljochtgriis, mar 
ek wol donkergriis. 
 
Postma yn Grins 
 
Yn Grins hat Postma omtrint fjirtich jier libbe. Der hat 
in tiid west dat er yn Grins better bekend wie as 
gelearde as yn Fryslân. Sa wienen it neist de 
letterkundige dr. Garmt Stuiveling allinnich de Grinzer 
taalkundige dr. Wobbe de Vries en de Grinzer 
stjerrekundige prof. P. Terpstra dy’t him yn 1938 
foardroegen as bestjoerslid fan de op te rjochtsjen 
Fryske Akademy.  
 Hy wie der learaar fan 1894 oant syn  pensjoen yn 
1933. De stêd hat in soad foar him betsjut. Sa hat it 
universitêre ûndersyksfermidden him by syn eigen 
wittenskiplik wurk grif stimulearre. Hy waard al gau 
lid fan de Wittenskiplike ôfdieling fan it 
Natuurkundich Genoatskip (it noch altyd besteande 
KNG) en wie tenearsten as jurylid ek aktyf yn de 

Fryske krite Halbertsma 
fan it Frysk Selskip. Fan 
1900 ôf joech it Frysk fan 
syn dichtsjen him ek wat 
eigens. Oant 1912 gong er 
fierder folslein op yn de 
filosofysk breed fundearre 
stúdzje fan de wis- en 
natuerkunde, dêrnei kaam 
de niget oan skiednis op. 
Sûnt 1920 krige dy him yn 
’e foarm fan argyfûnder-
syk folslein yn ’e macht. 
Grins.en Drinte sloech er 
dêr net by oer, likemin as 
West-, East- en Noard-
Fryslân. Sa koenen ge-
dichten ûntstean as It 
Fryske fjild (1933), Grut-

ter Fryslân (1936) en Fan it Fryske lân (1937). Al dy 
lânstreken krigen ek har plak yn syn Friesche 
kleihoeve (1934). Oer Grins apart hat er yn de jierren 
fyftich noch in oantal stúdzjes skreaun, meast lytse, 
mar dochs ek in grutten as dy oer it kleaster Selwerd. 
Mei fan syn lêste gedichten geane oer it plak fan de 
Grinzer tiid yn syn libben.  
 Sneins makke er lange kuiers mei Tjitse de Boer, 
salang’t dy teminsten ek yn Grins wenne, letter grif 
allinnich ek wol, soms ek wolris mei in learling, sa’t er 
yn it gedicht De kuier beskriuwt. Hy makke fansels ek 
wolris in kuierke yn de stêd. Sneontejûns stapte er yn 
de drokte wolris oer de Hearestrjitte. 
 In belangryk plak fan syn bestean yn Grins hat syn 
learaarskip west. Hy hat der gauris oer dichte. Wy 
witte der dêrom wol it ien en oar fan, mar mear noch 
witte wy tanksij in enkête dy’t Freark Dam yn 1978 
ûnder âldlearlingen holden hat en dêr’t er de 
haadsaken fan publisearre hat yn de bundel 
Miscellanea Frisica foar prof. H.T.J. Miedema. It 
measte wat folget is ûntliend oan de antwurden, dy’t 
op Tresoar bewarre wurde.  
 By syn ôfskie fan de RHBS yn 1933 moat er sein 
hawwe: ’Ik had nooit leraar moeten worden.’ It wie 
net stil by him yn ’e klasse, mar in hekel oan him 
hienen de learlingen beslist net. In soad learlingen 
leinen syn fakken net. Hy joech wiskunde, 
wurktúchkunde en kosmografy. Der is in lesroaster fan 
de kursus 1905-1906 bewarre. Hy hat dan achttjin 
oeren wyks. De proefwurken joech er ûnferwachts en 
se kamen yn rekordtiid neisjoen werom.  
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 Hy gong foar in ’ietwat professorale figuur; een 
individualist in de goede zin. Wanneer eindexamen-
opgaven werden behandeld in de lerarenkamer, lekte 
altijd naar buiten dat bij moeilijke opgaven Obe zijn 
collega’s wel even college had gegeven.’  
 Hy wie gefoelich foar humor en syn eigen humor 
ûntgong de learlingen wolris. Hy hie miskyn in foarkar 
foar de bern fan it plattelân en wie bliid mei knappe 
learlingen. Hy gong wol mei syn suster nei de 
foarstellingen fan de skoalferiening Demosthenes. Yn 
de earste jierren siet er ek wol yn de jury om 
foardrachten te beoardieljen. Sa makke er as jurylid yn 
1909 de útslach bekend. Hy lei earst út dat it net sa 
frjemd wie as it like dat in wiskundelearaar foar en út 
namme fan literêr ûntwikkelden spriek. Leararen 
hienen de prizen beskikber steld, Postma de sechste. 
Dat wie in boek fan Klikspaan, 
de bekende studint-auteur.   
 Op de lêste oeren foar de 
fakânsje lies er yn de leechste 
klassen foar, út de Amsterdamske 
folksferhalen fan Justus van 
Maurik, of de seemansferhalen 
fan de âlde Werumeus Buning, of 
út Woutertje Pieterse fan Multa-
tuli of de Snikken en Grimlachjes 
fan Piet Paaltjens, ek wol liet er 
foarlêze út wurk yn it Grinzers, 
dêr’t er dan sels de measte wille om hie.Der sprekt út 
dy kar in dúdlike leafde foar it folkslibben. Yn de 
hegere klassen joech er op de lêste skoaldei 
yngewikkelde sommen op mei de fraach wa’t dy it 
fluchste oplosse koe of kaam er mei allegear 
tsjinstridige bewizen fan wiskundige stellingen dêr’t 
de learlingen dan de fouten út helje moasten. Yn de 
lêste jierren hat er op dy lêste dei ek wol eigen 
gedichten foardroegen. De learlingen foel dan de 
feroaring yn stim en gebaar op, al wienen der ek 
guodden dy’t fûnen dat er yn syn lesjaan hertstocht 
siet.     
 Syn gefoel liet er sprekke as er in learling dy’t sitten 
bleaun wie, sûnder fierder skriuwen in boek stjoerde. 
Goudeiland fan Stevenson is dat in pear kear 
fan bekend. Ek joech er wolris belangeleas 
guodden thús byles.  
 Kontakten mei âld-learlingen wurdearre er 
tige. Guodden skreaunen him doe’t se liezen 
dat har wiskundelearaar de Gysbert Japicxpriis 
wûn hie en har brieven bewarre er. Ek 
lokwinske er sels wol guodden. Dat die er 
A.A. Rap, dokter en letter direkteur fan it 
sikenhús yn Amersfoart, doe’t dy yn 1947 
noch promovearre. Rap antwurde: ’’Dat u mij 
wilt rekenen tot één van die vrienden, waaraan 
u met blijdschap kunt terug denken, doet mij 
goed.” It soe wolris wêze kinne dat Postma 
him it gedicht ’Jo binne fêst in âld 
skoalmaster?’ stjoerd hie, dêr’t de rigel yn foarkomt: 

’De jonkheit haw ik mei opkweke, en fan kostbre 
jonge freonskippen haw ik it neibetinken’. Postma hie 
him it lêste HBS-jier thús holpen: “Ik zie haar nog de 
thee brengen als we s-avonds op uw kamer werkten’’, 
skriuwt dy oer de suster. Oaren sochten him nei jierren 
yn Ljouwert noch op  
 Soms trof er ek tafallich nochris ien. Sa G.P. 
Boerema, direkteur fan de Nutsspaarbank yn Baflo. 
Dy skreau him yn 1956 - mei as oanhef: ’Beste vriend 
Dr. O. Postma’ - dat der ek yn syn deiboek lêzen hie 
hoe’t er Postma op 20 april 1948 yn Grins troffen hie 
doe’t dy op de begraffenis fan H. Weersma, west hie, 
in eardere kollega Ingelsk. Se hienen doe tegearre 
noch gesellich in skoftsje by Frigge yn ’e Hearestrjitte 
sitten en hy hie him doe op ’e trein brocht. “Het 
verlangen naar het verleden en de goede herinnering, 
die ik in mijn hart altijd voor U heb bewaard, zijn 
mede redenen geweest dat ik U deze brief heb 
geschreven.” 
 In pear anekdoaten ta beslút. Der is mear as ien 
tsjûgenis fan syn kwike stap mei sierlike draaikes fan 
syn gongelstök. In learling beskreau it sa: ’eerst een 
ietwat opgerichte halve cirkel beschrijvend, dan, bij de 
rechterenkel aangeland, schuin naar boven gericht met 
de punt, en dan pas weer de straat rakend.’ Hy rûn wat 
foaroer. By de útrikking fan de diploma’s hie er wol in 
wyt festje mei blomkes oan. Noch yn de strange 
winter fan 1929 ’trok hij nog weleens een baantje op 
de ijsbaan in het Groningse stadspark. Uiteraard 
zonder overjas maar met zijn hoed op en op friese 
doorlopers.”  
 
It reiske 
 
Op it reiske sil wer in oantal tapaslike gedichten 
foardroegen en besprutsen wurde. It binne:  Peaske 
(1914; SF 53); Tebinnenbringen oan de dichter 
Verwey (1937; SF 239); Fan libben en dea (1941; SF 
279); By de dea fan in grut stjerrekundige (1934; SF 
213); De lêste dei (1920; SF 140); Oantinken oan H. 
K. (1940; SF 263); Jeugd en jeld (1952; SF 314); ‘Jo 
binne fêst in âld skoalmaster?’ (1947; SF 297); 

Sneintemiddei (1922; SF 
145; Op sokken dei (1926; 
SF 354); Bylden (1929; SF 
199); Grutter Fryslân 
(1936; SF 228); Fan it 
Fryske lân (1937; SF 235); 
Tebinnenbringen fan in âld 
skoalmaster (1962; SF 
398) en Yn Grinslân 
(1962; SF 400). Gedichten 
en kommentaar wurde oan 
de dielnimmers útrikt. 
 
 
Stedssegel fan Medemblik 

(1294) (Trettjin asega’s, Riepster ljocht) 
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De rûte stiet hjirûnder. Wy geane der in kearmennich 
út om kofje (Stjerrenbosk Grins), middeisiten 
(Nicolaastsjerke Appingedam) en tee (Ewsum 
Middelstum) en hâlde ek stil of stappe út yn Weiwerd, 
Biessum, Marsum, Krewerd en Seeryp. De histoaryske 
kant krijt syn gerak tusken middeisiten en tee. De 
oandacht giet dan foaral út nei de terpetiid en de 
Midsieuwen, dêr’t Postma syn niget ek nei út gong. De 
poëzy stiet sintraal op de hinnereis.. Yn Appingedam 
sil mr. Peter Molema, dy’t yn ien fan de âldste huzen 

fan it plak wennet, ús gids wêze. Yn of om Seeryp 
jouwe wy omtinken oan ds. G.A. Wumkes, de man fan 
wa’t Postma dichte hat: ’Haw ik net fan in man heard, 
fier útstekkend boppe de mannichte,/ En naam er net 
moarns earst yn ’e hannen de dichten fan  Obe 
Postma?’) (yn Natoer en kultuer, SF 323). Wumkes 
hat dêr sân jier stien en mear as ien boek oer Grinslân 
skreaun.   
 

 
 
 

10:10 Fertrek út  Ljouwert, via de A7 nei Grins  
 

11:00 Oankomst bar Waterloo, kofjedrinke 
 

11:30 Kuierke nei en troch it Stjerrenbosk, ynstappe by it ‘Cruiseskip’  
 

11:50 Fertrek nei Weiwerd (by Appingedam), via A7, by Scheemda derôf 
 

12.20  Weiwerd 
 

12.50   Via Biessum  nei Appingedam,  
 

13.10  Middeisbrochje yn de Nicolaastsjerke 
 

14:00 Lytse rûnlieding troch de Solwerderstrjitte en de Dykstrjitte ûnder lieding fan mr. P. 
Molema 

 
14:45  Fertrek nei Marsum 

 
15:00  Marsum 

 
15:10 Via Holwierde, Krewerd (even yn tsjerke?), Arwerd, Easterwytwerd, Leermens, Seeryp 

(even yn tsjerke?), nei 
 

16:10  Westeremden, teedrinke by Henk Helmantel 
 

16:50   Werom nei Ljouwert via de Eemshavenwei nei de Ring fan Grins en via de A7 
 

18:00  Oankomst te Ljouwert 
 
 
 
 
 
Beetke fan Rasquert foar de ruines fan Ewsum (foto Groninger Museum,  
John Stoel). 
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Fan besinnen 
 
Fersen 
 
 
fersen fan Obe Postma 
yn ’t rêchsekje o it lân fierhinne 
itselde ’t hege ljocht de finnen 
klaverrook rûnom de spitskes 
ite yn ’e sleatswâl in appel 
mien op dyn lippen  
syn swietens te priuwen kear 
om rin fierder 
wat net wêze koe net west hat  
o yn ’e fersen is it beneamd  
 
                      
                    Marijke de Haan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frege: frijwilliger OPS-webstee 
 
Mooglik ha jo wolris op it webstee fan it Obe 
Postma Selskip (obepostma.nl) om jo hinne sjoen 
en nijsgjirrige stikken en stikjes lêzen. It bestjoer 
hat dit moderne kommunikaasjemiddel ynset om 
de útwikseling fan informaasje oer de Postma-
stúdzje en de aktiviteiten fan it Obe Postma 
Selskip makliker te meitsjen. Ynkoarten komt der 
in nije opset fan dit webstee. It giet út fan in 
beskate struktuur (in saneamd ‘content 
management system’), dy’t it maklik makket om 
nije informaasje ta te foegjen en âlde te 
ferwiderjen. 
 It behear oer it webstee berêst by in meiwurker 
fan Tresoar. Fanút it bestjoer fan it Selskip is 
ûndertekene dêrby belutsen. Graach wolle wy yn 
kontakt komme mei in frijwilliger, dy’t niget hat 
om it webstee fan it Obe Postma Selskip sa no en 
dan fan nije informaasje te foarsjen en oare 
informaasje derôf te heljen. Hy/sy moat út de 
fuotten kinne mei sa’n ‘content management 
system’ en/of yn HTML programmearje kinne. It 
ferget gemiddeld in pear oeren yn ’e moanne. 
 Ynljochtingen binne te krijen by de skriuwer fan 
it Obe Postma Selskip, te witten Jan Gulmans (e-
mail: jan@gulmans.com).

 
Aankondiging boekpresentatie De fascinatie voor Slauerhoff 
 
Datum: vrijdag 20 mei 2011 
Plaats: Slauerhoff Interieurs, Voorstreek 24-28, 8911 JP Leeuwarden (tel.: 058-2124289)  
 

 
Op vrijdag 20 mei om 15.00 vindt de 
boekpresentatie van de congresbundel 2010 
(Ph.H. Breuker, Jan Gulmans en Hylkje de 
Jong (red.), De fascinatie voor Slauerhoff, 
Gorredijk: Bornmeer) plaats. Het eerste 
exemplaar wordt in de winkel Slauerhoff 
Interieurs te Leeuwarden aangeboden aan 
Martin Reints. Het is de plek waar de dichter 
opgroeide. Het programma van de middag 
komt op de website (www.obepostma.nl). U 
bent van harte welkom! 
 
 
Graag opgave bij de secretaris dr. J. Gulmans, 
Wagnerlaan 7, 7522 KH Enschede, tel.: 053-
4345511, jan@gulmans.com. 
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It byld yn ’t echt 
 
 

 
PEASKE (SF 53; 1914) 
 
 
’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! 
 
 
Wat de dichter (hjir mear in rymker, oars) yn syn 
bernejierren yn syn doarpke belibbe hat, dat sjocht er 
nei jierren hoe’t ek oare bern belibje. It giet net om in 
yndividueel wjerfarren, mar om in belibjen yn 
mienskip mei oaren. Dat is in bekend motyf yn syn 
iere gedichten. It sentimint fynt er letter nochris 
werom yn de jeugdoantinkens fan de Noardfyske 
filosoof en boeresoan Friedrich Paulsen. Dat lit him 
dan de faak oanhelle rigel skriuwe: ”Soe it him wat 
jaan dat er opwoechs yn de ôf-te-eagjen 
libbensmienskip fan it doarp?” (út ’Wat de dichter 
witte moat’ fan 1927). Dêryn wurdt wol gauris 
nostalgy en konservatisme lêzen, mar it is net sasear 
de langst nei de sletten mienskip as it lok fan de 
bernejierren dat derút sprekt.  
 Hjir is fan tapassing wat Postma om 1900 hinne oer 
it estetysk belibjen skreau: ”De sterkste indrukken van 
genot uit de jeugd geven, als men er aan herinnerd 
wordt, aanleiding tot de schoonheidsaandoeningen van 
rijperen leeftijd. .. De eerste was van zuiver genot; de 
tweede is met melancolie vermengd (door ’t missen 
van het andere, vroegere); toch is het niet zeker of het 
tweede nog niet meer genot aanbiedt summa 
summarum (weiland in mei de vroegere herinnerend)” 
(OPS tg 200-03, inv. 55; Tresoar). It werbelibjen is 
dan net allinnich mear in opgean yn it gefoel, mar 
mongen mei it ynsjoch dat de oandwaning him altyd 

wer manifestearret, ek yn oaren,  en dus net ferlern is. 
Foar him komt it der mar op oan om jong te bliuwen, 
him frij te fielen wol er it ek no’t er âlder is wer 
belibje kinne. Dan hat er diel oan dat wat besielet. Sa 
fielt er it hjir ek, hy stapt út de beskriuwing wei, sprekt 
de jonge ta en wurdt sa ien mei har dy’t er sjocht. Dy 
jefte, dy’t oerjefte is, is de stof foar dichtsjen, hjir, mar 
ek yn in soad oare fersen fan him.  
 It liket derop dat de spultsjes yn Koarnwert en Grins 
gelyk west hawwe. Dat yn Grins is fan bekend hoe’t it 
gong. Ik nim oer wat der yn Ach lieve tijd. Tien 
eeuwen Groningen en de Groningers oer sein wurdt: 
 

Traditioneel hield de Groninger jeugd zich op eerste 
Paasdag bezig met ’neutenschaiten’. Een aantal walnoten 
werd op een rij gelegd en moest één voor één met een 
balletje worden geraakt. Iedere deelnemer mocht gooien 
totdat hij miste. Dan moest er een cent in de pot worden 
gedaan. Degene die de laatste noot wegschoot kreeg de 
pot. 
 

Sjoch fierder oer de lânferhierdersdei (dy’t om it 
byhearrende doarpsfeest tinken docht oan it 
feartflagjen yn Húns, in oar lyts doarpke sûnder 
merke, sa’t Eeltsje Halbertsma it beskreaun hat) 
Tineke Steenmeijer yn Wjerklank nr 7 (2010). (PHB)
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Postma-reiske 
Fivelgo 

 
Datum:  Zaterdag 28 mei 2011  
Tijd:  10.10-18.00 
Plaats:  Station te Leeuwarden (busstation)  
Gids:  Philippus Breuker en Peter Molema 
 
Het Obe Postma Selskip organiseert jaarlijks een Postma-reiske langs allerlei plaatsen, die reminiscenties 
hebben in het oeuvre van de Friese dichter en wetenschapper Obe Postma (1868-1963). Deze keer gaan 
we naar het oude Fivelgo met zijn radiale wierden en romano-gothische kerken. Postma - en ds. Wumkes 
- vonden er hun inspiratie.  
 

 

Weiwerd, Biessum, 
Appingedam, Holwierde, 
Krewerd, Arwerd, 
Oosterwijtwerd, Leermens, 
Zeerijp, Westeremden 
 

 

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 Leeu-
warden.  

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

Er kunnen 30 mensen in de 
bus. Zijn er meer aanmel-
dingen, dan vallen de laat-
sten af.  


