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Fan ’e bestjoerstafel 
 
It bestjoer sjocht mei tefredenheid werom op de feestlike gearkomste yn it 
Natuermuseum op woansdei 31 maart te Ljouwert; op dy gearkomste waard 
it earste eksimplaar fan twa nije boeken presintearre, te witten Van 
Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het culuurhistorisch onderzoek 
naar het kustlandschap. Dit boek befettet de lêzingen fan de stúdzjedei 2009. 
As of dat noch net genôch wie, waard ek Veld, huis en bedrijf. 
Landbouwhistorische opstellen oanbean. Dit boek bringt 38 
lânbouhistoaryske opstellen fan Obe Postma gear, foarôfgien troch in 
ynlieding fan Philippus Breuker. Fan prefesser Theo Spek, dy’t it earste 
eksimplaar oanbean krige, is yn dit nûmer in koarte skôging oer Postma as 
lânbouhistoarikus opnaam. 
 Op 19 novimber oansteande wurdt in stúdzjedei 
oer ’De fascinatie voor Slauerhoff’ hâlden. In 
offisjele oankundiging stiet efterop it omslach fan 
dit nûmer. Parallel oan de stúdzjedei wurdt in 
útstalling oer Slauerhoff taret troch Tresoar. Yn 
gearwurking mei it kultureel opinyblêd de moanne 
ferskine ûnder redaksje fan Ernst Bruinsma en 
Hylkje de Jong in oantal stúdzjes en gedichten oer 
de fassinaasje foar de Chinese dichter Bai Juyi, dy’t 
Postma en Slauerhoff dielden.  
 Takom jier stean wis- en natuerkunde sintraal. Op 25 novimber 2011 wurdt 
in stúdzjedei hâlden ûnder de titel ’Zekerheden in waarnemingen. Natuur-
wetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900’. In troch Jan 
Guichelaar redigearre tekst oer de skiednis fan it rekkenjen fan Postma 
ferskynt ynkoarten op it webstee.  
 Uteraard wol it bestjoer omtinken jaan oan it feit, dat it yn de hjerst fan 
2011 fiif jier lyn is, dat it Obe Postma Selskip oprjochte waard. It bestjoer is 
fan doel – mei alle foarbehâld oangeande subsydzjemooglikheden! – yn 2012 
in Lustrumkongres te hâlden mei in stúdzjedei oer de muzikale 
ynterpretaasjes fan gedichten fan Obe Postma en oare dichters. Yn ferbân 
mei dizze stúdzjedei hat it bestjoer ek de yntinsje in priisfraach út te 
skriuwen foar nije komposysjes op gedichten fan Postma.  
 It bestjoer is mei webmaster Andrys Stienstra fan Tresoar fan miening, dat 
ús webstee oan revyzje ta is. Ek de digitalisearre fersy fan de Samle Fersen 
sil dan tagonklik wurde fia it webstee fan ús Selskip. 

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 (€ 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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’De fascinatie voor Bai Juyi (Po Tsju-i)’ 
Slauerhoff en Postma 

 

 
Betoovering van den dichter 
Een gracieuze bekoring kan een mens vluchtig 
aanraken, zodat hij onweerstaanbaar wordt betoverd. 
Door de charme van een woord, een beeld of 
eenvoudigweg het zijn wordt hij getroffen, beheerst 
door de blik, de aanblik of het wezen. Is het de glans 
van het woord? Is het de luister van het beeld? Is het 
de schoonheid van het zijn? Of is het juist herkenning? 
Hoe raakt iemand toch gefascineerd? En hoe kan die 
betovering werkelijkheid worden, woordelijk in een 
gedicht? Hoe kleurt hij die betovering? Hoe schildert 
hij zijn woorden van bewondering?  
 Obe Postma en Jan Slauerhoff zijn beiden betoverd 
door de negende-eeuwse Chinese dichter Bai Juyi (Po 

Tsju-i). Naar aanleiding van de 
studiedag 2010 De fascinatie voor 
Slauerhoff van het Obe Postma 
Selskip op 19 november wordt in 
samenwerking met de moanne 
onder redactie van Ernst Bruin-
sma en ondergetekende deze ge-
meenschappelijke betovering voor 
Po Tsju-i gepresenteerd als een 
tweeluik in de Wjerklank en de 
moanne. Er zijn beschouwingen 
over vragen als: waar blijkt die 
fascinatie nu uit? Is de fascinatie 
van beide dichters gelijk? Welke 
accenten leggen Slauerhoff en 

Postma? Daarnaast is een aantal moderne dichters 
gevraagd zich te laten inspireren door de Chinese 
gedichten van Slauerhoff en Postma of door de 
Chinese dichtkunst zelf. Zo konden zij niet alleen 
dichten op een vertaling van Slauerhoff en Postma, 
maar zij konden ook een chinoiserie maken.   
 
Tweeluik: de moanne en Wjerklank 
Naar aanleiding van de fascinatie voor Bai Juyi van 
Slauerhoff en Postma zijn drie artikelen en zes 
gedichten bijgedragen. Zij zijn gelijkelijk verdeeld 
over de moanne en de Wjerklank, elk bedoeld als 

onmisbaar onderdeel van een tweeluik.     
In de moanne wordt de fascinatie van Obe Postma  
voor Bai Juyi door Philippus Breuker besproken. 
Breuker gaat in op de programmatische kant van 
Postma’s vertalingen en op de wezenlijke overeen-
komst tussen Postma en Bai Juyi. Aan het einde van 
het artikel volgen zes vertalingen van Postma, 
vergezeld door de Engelse vertalingen van Arthur 
Waley. Het vroegste Chinese gedicht van Postma ’De 
reade kakatoe’ bespreekt Jan Louman in zijn artikel. 
Hij vergelijkt daarbij verschillende vertalingen en de 
betekenis van de combinatie vogel en mens in de 
Chinese literatuur. Tenslotte volgen drie gedichten. 
Simon Oosting heeft een gedicht van Hsien Yang uit 
Yoeng Poe Tsjoeng van Slauerhoff vertaald. C.A. 
Tulla is geïnspireerd door ’De hoed door Li Tsjen aan 
den dichter gegeven/Fan in hoed oan de dichter jûn’ en 
’’k Verkeer in weelde tusschen de bloemen met 
wijn/Wyndrinke’.  
 In de Wjerklank beschrijft Arie Pos de fascinatie van 
Slauerhoff voor Po Tsju-i. Hij gaat daarbij in op de 
chronologie en thematiek van Slauerhoffs gedichten, 
Slauerhoffs beeld van Po Tsju-i en zijn werkwijze bij 
het vertalen van de gedichten. Ook nu volgen drie 
gedichten Zijn chinoiserie betitelt Simon Oosting als 
moralistisch vers naar Po Tsju-i. Martin Reints heeft 
zich laten inspireren door ’Fersen fan Yu an Chin 
lêzen oan board fan in skip’,  Willem Abma (Inerlik 
ferskinen, 2010) door ’De hoed door Li Tsjen aan den 
dichter gegeven/Fan in hoed oan de dichter jûn’. Ter 
vergelijking zijn naast het gedicht van Abma ook de 
gedichten van Po Tsju-i, Arthur Waley, Slauerhoff en 
Postma opgenomen.  
 De publicaties in het tweeluik vormen een uniek 
geheel van een tastbare bewondering van Postma en 
Slauerhoff voor Bai Juyi met daarbij een verscheiden-
heid aan bijdragen van moderne dichters. De moanne 
verschijnt op de studiedag De fascinatie voor 
Slauerhoff en is daar voor de studiedagdeelnemers 
gratis te verkrijgen. Het is daarna ook te koop in de 
grote Friese boekhandels.                 Hylkje de Jong
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’Ik heette niet Slauerhoff maar Po Tsju’ 
 

Arie Pos 
 
Inleiding 
Voorzover valt na te gaan dateert Slauerhoffs 
kennismaking met Po Chü-i (Bai Juyi, 772-846) van 
maart 1927, toen hij in Hong Kong een exemplaar 
kocht van One hundred & seventy Chinese poems 
(third printing, New York 1925; 1ste dr. 1918) van de 
Britse sinoloog Arthur Waley.1 Anders dan vele 
andere vertalers en bewerkers van Chinese poëzie – 
die zeer in de mode was in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw –, had Waley in zijn bloemlezing een 
ruime keuze opgenomen uit het werk van deze 
Tangdichter, die in westerse vertalingen doorgaans 
maar schaars vertegenwoordigd was in vergelijking 
met voorgangers als Li Tai Po (Li Bai, 701-762) en Tu 
Fu (Du Fu, 712-770). Waley nam ruim vijftig 
gedichten van Po Chü-i op en gaf eveneens een korte 
levensbeschrijving. Voor zijn volgende bloemlezing, 
More translations from the Chinese (1919), vertaalde 
hij nog eens ruim vijftig gedichten van Po Chü-i. Die 
bundel (second printing, London, 1920) kocht 
Slauerhoff op 11 maart 1929 in Parijs (Fessard 1964: 
97; Slauerhoff 1982: 76). 
 In totaal vertaalde Slauerhoff achttien gedichten van 
Bai Juyi, waarvan er zestien rechtstreeks teruggaan op 
versies van Waley. Vijftien ervan zijn in de 
Verzamelde gedichten opgenomen in de afdeling 
‘Yoeng poe tsjoeng’, waarin ook twee gedichten staan 
– ‘Verval’ en ‘Overwegingen van Po Tsju I’ – die 
Slauerhoff schreef op basis van vertalingen en 
biografische gegevens uit de bundels van Waley. Voor 
‘Verval’ kan hij mede hebben geput uit de Duitse 
bloemlezing Lieder eines chinesischen Dichters und 
Trinkers (Po Chü-i) van L. Woitsch. Uit die bundel 
bewerkte hij tevens het gedicht ‘Die nach Ching-chao-
fu verpflantzten Lotusblumen’ tot ‘Pelgrimstocht’.2 
Het zestiende naar Waley vertaalde gedicht, ‘Onder 
vermolmd klankhout’, verwerkte Slauerhoff in het 
verhaal ‘Het lente-eiland’ uit de gelijknamige 
verhalenbundel. 
 
Chronologie 
Wanneer de gedichten in volgorde van publicatie 
worden gezet, ontstaat er een interessant beeld. 
Slauerhoff blijkt aanvankelijk alleen uit de eerste 
bundel van Waley te hebben vertaald en pas later uit 
de tweede bundel: 
 Vertalingen uit One hundred & seventy Chinese 
poems: 

 Reizend naar Njoe Tse Wang (gebundeld in 
Oost-Azië, 1928) 

 ‘Onder vermolmd klankhout’ (gepubliceerd in 
Elsevier’s geïllustreerd maandschrift, 

december 1928 – in het verhaal ‘Het lente-
eiland’) 

 Na Tsjens dood (in Elsevier’s, december 
1928) 

 Lao Tse (in Elsevier’s, december 1928) 
 Mijn kind Goudklokje (in het tijdschrift 

China, oktober 1929) 
 Na Goudklokjes dood (in China, oktober 

1929) 
 De hoed door Li Tsjen aan den dichter 

gegeven (gebundeld in Yoeng poe tsjoeng, 
1930) 

 Taoisme (Yoeng poe tsjoeng, 1930) 
 Overwegingen van Po Tsju I (indirect 

teruggaand op Waley – Yoeng poe tsjoeng, 
1930) 

 
Vertalingen uit More translations from the 

Chinese: 
 In Hsien Yang (gepubliceerd in het tijdschrift 

Helikon, februari 1931) 
 Chrysanten in den oostelijken tuin (Helikon, 

maart 1931) 
 De luiaard (Helikon, mei 1932) 
 De oude (Helikon, mei 1932) 
 Op zijn kalen kop (Helikon, mei 1932) 
 Zelfzucht (gebundeld in de tweede, 

vermeerderde druk van Yoeng poe tsjoeng, 
1933) 

 Op den herbergmuur (2de dr. Yoeng poe 
tsjoeng, 1933) 

 ‘Houd je gedachten af van gedane dingen’ 
(nagelaten gedicht). 

 
De vier verhalen over Po Tsju I verschenen 
respectievelijk in: 

 Po Tsju I en Yuan Sjen bij de Yang Tse (De 
Vrije Bladen, oktober 1929) 

 Uit het leven van Po Tsju I (De Vrije Bladen, 
december 1929) 

 Het uitgewiste handschrift (Elsevier’s, mei 
1935) 

 De verzuimde liefde (Elsevier’s, juni 1935) 
 
Er zijn dus in grote lijnen drie fasen te onderscheiden: 

1. De periode 1928 – 1930, waarin Slauerhoff 
gedichten uit de eerste bundel vertaalde en 
publiceerde, en er eveneens twee Po Tsju I-
verhalen verschenen; 

2. De periode 1931-1933, waarin de gedichten 
uit de tweede bundel verschenen; 
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3. Het jaar 1935, waarin, als een soort toegift, 
nog twee verhalen over Po werden 
gepubliceerd. 

 
Het naar Woitsch’ vertaling bewerkte gedicht 
‘Pelgrimstocht’, in juli 1932 gepubliceerd in 
Elsevier’s, valt in de tweede fase, evenals Slauerhoffs 
eigen gedicht ‘Samenval’ (VG 754-756), dat in 
september 1933 in Forum verscheen. Ten slotte zijn er 
dan nog twee nagelaten gedichten: ‘Verval’ (VG 516-
517) en ‘Aan Po Tsju I’ (VG 757), waarvan het eerste 
op gegevens uit Waley en Woitsch gebaseerd lijkt en 
het tweede van Slauerhoff zelf is. 
 
Thematiek 
Wanneer we naast de chronologie naar de thematiek 
van de gedichten kijken, blijkt daarin ook een 
ontwikkeling te herkennen: Po Tsju I ‘groeide mee’ 
met de ontwikkeling die Slauerhoff sinds zijn 
terugkeer uit Oost-Azië tot kort voor zijn dood in zijn 
werk gestalte gaf: van een zwervende, anti-burgerlijke 
en onaangepaste balling en gedoemde dichter, via een 
naar vastigheid (rust, geluk, een vrouw, een kind) 
hakende outcast tot een oude, zieke, naar onthechting 
strevende eenzame wijze. Uiteraard is deze keurige 
driedeling te schematisch: de drie ‘rollen’ lopen in 
Slauerhoffs leven en werk op een ingewikkelde manier 
door elkaar. Het lijken bij de wispelturige Slauerhoff 
eerder maanfasen dan levensfasen, waarbij de eerste 
rol een soort grondhouding is waartegen de twee latere 
– op het ziek zijn na meer wens dan realiteit – als een 
onvervuld verlangen of een onbereikbaar streven 
worden afgezet. Tegen die achtergrond fungeert Po 
Tsju I enerzijds als een door Slauerhoff naar zichzelf 
toegeschreven lotgenoot en anderzijds als iemand die 
Slauerhoffs ‘condition humaine’ met nuchtere 
levenswijsheid beziet en becommentarieert. 
 Een thematische indeling zou er zo uit kunnen zien: 
 
Ballingschap/eenzaamheid: 
Na Tsjens dood (december 1928) 
De hoed door Li Tsjen aan den dichter gegeven (1930) 
In Hsien Yang (februari 1931) 
Pelgrimstocht (juli1932) 
Zelfzucht (1933) 
Op den herbergmuur (1933) 
 
Religie (ironisch) 
Lao Tse (december 1928) 
Taoïsme (1930) 
 
‘Geluk’ 
Mijn kind Goudklokje (oktober 1929) 
Na Goudklokjes dood (oktober 1929) 
Overwegingen van Po Tjsu I (1930) 
Op zijn kalen kop (mei 1932) 
 

Ouderdom en ziekte 
Chrysanten in den oostelijken tuin (maart 1931) 
De oude (mei 1932) 
Verval (nagelaten) 
 
Onthechting 
De luiaard (mei 1932) 
‘Houd je gedachten af van gedane dingen’ (nagelaten) 
 
Identificatie: 
Samenval (september 1933) 
Aan Po Tsju I (nagelaten) 
 
Buiten mededinging 
Reizend naar Njoe Tse Wang (1928) 
 
Het thema van de ballingschap is duidelijk het meest 
verspreid aanwezig. De andere thema’s zijn 
gelokaliseerder in de tijd, terwijl ‘Ouderdom en 
ziekte’, ‘Onthechting’ en ‘Identificatie’ een 
conglomeraat vormen dat bij de laatste fase behoort. 
 De ontwikkeling in deze gedichten groeit mee met 
ontwikkelingen in Slauerhoffs andere werk, met name 
in de ‘Chinese’ romans Het verboden rijk (1932) en 
Het leven op aarde (1934). Opmerkelijk is dat een 
deel van die ontwikkeling parallellen vertoont met die 
van Camoës uit de eerste roman. Als gedoemde 
dichters vertonen beide personages sterk 
overeenkomende trekken en allerlei situaties in de Po 
Tsju I-verhalen en Het verboden rijk lijken bijna 
inwisselbaar. Een paar frappante voorbeelden kunnen 
een indruk geven. Zowel Po als Camoës wordt door 
zijn poëzie verraden en vervolgens verbannen. Po 
omdat hij een gedicht zou hebben geschreven dat de 
dood van zijn vrouw zou hebben veroorzaakt (Het 
lente-eiland 1982: 32-34);4 Camoës omdat hij 
Campos’ dochter Pilar verborgen zou hebben 
gehouden – in een passage uit de Lusiaden had hij 
onbewust de plaats verraden waar zij verbleef (Het 
verboden rijk 1982: 107). Verder vertoont de scène 
waarin Po in het tuinhuis waar hij zijn verzen schrijft 
een ontmoeting heeft met een ‘genius’ (Het lente-
eiland 1982: 50-51) verwantschap met de scène uit 
Het verboden rijk waar de Ierse marconist de 
schrijvende Camoës in een vervallen tuinhuis ziet 
zitten (Het verboden rijk 1982: 117-118). De 
opvallendste parallel is echter de samenval van 
Camoës en de marconist in de roman en die van Po 
Tsju I en Slauerhoff in het gedicht ‘Samenval’. In 
beide gevallen werkt Slauerhoff de identificatie met de 
gestorven dichter uit tot een gevaarlijke 
vereenzelviging. In de roman laat de ontwortelde 
marconist zich langzamerhand vrijwel geheel 
overmeesteren door de geest van Camoës. Hij bevrijdt 
zich uiteindelijk met moeite van zijn demon en beseft 
dat hij zelfstandig moet zoeken naar een zingeving 
voor zijn leven. In het gedicht waant de ik die 
uitdrukkelijk ‘Slauerhoff’ wordt genoemd zich een 
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soort reïncarnatie van Po Tsju I en herbeleeft hij diens 
doodsverlangen toen het leven hem zwaar tegenzat: hij 
wil verdrinken, valt in het water en laat zich zinken. 
Maar bijna meteen wil hij terug naar het aardse 
bestaan en hij slaagt erin in leven te blijven. Aan het 
slot van het gedicht vraagt hij zich af: ‘Dicht ik het 
Leven of leeft het Gedicht? / Was het toen nu, of is het 
nu toen?’ (VG 756). Het feit dat Slauerhoff onder 
eigen naam in het gedicht voorkomt (‘Ik heette niet 
Slauerhoff maar Po Tsju’) is uniek in zijn werk en lijkt 
aan te geven hoe diep hij de identificatie met 
geestverwante dichters uit vervlogen tijden beleefde. 
Dat hij hun invloed onder meer in zijn eerste roman 
als een gevecht met een demon verbeeldde spreekt 
boekdelen. 
  
Slauerhoffs beeld van Po Tsju I 
In zijn inleiding bij Yoeng poe tjsoeng (1930) schreef 
Slauerhoff: ‘De verzen van deze verzameling zijn uit 
het Fransch, Duitsch, Engelsch, of rechtstreeks uit het 
Chineesche leven en landschap overgebracht met 
vermijding van de zijden gewaden, rozen, maneglans, 
die men in andere [toenmaals zeer populaire ‘Chinese’ 
verzen] zoo overvloedig vindt, met een voorkeur voor 
de bitterheid van het leven, in China overvloediger 
gevonden en met meer nuchterheid beleden dan bij 
ons.’ (VG 461) Die bitterheid en nuchterheid zijn goed 
te herkennen in de gedichten die hij van Po Tsju I 
vertaalde. Van die verzen moet ook de door Waley 
geroemde ‘verbal simplicity’ (Waley 1971: 133) hem 
hebben aangesproken, evenals het door Waley 
vermelde gegeven dat Po inhoud ver boven vorm 
stelde (Waley 1971: 134). Uit Slauerhoffs selectie 
blijkt duidelijk dat hij vooral de nuchtere 
levenswijsheid waardeerde zoals hij die vond in de 
kortere meer persoonlijke gedichten over Po’s eigen 
leven. Van de langere satirische en moralistische 
‘balladen’, waaraan Po een enorme populariteit te 
danken had en waarin hij ‘exotische modes, 
maatschappelijke misstanden en voorbeelden van 
machtsmisbruik hekelde’ (Idema 1991: 389), was 
Slauerhoff minder geporteerd. 
 Veruit de meeste vertaalde gedichten gaan dan ook 
over een ‘ik’ die we met Po Tsju I kunnen 
identificeren. Op die manier krijgen we een beeld van 
de Chinese dichter, en daar was het Slauerhoff, ook 
getuige de verhalen, duidelijk om te doen. Maar dat 
beeld vertoont tegelijk een sterke vertekening ten 
opzichte van de ‘echte’ Bai Juyi. Zoals Slauerhoff 
steeds deed met historische figuren als, onder meer, de 
veroveraars en ontdekkers Djengis Khan, Columbus, 
Vasco da Gama en Napoleon en de dichters Hölderlin, 
Rimbaud, Verlaine, Corbière, Laforgue en Camoës, 
vertekende hij die tot schijngestalten van zichzelf. De 
dichters werden steevast vertekend tot alter ego’s, 
waarin Slauerhoff zichzelf indirect portretteerde als 
een gedoemde dichter: anti-sociaal, eenzelvig, 

onaangepast, nukkig, miskend, ziek, misdeeld door het 
lot, etc.  
 Die identificaties gingen het verst in de gevallen van 
Camoës en Po Tsju I, merkwaardig genoeg twee 
dichters die hij leerde kennen toen hij tussen 
september 1925 en september 1927 als scheepsarts in 
dienst van de Java-China-Japan Lijn langs de kusten 
van Nederlands-Indië, China, Korea en Japan voer. 
Ver van Europa, aangewezen op een nauwe 
scheepshut en in zijn bewegingsvrijheid beperkt tot 
een schip dat hoogstens enkele dagen aanlegde, raakte 
hij gaandeweg steeds verder geïsoleerd en ontworteld. 
De contacten aan boord hadden hem weinig te bieden 
en de verblijven in de verwesterde (‘geciviliseerde en 
gesyphiliseerde’) havensteden waren te kort om echt 
contact te krijgen met het Oosten, met name China, dat 
hem zo fascineerde. Ook de onregelmatige 
briefwisseling met Nederlandse vrienden bood weinig 
soelaas. Hij was op zichzelf aangewezen en alleen 
lezen en schrijven leken voor afleiding te kunnen 
zorgen. In dat ontwortelde isolement ontstonden 
aanzetten en ideeën die hij in latere jaren uitwerkte en 
vormgaf in gedichten, verhalen en romans. Het is 
tekenend dat hij de eerste productie uit zijn tijd in de 
Oost, de gedichtenbundel Oost-Azië (1928), uitgaf 
onder het pseudoniem John Ravenswood – alsof er een 
onderscheid moest worden gemaakt tussen deze 
‘oosterse’ (en ontwortelde) Slauerhoff en de 
Nederlandse dichter van Archipel (1923), Clair-obscur 
(1926) en Eldorado (1928). 
 Kort na zijn terugkeer in Europa werden twee lijnen 
die hij in de Oost oppikte nader uitgewerkt: de 
identificaties met Camoës en Po Tsju I. De eerste 
leverde een aantal gedichten over de Portugese 
dichter, de roman Het verboden rijk en het verhaal 
‘Laatste verschijning van Camoës’ (1935) op. De 
tweede lijn bestond uit vertalingen van gedichten van 
Po Tsju I, gedichten over hem en de vier op Waleys 
biografische schets en vertalingen gebaseerde verhalen 
over de Chinese dichter. 
 
Werkwijze 
Het eerste gedicht van Bai Juyi dat Slauerhoff 
vertaalde – of althans publiceerde – was ‘Reizend naar 
New Tse Wang’. De ‘vertaling’ heeft slechts 
oppervlakkig met Po en zijn vers te maken. Het 
gedicht is atypisch voor Slauerhoffs fascinatie voor Po 
Tsju I maar zeer typerend voor zijn werkwijze.  
 

Reizend naar Njoe Tse Wang 
 
Weinig slaap en lange wacht na middernacht, 
Reizen en staren in den zwarten nacht. 
Een strand ligt blank in de maan, zelf in wolken 
Onzichtbaar, nimmer door den wind ontbloot. 
De zeilen kraken hard en stijf bevroren. 
De golven zoeken winterslaap, ijsschotsen 
Brijzelt de boeg, wij voeren veertig dagen 
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Door nevelen en nog geen Njoe Tse Wang. 
(VG 494) 
 
On the way to Hang-chow: anchored on the river at night 
 
Little sleeping and much grieving, - the traveller 
Rises at midnight and looks back towards home. 
The sands are bright with moonlight that joins the shores; 
The sail is white with dew that has covered the boat. 
Nearing the sea, the river grows broader and broader: 
Approaching autumn, the nights longer and longer. 
Thirty times we have slept amid mists and waves, 
And still we have not reached Hang-chow! 
(Waley 1971: 235) 

 
Bai Juyi reisde in 821 per boot van de 
regeringshoofdstad Ch’ang-an (het huidige Xi’an) 
over rivieren naar Hang-chow (Hangzhou). Slauerhoff 
maakte er een zeereis per zeilschip (!) van en betrok 
het gedicht op zichzelf. ‘Njoe Tse Wang’ (Niu 
Chwang of Newchwang – het huidige Yingkou) was 
de meest noordelijke haven die de schepen van de 
Java-China-Japan Lijn aandeden. In de winter kon het 
op het noordelijke deel van de tocht bar koud zijn, 
zeker in vergelijking met de tropische warmte van de 
thuishaven Batavia. Slauerhoff wist dat uit ervaring en 
zijn gezondheid had zwaar te lijden van de 
klimaatswisselingen. Hij reisde in januari 1926 en 
februari 1927 van Hong Kong naar Dairen, op 120 km 
ten zuiden van Yingkou5. Vanaf Batavia duurde de 
reis dertig tot veertig dagen. Of Slauerhoff ooit in 
Yingkou is geweest valt te betwijfelen. 
 Zoals Slauerhoff dit eerste gedicht naar zich toetrok, 
trok hij in de latere vertalingen en verhalen de hele 
figuur van Po Tsju I naar zich toe – door de keuze van 
de gedichten en de selectie uit de biografische 
gegevens, en door vaak vérgaande vertekeningen van 
beide. Dat Po een immens populaire dichter was en 
een betrekkelijk welgesteld leven leidde, is slechts 
bijzaak in Slauerhoffs beeld. Po is ‘een lichtmis en een 
warhoofd’, ‘die zijn ambten verwaarloosde en eerst op 
latere leeftijd een kind, een meisje, verwekte, en 
veeleer grillige en zonderlinge dan harmonieuze en 
schone gedichten schreef’ (Het lente-eiland 1982: 46); 
hij is ‘een drinker’ en ‘een zwerver’ (id., 49), die 
liever in eenvoudige kleding door het land trekt dan in 
dure gewaden aan het hof te verkeren (id., 30).  
 Boven een korte, puntsgewijze samenvatting van de 
biografie van Waley, die Slauerhoff schreef op 
briefpapier van de Gelria,6 waarop hij van maart 1928 
tot mei 1929 zeven reizen maakte, zette Slauerhoff 
eerst ‘Chineesche poète maudit’. Dat streepte hij door 
en eronder schreef hij ‘De dichter van de 
ballingschap’. Vervolgens noteerde hij dertien punten 
uit het leven van Po Tsju I, waarvan er drie betrekking 
hebben op ballingschap en verbanning (IV, IX en XII), 
drie op zijn vriendschap met Yuan Sjen (I, X en XI) en 
drie op gedichten waardoor Po in ongenade valt (VI, 
VII; VIII). 

 
 

Aantekeningen van Slauerhoff over Waleys biografie van 
Po Tsju I (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag). 

 
Twee punten gaan over zijn teruggetrokken leven (V 
en XIII), een over het feit dat hij niet sociabel is (II) en 
een over een tot verbanning leidende ruzie met de 
hoge ambtenaar Li Shih-yuän over een slaapplaats in 
een herberg (III). Slauerhoff schrijft die ruzie en 
verbanning in het verhaal ‘Uit het leven van Po Tsju I’ 
(Het lente-eiland 1982: 30-31) toe aan Po Tsju I, maar 
Waley vertelt dat Po’s vriend Yuan Sjen (bij Waley 
Yüan Chēn) de belediger en balling was. 
 Dergelijke vertekeningen van de feiten komen 
regelmatig voor in de verhalen en de opzet is 
duidelijk: Slauerhoff versterkte er zijn 
hoogstpersoonlijke beeld van Po Tsju I mee. Ook in de 
gedichten is deze werkwijze regelmatig te signaleren. 
Een curieus geval is ‘Op den herbergmuur’. 
 

Op den herbergmuur 
 
Ik heb een ruw gedicht op den herbergmuur gegrift, 
Door vogelvuil en woekrend mos half uitgewischt, 
Totdat een gast* kwam: een die staat bij den Troon, 
Hij veegde met zijn zijden mouw de steenen schoon 
En las en weende, hij wist: 
Po Tsju I is balling weer, verdreven door zijn drift. 
*Yuan Tsjen 
(VG 526) 
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The poem on the wall 
 
(Yüan Chēn wrote that on his way to exile he had 
discovered a poem inscribed by Po Chü-I on the wall of 
the Lo-k’ou Inn.) 
 
My clumsy poem on the inn-wall none cared to see. 
With bird-droppings and moss’s growth the letters were 
blotched away. 
There came a guest with heart so full, that though a page 
to the Throne, 
He did not grudge with his broidered coat to wipe off the 
dust, and read. 
(Waley 1971: 156) 

 
In de toelichting van Waley zien we dat Yüan Chēn op 
weg is naar ballingschap, maar Slauerhoff voegde een 
regel aan het gedicht toe, waarin Po de balling is. 
Opmerkelijk is ook dat Slauerhoff, in tegenstelling tot 
zijn voorbeeld, een strak rijmschema hanteert. 
 
Conclusie 
Slauerhoff ging zeer vrij om met de gedichten en 
biografische gegevens van Bai Juyi die hij – vooral – 
via Arthur Waley leerde kennen. Het feit dat de 
Chinese dichter verschillende malen werd verbannen 
en een aantal trekken vertoonde waarin Slauerhoff een 
geestverwante gedoemde dichter kon herkennen, 
lijken de eerste aanleiding voor zijn fascinatie voor 
hem te zijn geweest. Dit beeld leidde Slauerhoffs 
subjectieve keuzes uit werk en leven van Bai Juyi, die 
hij in verhalen en gedichten verder aanscherpte tot een 
alter ego van zichzelf, zoals hij dat vrijwel in dezelfde 
tijd deed met de Portugese dichter Camoës. Daarnaast 
boden de eenvoudige toon en de nuchtere 
levenswijsheid van Bai Juyi’s verzen 
aanknopingspunten die vertaling aantrekkelijk 
maakten. De chronologie van de vertaalde gedichten 
en de thematische accenten die Slauerhoff door zijn 
keuzes en vertekeningen aanbracht, laten zien dat Po 
Tsju I meegroeide met leven en werk van Slauerhoff. 
Hij had Slauerhoff meer te bieden dan alleen de 

identificatie met een verbannen en gedoemde dichter. 
In latere levensfasen bood hij andere 
aanknopingspunten voor Slauerhoffs behoefte aan 
identificatie. Na de kennismaking in maart 1927 kon 
de Chinese dichter Slauerhoff daarom blijven 
bezighouden en inspireren tot kort voor zijn dood in 
oktober 1936. Slauerhoffs eigen gedichten ‘Samenval’ 
en ‘Aan Po Tsju I’ tonen dat die fascinatie stoelde op 
een diepgaand gevoel van verwantschap – dat 
Slauerhoff in zijn vertalingen en verhalen grotendeels 
zelf had gecreëerd. 
 
Noten 
1 Louis Fessard (1964: 97) en Kees Lekkerkerker 

(Slauerhoff 1982:76) vermelden dat Slauerhoff voorin 
zijn exemplaar schreef: ‘Honkong 11 Maart 1927’. Maar 
uit de aankomst- en vertrekstaat van zijn schip, de 
Tjimanoek, blijkt dat hij pas op 15 maart in Hong Kong 
aankwam (Krijger 2003: 45). 

2  Slauerhoffs gedichten, de originelen en een toelichting op 
Slauerhoffs werkwijze zijn te vinden in Dronken in de 
lente. De Chinese gedichten van J. Slauerhoff (1993). 

3 Verwijzingen naar Slauerhoffs Verzamelde gedichten 
worden afgekort tot ‘VG’. 

4  Waley vermeldt dat het ging om de dood van Po’s 
moeder (Waley 1971: 130). 

5  Op de eerste reis werd behalve Dairen (of Dalny, huidige 
Chinese naam Dalian) ook Chinwantao (Qinhuangdao) 
aangedaan, gelegen ten zuidwesten van Yingkou, aan de 
overzijde van de Baai van Liaodong. Indrukken van deze 
reis verwerkte Slauerhoff in zijn reisbeschrijvingen 
(Slauerhoff 1992: 25-26 en 31-34). 

6  De samenvatting is bewaard in Slauerhoffs nalatenschap 
bij het Letterkundig Museum in Den Haag. 
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Bai Juyi (Po Tsju-i) yn gedichten en oersettingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 
 
 
 

 
                     Po Tsju-i 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
THE HAT GIVEN TO THE POET BY LI CHIEN 

 
Long ago to a white-haired gentleman 
You made the present of a black gauze hat. 
The gauze hat still sits on my head; 
But you already are gone to the Nether Springs. 
The thing is old, but still fit to wear; 
The man is gone and will never be seen again. 
Out on the hill the moon is shining to-night 
And the trees on your tomb are swayed by the  
                                                      autumn wind 
 

                                                           Arthur Waley 

 
 
DE HOED DOOR LI TSJEN AAN DEN DICHTER GEGEVEN 
 
Lang geleden, jij was al grijs 
En ik nog jeugdig, gaf je mij 
Een zwarten vilthoed tot geschenk. 
Soms, nu ben ik al grijs, 
Draag ik hem nog, 
Jij bent al ver achter de bronnen. 
De hoed is oud maar kan nog worden gedragen, 
Maar jij bent al vergaan en komt nooit terug. 
Vannacht schijnt op je grafheuvel de maan 
Door kale boomen die de herfstwind wringt. 
 
                                                        Slauerhoff 
 

 
FERGLIDE 
 
lang ferlyn joechsto my dyn jas 
do wiest al âld ik noch in jonge 
wat letter krige ik dyn hoed 
no’t ik krompen bin draach ik 
soms dyn jas en hoed 
 
sûnt lang bisto oan ’e oare kant 
it wetter it fjild yn rûn de reiden 
jas en hoed slite mar se binne der noch  
se ferdrage my 
koe ik dy sa werom 
 
fannacht haw ik by de reiden west 
it wetter en de igge oansprutsen 
it ljocht fan de moanne joech 
in skym op dy’t him losmakke 
ik droech dyn jas en hoed 

 
                                                  Willem Abma 
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FAN IN HOED OAN DE DICHTER JUN 
 
Lang ferlyn, al in man mei grize hierren 
Joegen Jo my in swarte filten hoed presint. 
Dy hoed haw ik noch wol op, 
Mar Jo binne al fuortgûn nei de Legere Boarnen. 
It ding is âld mar kin noch droegen wurde, 
De man is fuort en sil nea wer sjoen wurde. 
Bûten oer de heuvels skynt fannacht de moanne 
En de beammen oer Jo grêf wurde hin-en-wer skodde  

                                                          fan de hjerstwyn. 
 

                                                            Obe Postma 
 
 
 

Autografen 
fan 'Bisyk fan in 
freon by sykte' 
(SF 456) en 'Fan 
in hoed oan 
de dichter joun' 
(SF 452) (skrift 
Literatuer XIX, 
Tg. 200-03, ynv. 
70; Tresoar).
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Aan boord de Sineeske fersen van Obe Postma lezen 
 
 
Ik had de Samle fersen 
en bij het licht van een zaklantaarn las ik de vertaling 
van een gedicht van Bai Juyi over de gedichten van Yuan Zhen 
 
toen de batterij op was 
was de dag nog niet aangebroken 
 
mijn ogen brandden 
 
en ik zat zonder licht in het donker te luisteren 
hoe de tegenwind de golven tegen het schip op sloeg. 
 
                                                                               Martin Reints 
 
 
 
 
 

 

 

Yn Hsien Yang 

 

sa lang ’t ik wenje yn Hsien Yang ferballe 

  dert de rein hast alle dagen bitter falt 

seach ik ienris mar de sinne 

  ik waard hjir kâld en stram en âld 

sleau ferlis ik my de tiid op bêd 

  en op is it eachsein fan triennen beset 

de mar it wetter hieltyd heger  

  giet yn wolkens oer en ik sjoch de kromme wylgen net 

ik hear stimmen op de skippen de fiskers sjongen 

  en de wite geasten dy ’t my heljen komme troch de giele mist 

binne oars net as ferreinde fûgels sloppe seilen  

  en dert ik juster noch de reed by myn hûs del wist 

streamt no in drôve rivier  

 
                                                                                        Simon Oosting 



  
13  Wjerklank 

 
 

Slauerhoff en Amarenske van der Zee 
 

Philippus Breuker 
   
Fan heal novimber 1934 oant jannewaris 1935 wie 
Slauerhoff by syn mem yn Heemstede. Hy socht in 
frou dy't mei him werom woe nei Tanger om him dêr 
yn syn praktyk te helpen. Op in tonielútfiering fan de 
Fryske krite yn Haarlem trof er Amarenske van der 
Zee (Drylts 1906). Fan Slauerhoff syn oanwêzichheid 
op de krite-útfiering tsjûget de opdracht yn in 
eksimplaar fan Het leven op aarde dat er de krite foar 
de gastfrijens oanbea. Hy wie dêr hinne gongen mei 
syn mem, dy't fan toniel hold en geregeld op de krite-
jûnen kaam. Amarenske spile mei yn it stik. Se wie 
help yn de húshâlding by de dokter-direktrise fan in 
bernesanatoarium yn Zandvoort.  
 Sûnt kaam er in soad by har op besite en sy liet it ear 
wol nei him hingje, mar de direktrise woe har ek 
graach hâlde en rette har ôf om nei Tanger te gean. Se 

seach der doe fan ôf, mar Slauerhoff hold oan, dat de 
direktrise ferbea him op 't lêst de tagong.  
 Foar 't neist is Amarenske de Fryske faam mei wa't 
Slauerhoff neffens in gedicht dat yn syn neilittenskip 
fûn waard, reedride woe. Dat waard in soad yn 
Haarlem dien.   
 Hoe't ik dit wit? De direktrise waard op har âlde dei 
ús buorfrou. It wie Sien Volkers (Snits 1900-Boazum 
1988). Doe hjitte se nei har man noch Dijkstra. 
Miskyn hat Slauerhoff oan har tocht doe't er syn In 
memoriam patris skreau. Dêr komt in Dijkstra yn foar 
en net sa sympatyk. 
  

‘Aan het bestuur van de gastvrije friesche vereeniging 
Gijsbert Japicx van Slauerhoff. Haarl. Nov. 34’ (098.147 
[FLMD]. Tresoar). 
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In ûnbekende brief út 1888 fan Obe Postma 

 
Rinse van den Berg 

 
In jier as fjirtsjin lyn bin ik úteinset mei in ûndersyk 
nei hurdriders út ’e femylje, dy’t tusken 1865 en1895 
aardich wat prizen wûn ha. Dêrfoar socht ik 
benammen materiaal oer Okke, Thys en Tryntsje v/d 
Berg, Wiebe de Vries en Auke 
Klazes Boskma.  
 By dat sneupen kaam betiden 
materiaal boppe wetter, dat net 
allinnich nijsgjirrich wie omt 
ien fan de femylje deryn foar 
kaam, mar om hiele oare 
redenen. By dizze kategory 
“byfangst” heart it stik, dat 
hjirûnder ôfprinte is. It foel my 
drekst op, dat it ûndertekene 
wie troch in O.P. út A en ik 
frege my ôf, oft dat Obe Postma 
wêze koe, dy’t yn dy rite yn 
Amsterdam studearre. 
 Fan ‘e maaitiid lies ik wat oer 
it Obe Postma Selskip en fia Google stelde ik de 
fraach oan dhr. Ph. Breuker, dy’t andere: “Dy brief is 
sûnder mis fan Postma en hy is net bekend. Dat er fan 
him is, blykt behalve út dat O.P. ek út de styl fan 
skriuwen. Postma hat in hoartsje letter in fêste rubryk 
yn de LC hân, “Brieven uit Amsterdam”. Dat wie fan 
8 oktober 1892 oant 2 jann. 1893. En dêr sprekt 
deselde presizens en deselde humor út. Begjin en slot 
mei har Friezen dêr't it wurd ta rjochte wurdt, binne yn 
har frysksinnigens ek karakteristyk. Neffens Tony 
Feitsma (Trotwaer 1981) wie Postma op 19 novimber 
1886 lid wurden fan de A(msterdamsche) 
S(tudenten)B(ond) en waard er fuort by de oprjochting 
ek fan it Fryske studinteselskip Fryslân, in 
Bondsferiening. Hy waard skriuwer en yn 1899 
foarsitter.” 
 It stik komt út ‘e Ljouwerter Krante fan 2 maart 
1888 en ik ha it fûn yn ’e knipselsamling fan Eekhoff 
yn wat doe noch Provinsjale Bibleteek hiet (Hs 742, 
no Tresoar),  mar it is no ek te finen yn de digitale 
edysje fan de Ljouwerter krante. De ûndertekening 
mei ‘O.P’. is dêr weifallen. Wat de stavering 
oanbelanget is it brûken fan “in” nochal betiizjend. 
Postma brûkt it foar leafst trije ferskillende wurden, 
wêr’t wy yn ‘e hjoeddeiske stavering “en, in en yn” 
skriuwe. Fjirder stiet yn ’e tekst de ôfkoarting “N. v. d. 
D.”, dit wie de krante Het Nieuws van den Dag, nei’t 
ik leau de middeisútjefte fan De Telegraaf, dy’t yn 
1998 ôfskaft is. 
 De riderij, wêr’t it hjir oer giet, is holden op 
moandei de 27ste febrewaris en neffens it 
jubileumboek fan de A.IJ.C (Amsterdamsche IJsclub) 

wûn Wiebe f 300,=. Foar safier’t ik neigean kin, it 
grutste bedrach, dat er ea by in riderij wûn hat. De 
priis sil wol sa heech west ha, omt dit in 
ynternasjonale riderij wie. Ynternasjonale 

kampioenskippen, sa’t wy dy 
no kenne, wiene der doe net. 
Mar der wiene wol 
ynternasjonale riderijen, de 
earste wie op 28 jann. 1885 
op de Grutte Wielen, dêrnei 
wiene der ynternasjonale 
riderijen by Christiania (no 
Oslo),  Hamburg (twaris), 
Slikkerveer en dêrnei dizze 
riderij, wêr’t Postma oer 
skriuwt.  
 By de earste riderij stie 
Wiebe wol op de startlist, mar 
kaam er net yn ’e baan. By de 
riderij op 23 jann. 1886 by 

Hamburg wie er wol fan ’e partij. Hy waard twadde op 
de 1609 m tsjin de ferneamde Paulsen en wûn dêrmei 
in lytse goudene medalje (sj. de foto fan Wiebe, in dei 
letter yn Hamburg makke), in bêste prestaasje op dizze 
ôfstân foar in koartebaanrider. Dochs mist Wiebe op 
de ynternasjonale riderijen op 17 jann. 1887 by 
Hamburg en op 26 jann. 1887 yn Slikkerveer. Dit 
kaam omt er in skeel hie mei de iis-bobo fan doe, 
baron De Salis, oer kosten, dy’t er foar de riderij yn 
Hamburg makke hie en dy’t noch net fergoede wiene, 
wylst dat wol tasein wie. Dit waard útfochten yn in 
polemyk fan wol 18 ynstjoerde krantestikken! 
 Nuver liket foar 
ús ek de 
kombinaasje fan 
koarte en lange 
baan by dizze 
riderijen, wêrby’t 
de koarte baan 
ferriden wurdt 
tusken breariders 
en de lange baan 
tusken amateurs. 
De koarte baan hat 
it pleit ferlern sa’t 
wy no wol witte, 
mar de amateurs 
ek, want dat binne 
ûndertusken ek al 
breariders wurden. 
 Wiebe (*28 
jann.1865) wie in 
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mûnderssoan út ’e Mûnein ûnder Oentsjerk en fia syn 
mem Aaltsje van den Berg neef fan de hurdriders 
Thys, Okke en Tryntsje van den Berg. 
 
 De Fryske hirdriders to Amsterdam, 
 

Sa as alle Friezen wol witte scille, hwent, as it sterk iis is, 
den sjocht men altiid trou yn 'e kranten nei, hwer't er moarn, 
in oaremoarn, in oaremoarn oer hirdriderijen hâlden wirde 
scille; sa as jimme den witte, binne der hjir yn Amsterdam 
Moandei in Tiisdei twa internationale hirdriderijen hâlden. 
Moandei ien op de koârte baen fen 200 meter troch de 
Amsterdamsche IJsclub, Tiisdei op de lange baen fen 3218 
meter troch de Amsterdamsche Sportclub. Jimme scille den 
ek wol lêzen habbe, det er ek Fryske hirdriders west binne 
in hwet de útslag west is, dy 't, hwet de lange baen oangiet, 
ek al wer net yn ús foardeel útfaelen is. Mar ik tocht, der 
scille ek nog wol Friezen wêze, dy't nog wol graech ris hwet 
mear fen dy riderijen witte wolle, den men der gewoanlik 
fen heart. Sokken fortrou ik hjirmei gjin ûntsjinst to dwaen. 
Howol de riderij fen Moandei internationaal wie, hie der 
him giin ien frjemde rider oanjoen. De Ingelsken skine der 
nog altiid hwet scrúten foar to wêzen om it ek ris op de 
koarte baen to prebearjen. Fen de 15 riders wienen 6 
Friezen; miskien sels 7. Fen dizzen foelen der 7 oaf en 8 
bliuwden der oer, hwerûnder nog alle Friezen; in moaie 
partij wienen hjirbij no. 9 en 10: C. Diepeveen en Arie van 
den Berg. De lêste, dy't him Tiisdei sa kranich hâlde, moast 
it hjir forlieze. Nou kwamen der ek Friezen tsjinenoar: 
1 tsjin 15 oaf K. de Boer fen Akkrum tsjin P. Westra fen 
Hardegarijp, det de earste beide kearen forlear. 
3 tsjin 6. M. Kingma fen Grouw ried der oaf W. Venema 
fen Amsterdam. 
7 tsjin 9. Wiebe de Vries fen Oenkerk tsjin C. Diepeveen 
fen Amersfoort, det in moaie reed joech: de earste woen it. 
11 tsjin 13, hwerbij K. Hanje fen Akkrum der H. Buter fen 
Amersfoort oafried. 
Do kwaem fen de 4, dy 't oerbljuwden, M. Kingma tsjin P. 
Westra oan, K. Hanje tsjin W. de Vries. 
Fen de 2 earsten forlear Kingma it; dizze like dea-op to 
wêzen in foel bij de twadde reed. 
Hanje, dy 't ek hwet ûngelokkich mei it fallen wie, dizze dei 
kwaem it selde oer mei de Vries. Hij war der ek oafrieden. 
Bij it riden om priis of premie woen de Vries it fier genoach 
fen P. Westra. Nou moasten oars nog ris Hanje in Kingma 
tsjin in oar om 2e premie of gratificatie, mar dit joech de 
eerste op, dy 't him mei it fallen beseard hie in net wer ride 
woe. Sadwaende woen de Vries de 1e, Westra de 2e, 
Kingma de 3e priis. 
Nog ien ding. In it N. v. d. D. waer as koârtste tiid opjoen, 
hweryn de baen riden wie: 17 sec. fen Kingma, wylst de 
Vries bij de leaste reed 24 wirk hie. Dit liket hwet raer, mar 
as men wit, det dy reed fen 17 sec. foar de wyn in dy fen 24 
yn de wyn wie, in det de wyn dy dei's frij hwet mânsk wie, 
den is dit net frjemd mear. Bij it priisútdeelen waer nog tsjin 
W. de Vries sein, det men de beste forwachtingen fen him 
hie foar moarn op de lange baen. Mar dit foel hwet oaf. 
Hwent de oare dei wie it Kingma, dy de ear fen Fryslân 
ophâlde moast. 3 Ingelsken hienen hjar oanjoen, mar 
George Smart wie weibleawn. James Smart in George See, 
dy 't it forlieden jier to Slikkerveer woen, dienen mei. Do 't 
men Smart riden sjoen hie, begoen it fortrouwen op ús 
riders al in bytsje to forminderjen. Alles oan syn lichaam 

skynde mei to helpen om him foarút te trjouwen. Hij ried 
folle moaier as G. See, foaral de regelmatige slag fen syn 
earmen foarút in efterút skyn him to helpen. De Friezen in 
Hollanders slaen mear mei de earmen nei de siden, hwet 
hjar net sa folte foarút helpe kin. Allinne B. Kingma ried, 
hwet dit oangiet, mear op de wize fen de Ingelsken. Wiebe 
de Vries moast it oaflizze tsjin Arie van den Berg, in groue 
buffel fen in kearel, dy't lîkwol al hwet âlder in oan syn 
riden to sjen, ek hwet stiiver wirden wie. De Vries, dy 't oars 
tige licht riet, like op it lêst hast de iene foet net mear foar de 
oare krije to kinnen, howol hij earst hwet foar wie. 
Aerdich wie foaral ek de reed twisken B. Kingma in K. de 
Boer; de lêste wie in 250 meter foar it ein nog foar; mar nou 
begiit Kingma, dy 't syn kreften blîkbar hwet sparre hie, op 
iens to klauen in wint mei 2/5 sec. foar, M. Kingma woen it 
fen K. Hanje. De útslag wie, det de 4 bêsten, dy't nog ris 
moasten, wienen: Smart, See, v. d. Berg in Kingma. De 1e 
kwam tsjin de 3e, de 2e tsjin de 4e. Bij dizze reed twisken 
See in Kingma, wie der in bulte belangstelling; men hie wol 
hwet hoop, det Kingma it winne scoe. Tige waer hij 
oanmoedige, in, krekt as hie dit hwet joen, der helle hij See 
yn, rekke him even foar, mar der bleaude hij wer after in al 
die er nog ris op it ein tige syn bêst, hwent wirg wie hij nog 
net, hij moast it forlieze. Hij ried lîkwol fen de Friezen 
fierwei it bêst, in nei him de Boer, ik mien hwet it slag fen 
riden oangiet op de lange baen. Van den Berg like ek nog 
net wirg to wêzen; it wie opmerkelik, det dizze de mûle 
ûnder it riden ticht hie, wylst de Ingelsken in de measte 
Friezen it siikheljen net mei hjar noas oaf skynden to 
kinnen. Eindútslag wie: 
1e priis Smart mei 6 min. 56 1/5 sec., 2e See mei 6 min. 59 
1/5 sec., 3e Kingma mei 7 min. 11 sec., 4e fan den Berg mei 
7 min. 16 1/5 sec. 
De Friezen moatte dus nog al hwet oanleare as hja it eak op 
de lange baen winne scille. Mocht, in folgend jier, ien fen de 
jongere Friezen it ris, mei de skonken fen Adam hirdrider 
ûnder syn lichaam tsjin dy Ingelsken opnimme in hjar alleg-
jaerre ris de hakken sjen litte!   Hienen we âlde Adam sels 
nog mar! 
 
A., 29 Febr. 1888                       O.P. 
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Koarte biografy fan Tjitze de Boer 
 

Philippus Breuker 
 
Fanwegen syn grutte betsjutting foar 
libben en tinken fan Postma is it wol 
fan belang wat fan Tjitze de Boer te 
witten. It ûndersteande is meast 
ûntliend oan it boekje Eat oer it libben 
fan prof.dr. Tj. de Boer (1965) fan T. 
van der Zee. Guon fan de oanfollingen 
krige ik fan mefrou D.F. Hoogendijk-
Algera út Den Haach en mefrou S. de 
Jong- van der Velde te Wurdum. De 
Boer wie in âld-omke fan har.  
 Tjitze de Boer waard yn 1866 berne 
op in pleats op de terp Tsjaard ûnder 
Wurdum. De pleats, dy’t hierd waard, 
is justjes foar 1900 by fererving út 
elkoar flein en ôfbrutsen. De âlden 
waarden doe boer op Grienedyk 4 
ûnder Wurdum, in broer op Tsjerkebuorren yn 
Easterwierrum. De âlden hearden ta de Ofskieding en 
gongen mei de Doleânsje mei. Tjitze folge de kristlike 
legere skoalle yn Wurdum en kaam doe by syn heit yn 
’t wurk. Hy siet altyd te lêzen en woe graach studearje. 
Op in kear wie er al lêzende (?) mei in heawein yn de 
sleat riden. Hy wie doe santjin. Syn heit hie doe sein: 
do meist leare, mar hy stelde as betingst dat er dûmny 
wurde soe. Tjitze sil dermei akkoart gongen wêze, mar 
hy hie doe al wat oars yn ’e holle. It is net bekend wa’t 
him stimulearre hat om te learen. Faaks hat it de 
dûmny west.   
 Hy docht dan yn in pear jier it Grifformeard 
gymnasium te Kampen en wurdt dêrnei studint  
theology oan de Hegeskoalle dêre. Hy is in jier thús 
om in broer by te stean dy’t mei de holle yn ’e war 
wie. Op in reis yn ’e brik hat er syn heit in kear ferteld 
dat er net mear achter de kalvinistyske libbensskôging 
stie. As er letter thús wie, gong er wol mei syn âlden 
nei de grifformearde tsjerke. 
 Studearret dan Easterske talen by Theodor Nöldeke 
en filosofy by Wilhelm Windelband, earst te Bonn en 
dêrnei te Straatsburg. Promovearret yn 1893 by 
Nöldeke yn Straatsburg op Die Ewigkeit der Welt bei 
Al Gazzali und Ibn Rosch. 
 Wurdt yn 1894 konservator-bibliotekaris oan it 
Frysk Museum. Fan 1896 oant de opheffing yn 1901 is 
er meiwurker fan it ’tijdschrift voor letteren, kunst, 
wetenschap en politiek,’ it Tweemaandelijksch 
Tijdschrift, dat ûnder lieding stie fan Albert Verwey en 
Lodewijk van Deyssel, en letter - fan 1908 oant de ein 
fan it bestean yn 1919 ta – waard er mei Verwey, Is.P. 
de Vooys en H. Berlage redakteur fan it ’algemeen 
maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en 
staatkunde’ De Beweging.  

 Publisearret yn de earste jierren oer 
in grut ferskaat fan ûnderwerpen út 
de Fryske skiednis, mar benammen 
oer de lânbouskiednis, ek noch yn 
syn Grinzer tiid hjirnei. Yn 1901 jout 
er in ’Overzicht van den 
Groningschen landbouw, 1800-
1900.’ In opfallende trek yn dat 
artikel en ek yn syn prachtige stik 
oer ’De familie van den Frieschen 
boer’ (1896) is de oandacht foar it 
feroarjende plak fan it personeel yn 
de boerenfamylje. Dat hoecht oars 
net op in spesjale niget fan De Boer 
te wizen, want it kin ek te meitsjen 
hawwe mei de aktualiteit yn dy 
jierren fan it sosjale fraachstik, mar 

opmerklik is it dochs wol. Grûnlizzend op 
lânbougebiet is syn grutte stúdzje oer ’De Friesche 
kleiboer’ (1897). It soe nei hûndert jier noch altyd de 
muoite wurdich wêze om syn lânbouhistoaryske 
stúdzjes yn boekfoarm út te jaan.  
 Wurdt yn 1897 konservator oan de Grinzer 
Universiteitsbiblioteek en al gau lid fan it Historisch 
Genootschap en it Natuurkundig Genootschap. Folget 
kolleezjes by Heymans. Mei him sil er letter op syn 
fakgebiet fan de psychology in goed kontakt hâlde. 
Rekket ek al gau, mooglik fuort noch wol yn 1897, 
befreone mei Postma. Publisearret syn pionierswurk, 
Geschichte der Philosophie im Islam (1901). It waard 
fertaald yn it Arabysk en it Ingels (1903). Dêr is by 
syn dea troch de oriëntalist J.H. Kramers fan sein: 
”Dat hij betrekkelijk kort na [de] dissertatie een 
universeel beeld van den ontwikkelingsgang van de 
wijsbegeerte in den Islam en van haar velerlei 
verschijningsvormen heeft ontworpen, is een 
bewonderenswaardige prestatie.” En Michiel 
Leezenberg seit der yn syn Islamitische filosofie. Een 
geschiedenis út 2001 fan: ’Een kort en helder 
overzicht, dat nog altijd wordt gebruikt.” Makket yn 
1902 op kosten fan it Grinzer Universiteitsfûns in 
stúdzjereis nei Rome. 
 Wurdt yn 1904 ûnderbibliotekaris fan de Keninklike 
Biblioteek yn Den Haach. Wurdt lid fan de sosiëteit 
De Witte en krijt sa kunde oan de dichter Boutens, 
rekket ek befreone mei de lettere heechlearaar jhr. 
W.J.M. van Eysinga, dan referendaris yn Den Haach. 
Se sille elkoar wol kennen leard hawwe yn syn 
Ljouwerter tiid.   
 Yn 1906 wurdt er frege foar heechlearaar yn it 
Arabysk oan de universiteit fan Aligarh yn it lettere 
India. Wat letter dat jiers wurdt er beneamd ta 
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heechlearaar filosofy oan de Gemeentlike universiteit 
fan Amsterdam en it jier dêrop ek yn de psychology. 
Van Eysinga skriuwt yn 1953 oan Postma oer de 
beneaming yn 1906: ”Tj de Boer was in onzen 
haagschen tijd tafelgenoot op de Witte Societeit en op 
den dag, dat de amsterdamsche gemeenteraad zou 
beslissen welke der drie leerstoelen waarvoor hij in 
aanmerking kwam, de zijne zou worden, begeleidde de 
geheele tafel hem naar zijne kamer om hem het 
wachten op de tijding uit de hoofdstad te verkorten.”  
 Yn syn inaugurele rede omskriuwt De Boer sa wat er 
him ta taak stelt:  
 

tot meerder klaarheid te komen omtrent de 
grondbegrippen onzer kennis, omtrent het verband 
tusschen de verschoillende wetenschappen, omtrent de 
verhouding van het weten tot een buitenbewuste 
werkelijkheid en de beteekenis onzer studie voor het 
leven, Dit alles echter in het nauwste verband met een 
onderzoek naar de feiten van ons menschelijk bewustzijn, 
voor zover wij die deels uit historische kunde, deels door 
waarneming, analyse en experiment kunnen benaderen.  

 
Syn niget yn it ûnderwiis leit by de eksperimintele 
psychology, dy’t er fan 1917 ôf yn syn 
ûnderwiisprogramma opnimt. Hy wurdt in kenner fan 
it (Amerikaanse) Pragmatisme. Fan 1916 oant 1922 is 
er foarsitter van de Vereeniging het Spinozahuis te 
Rijnsburg. Yn 1919 wurdt er lid fan de Keninklike 
Akademy fan Wittenskippen. Publisearret yn 1921 in 
Nederlânsktalich oersjoch fan de wiisbegearte yn de 
Islam, it iennichste op dat gebiet oant Leezenberg syn 
Islamitische filosfie. Een geschiedenis út 2001. Yn 
1929 bringt er in oersetting út fan John Dewey, School 
en maatschappij. Fersiket en krijt emeritaat yn 1931. 
Yn de psychology hawwe mar trije haadfakstudinten 
doktoraal by him ôflein. By syn ôfskie skinkt er de 
Universiteitsbiblioteek tûzen boeken.  
 Yn 1932 set er him nei wenjen yn de wyk Marlot yn 

Den Haach. Hy hat dêr de helte fan in villa. Yn it 
sydkeammerke hingje oan trije muorren ynliste foto’s  
fan filosofen. Rekket – miskyn al earder? - befreone 

mei de oriëntalist C. Snouck Hurgronje. Publisearret 
yn 1934 it boek Amerikaansche denkers. Syn sûnens 
wurdt yn 1936 minder. Yn 1939 rekket er opnommen 
yn de Rudolf Steinerklinyk yn Den Haach, in 
ferpleechhûs, wêr’t er yn 1942 ferstjert. Hy wurdt 
neist syn âlden begroeven yn Wurdum. Neffens 
Postma woe er yn stilte begroeven wurde en sa kaam 
it, dat hy der net by west hie, mar de roukaart seit oars. 
Miskyn is dy allinnich yn famyljerûnte ferspraat? Yn 
in koart In memoriam skriuwt Kramers: ”Al sedert 
tien jaren was deze van nature reeds teruggetrokken 
geleerde emeritus geworden, en ook wegens zijn 
gezondheidstoestand voerde hij den laatsten tijd een 
bijna vergeten bestaan.”  
 Van Eysinga skriuwt yn 1953 oan Postma: ”Welk 
een bron van geleerdheid en beminnelijk mensch! 
Snouck Hurgronje heeft eens geschreven, dat de Boer 
zijn meerdere ala arabicus was.” Men kin wol sizze 
dat De Boer in universeel gelearde west hat mei 
belangrike kontakten yn de wrâld fan literatuer en 
wittenskippen. Postma wie dêr ien fan. As er him 
betinkt yn syn fers Fan in ferstoarne freon (SF 280) 
skriuwt er: ’No sjoch ik syn libben oer, fan in heech en 
klear yntellekt; - wa hat dêr mear fan ûntfange meien 
as ik?’ 
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Obe Postma (1868-1963): pionier van de landbouw- en 

landschapsgeschiedenis in Nederland 
 

Theo Spek 
 
1. Inleiding 
Terwijl Obe Postma in bredere kringen van de 
bevolking bekend staat als één van de meest geliefde 
Friese dichters, is zijn faam in een kleine kring van 
historici en historisch geografen minstens even groot. 
Wie ooit tijdens zijn opleiding of onderzoek Postma’s 
meesterwerk De Friesche kleihoeve uit 1934 heeft 
gelezen, raakte daarbij vrijwel zonder uitzondering 
diep onder de indruk van de moderne en 
interdisciplinaire werkwijze die Postma er toen reeds 
op nahield. Die verwondering wordt alleen nog maar 
groter wanneer we in de recent uitgegeven bundel 
Veld, huis en bedrijf. Landbouwhistorische opstellen 
bijna veertig artikelen van Postma voor het eerst in het 
Nederlands bijeengebracht zien. Waarom wordt het 
werk van deze unieke onderzoeker niet al veel langer 
tot de wetenschappelijke canon van de Nederlandse 
landbouw- en landschapsgeschiedenis gerekend? Is dat 
louter het gevolg van zijn keuze om hoofdzakelijk in 
het Fries te publiceren? Of zijn er ook andere redenen? 
Is het misschien de zeer specialistische thematiek van 
de meeste van zijn publicaties die zijn werk voor veel 
onderzoekers wellicht minder toegankelijk maakt? Is 
het Postma’s uiterst gedetailleerde betoog, gevoed met 
talloze empirische gegevens en historische en 
landbouwkundige vaktermen, dat zijn werk slechts 
voor een kleine, goed ingevoerde minderheid 
aantrekkelijk maakte? Of is het eenvoudigweg een 
direct gevolg van het feit dat Postma zijn tijd op een 
aantal punten ver vooruit was en bovendien 
publiceerde in wetenschappelijke vakgebieden die in 
zijn tijd in Nederland nog nauwelijks van de grond 
waren gekomen? Ik denk dat het om een combinatie 
van dit soort oorzaken gaat. Hoe het ook zij, de grote 
maatschappelijke én wetenschappelijke belangstelling 
voor landschap en cultuurhistorie van de laatste jaren 
geeft alle reden om het historische werk van Obe 
Postma te gaan herontdekken en opnieuw op waarde te 
schatten. De nieuw verschenen bundel biedt hiertoe 
een welkome aanleiding en een belangrijk hulpmiddel.    
 In dit artikel doen we een bescheiden poging om het 
historische werk van Obe Postma op waarde te 
schatten, vanuit het blikveld van de landbouw- en 
landschapsgeschiedenis. Welke onderzoekers en 
onderzoekstradities hebben Postma bij zijn werk 
geïnspireerd? Wat  kenmerkt zijn wetenschappelijke 
werk precies en waarom was hij daarin zo bijzonder 
ten opzichte van tijdgenoten? En heeft het werk van 
Obe Postma nog altijd relevantie voor de huidige en 
toekomstige generaties van onderzoekers binnen de 

vakgebieden van de landbouw- en landschaps-
geschiedenis ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 1 Het oude terpenlandschap rond zijn geboorteplaats 
Kornwerd in Westergo heeft Obe Postma blijvend 
geïnspireerd. In zijn eerste studies stonden dorp en 
boerderijen van deze streek centraal. Het hier afgebeelde 
fragment van blad 125 van de Chromotopografische Kaart 
dateert uit 1931. 

 
Naast het werk van Postma zelf vormde ook de 
voortreffelijke inleiding die Philippus Breuker schreef 
in de bovengenoemde bundel voor dit artikel een 
belangrijke inspiratiebron.  
 
2. Inspiratiebronnen 
Eén van de meest directe manieren om te weten te 
komen welke onderzoekers en onderzoekstradities 
Obe Postma hebben geïnspireerd bij zijn historische 
onderzoek, is het raadplegen van het notenapparaat en 
de literatuurlijst van zijn boeken en artikelen. Bij het 
bestuderen van zijn voetnoten valt direct op dat het 
overgrote deel daarvan niet verwijst naar publicaties 
van anderen, maar naar historisch bronnenmateriaal 
dat Postma in het archief had geraadpleegd. Met 
andere woorden: hij vertrouwde vóór alles op 
empirische informatie uit de eerste hand en in veel 
mindere mate op het secundaire oordeel van anderen. 
Er is echter een beperkte groep wetenschappers en 
publicaties waarop hij herhaaldelijk terugvalt in zijn 
werk. Deze blijken uit diverse landen (Nederland, 
Engeland, Duitsland) en zeer diverse 
wetenschapsgebieden (o.a. geologie, archeologie, 
architectuurgeschiedenis, historische geografie, sociale 
geografie, rechtsgeschiedenis, mediëvistiek, 
toponymie, filologie) afkomstig te zijn. Zo kende hij 
de belangrijkste publicaties van belangrijke rural 
historians uit de Engelse school zoals F.W. Maitland, 
F. Seebohm en H.L. Gray en was hij evenzeer op de 
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hoogte van het rechtshistorisch (Von Richthofen, 
Swart), economisch-historisch (Lamprecht, Dopsch) 
en historisch-geografisch onderzoek (Meitzen, 
Martiny) uit de Duitse traditie. Tegelijkertijd 
correspondeerde en discussieerde Postma met 
eminente Nederlandse onderzoekers van zijn tijd als 
de archeologen Van Giffen en Boeles, de mediëvist 
Gosses, de landbouwhistoricus Slicher van Bath en 
zelfs ook de grote historicus Huizinga. Het maakte 
hem tot een uitstekend geïnformeerd en breed 
ontwikkeld onderzoeker die zijn eigen empirische 
werk voortdurend wist te confronteren met theorieën, 
concepten en methoden van andere onderzoekers.  
 Eén van de meest opvallende inspiratiebronnen van 
Obe Postma – misschien ook vanwege de sterke 
overeenkomsten tussen beide onderzoekers – was de 
Duitse landmeetkundige, statisticus en historisch 
geograaf August Meitzen (1822-1910). Postma 
verwijst herhaaldelijk naar het werk van deze 
belangrijke 19e-eeuwse onderzoeker. Meitzen wordt 
sedert vele decennia als de aartsvader van de Duitse 
historische geografie beschouwd. Met name zijn 
beroemde studie Siedelung und Agrarwesen der 
Westgermanen und Ostgermanen uit 1895 vertoont 
qua bronnenmateriaal en aanpak dermate veel 
overeenkomst met het latere werk van Obe Postma, 
dat het in mijn ogen niet overdreven is om van een 
sterke zielsverwantschap te spreken. Meitzen 
fungeerde in zijn lange carrière als Pruisisch 
rijksambtenaar niet alleen geruime tijd als 
burgemeester, maar ook als hoge beambte van het 
kadaster. Hij werd in die functie naar allerlei 
landstreken van het toenmalige Pruisen gestuurd om 
juridische conflicten over grondeigendom op te lossen. 
Meitzen maakte daarbij veelvuldig gebruik van 
kadastrale minuutplans en vergeleek deze in het veld 
met de praktijksituatie. Het viel hem daarbij op 
hoezeer de nederzettingspatronen en 
verkavelingssystemen in de diverse landstreken van 
elkaar verschilden. In zijn vrije tijd verrichtte hij reeds 
lang onderzoek naar het agrarische verleden van zijn 
woonstreek en dat bracht hem op het idee om op zoek 
te gaan naar de historische achtergrond van de 
bovengenoemde regionale verschillen. De 
belangrijkste verklaring was in zijn ogen de invloed 
van vroegere volksstammen, zoals de Kelten, de 
Romeinen, de Slaven, de Westgermanen en de 
Oostgermanen. Elke volksstam kende zijn eigen 
vormentaal en richtte op basis daarvan zijn eigen 
landschap op geheel eigen wijze in. Een dergelijke 
ethnocentristische verklaringswijze was aan het einde 
van de 19e eeuw en de eerste decennia van de 20e 
eeuw overigens zeer gebruikelijk in de culturele en 
historische wetenschappen. Net als Postma later zou 
doen, baseerde Meitzen zijn analyses op nauwgezet 
empirisch bronnenonderzoek, waarbij de statistische 
analyse van eigendomsverhoudingen en 
perceelsindelingen een centrale rol vervulde (Meitzen 

was vanaf 1875 ook bijzonder hoogleraar statistiek in 
Berlijn). 
     

 Afb. 2 Het werk van de Duitse 
onderzoeker August Meitzen (1822-
1910) vertoont sterke overeenkomsten 
met dat van Obe Postma, onder meer op 
het terrein van het kwantitatief gebruik 
van historische kadastergegevens. 
Postma verwijst in zijn werk ook 
regelmatig naar de  belangrijkste studie 
van Meitzen (Siedelung und 
Agrarwesen der Westgermanen und 

Ostgermanen) uit 1895.   
 
Beiden combineerden de kwantitatieve analyse van 
kaarten met die van andersoortige kwantitatieve 
historische bronnen. Beiden hadden bovendien een 
scherp oog voor geografische, archeologische en 
naamkundige details, waardoor hun analyses op tal 
van momenten een sterk interdisciplinair karakter 
kreeg. Meer dan met dat van enige andere onderzoeker 
lijkt het werk van Obe Postma verwant met de 
historisch-geografische studies van August Meitzen.  
 
3. Kenmerken van het historisch onderzoek 
van Postma 
In het voorwoord van zijn monografie De Friesche 
Kleihoeve richt Obe Postma zich direct tot zijn lezers:  
 

“De schrijver is er zich van bewust dat de arbeid dien hij 
ondernam slechts goed zou kunnen verricht worden door 
iemand die tegelijk geschiedkundige en aardrijkskundige, 
landbouwkundige en rechtsgeleerde zou zijn, om van 
verdere kundigheden maar te zwijgen. Hij is dit alles 
zeker niet, maar misschien kan zijn werk, in afwachting 
van zulk een beter geschoold onderzoeker, voor den 
eersten tijd eenige waarde hebben”.  

 
Of het gemeend is of gespeeld, valt moeilijk te zeggen, 
maar duidelijk is wel dat Postma zich bescheiden 
opstelt en zich heel bewust is van het feit dat hij op het 
grensvlak van tal van vakgebieden opereert waarbij 
het nauwelijks mogelijk is om op alle desbetreffende 
terreinen het niveau van de specialist te bereiken.     
 Wat kenmerkt nu precies het historische onderzoek 
van Obe Postma? Ik kom daarbij op de volgende 
zaken (zie ook Knibbe 2008): 
 
1. Interdisciplinair – Weinig historische onderzoekers 
uit zijn tijd en zijn omgeving richtten zich in hun 
onderzoek op zoveel verschillende soorten bronnen en 
onderzoeksmethoden uit zoveel verschillende 
vakgebieden. Gegevens uit de landbouwgeschiedenis, 
rechtsgeschiedenis, institutionele geschiedenis, 
geologie, landmeetkunde, archeologie en toponymie 
worden door hem aaneengesmeed tot samenhangende 
historische reconstructies. Deze interdisciplinaire 
benaderingswijze vormt zonder enige twijfel een van 
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de belangrijkste kenmerken van Postma’s werk. Als 
zodanig vertoont hij sterke overeenkomst met twee 
grote onderzoekers uit de periode na 1940, te weten de 
historicus Bernard Slicher van Bath en de 
bodemkundige Cornelis Edelman. Alle drie waren ze 
in staat om op basis van een veelsoortig 
bronnenmateriaal zowel de ruimtelijke als de  
historische dimensies van hun onderzoeksobject 
diepgaand te onderzoeken en onderling te verbinden. 
Nadat de wetenschap vanaf de jaren ’60 steeds sterker 
gespecialiseerd is geraakt – zelfs zodanig dat in 
sommige gevallen zelfs van hyperspecialisatie kan 
worden gesproken, wordt het grote belang van de 
interdisciplinaire benadering van pioniers als deze de 
laatste jaren steeds meer erkend en herontdekt. Voor 
mijzelf was het werk van dit soort pioniers een 
belangrijke stimulans bij mijn eigen interdisciplinaire 
studie van het Drentse esdorpenlandschap.  
 

 
 
Afb. 3 Obe Postma maakte in zijn werk gebruik van 
bronnen en methoden uit een groot aantal 
wetenschappelijke vakgebieden en was daarmee één van 
de pioniers van het interdisciplinair landbouwhistorisch 
en landschapshistorisch onderzoek.   

 
2. Empirisch gefundeerd – Zoals we hierboven reeds 
aangaven was vrijwel elk onderdeel van Obe Postma’s 
werk op primaire archiefbronnen gefundeerd. Vanaf 
het allereerste begin van zijn onderzoek in 1918 tot 
zijn laatste studie uit 1962 heeft Postma zeer 
uitgebreid archiefonderzoek verricht voor zijn studies. 
Zijn betoog is vaak zo sterk van empirische 
detailinformatie en archiefvermeldingen doordesemd, 
dat de leesbaarheid van zijn teksten er wel eens onder 
te lijden heeft. Anderzijds heb je als lezer continu de 
zekerheid dat elke stap in Postma’s denkproces zeer 
degelijk is gefundeerd en ook kan worden nagevolgd 
en nagetrokken door nieuwe onderzoekers. Terwijl de 
houdbaarheidsdatum van meer theoretisch gericht 
historisch onderzoek vaak binnen vijf of tien jaar is 
verstreken, behouden empirisch gefundeerde studies 
zoals die van Postma vaak vele decennia hun waarde. 
De interpretaties veranderen, maar het door de 
onderzoeker aan het licht gebrachte bronnenmateriaal 
blijft relevant. 
 
 

  

                 
Afb. 4 De Wageningse hoogleraren B.H. Slicher van Bath 
(agrarisch historicus, 1910-2004, linkerfoto) en C.H. 
Edelman (bodemkundige, 1903-1964, rechterfoto) 
vertoonden in hun interdisciplinaire bronnengebruik en 
onderzoeksaanpak een vergelijkbare benadering als die 
van Obe Postma. Vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw is 
het landbouw- en landschapshistorische onderzoek steeds 
meer het domein van sterk gespecialiseerde onderzoekers 
geworden. Pas de laatste jaren wordt de rote kracht van 
het interdisciplinair onderzoek in deze vakgebieden 
herontdekt.   
 

3. Natuurwetenschappelijk – Het tweede dat opvalt is 
dat Obe Postma zich - anders dan de meerderheid van 
de historici van zijn eigen tijd en ook latere tijd - niet 
uitsluitend richt op het reconstrueren van het 
historische verhaal, maar veel meer op zoek is naar 
een samenhangend wetenschappelijk model voor de 
door hem onderzochte verschijnselen. Elk historisch 
gegeven en elke historische deelstudie was voor hem 
een bouwsteen voor het ontwikkelen van een eigen 
overkoepelend verklaringsmodel voor de oorsprong 
van het vermeende Friese hoevenstelsel, de ruimtelijke 
indeling van het agrarische cultuurlandschap, de 
historische rechten op de grond en de boerderijbouw. 
In veel gevallen is zijn bronnenmateriaal ook 
kwantitatief van aard: kadastrale en prekadastrale 
metingen, landmeetkundige gegevens, seriële 
belasting- en pachtgegevens worden op mathematische 
wijze geanalyseerd en verbonden met meer 
kwalitatieve gegevens. Een dergelijke inductieve 
analytische aanpak past veel eerder bij 
natuurwetenschappers dan bij sociale of culturele 
wetenschappers. Postma’s natuurkundige achtergrond 
was hier zonder twijfel de belangrijkste oorzaak van. 
Tegelijkertijd was hij hiermee een witte raaf onder de 
talrijke historici waarmee hij in zijn leven contact had. 
 
4. Eigenzinnig – Obe Postma richtte zich in theoretisch 
opzicht niet op de gangbare ethnocentrische 
verklaringswijzen voor historische processen en 
landschappelijke patronen. Enerzijds is dat uiteraard 
een gevolg van het feit dat hij louter binnen de 
invloedssfeer van de vroegere Friezen onderzoek deed, 
waardoor ruimtelijke verschillen binnen zijn 
studiegebied niet vanuit de differentiërende werking 
van rassen of volksstammen konden worden verklaard. 
Anderzijds kwam Postma op basis van zijn uitgebreide 
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bronnenonderzoek steeds meer tot de conclusie dat 
rechtshistorische,  landbouwkundige en 
landschappelijke factoren en hun onderlinge 
samenhang veel betere verklaringsmodellen 
opleverden dan etnografische factoren.  
 
5. Retrospectief – Obe Postma was de eerste 
onderzoeker in Noord-Nederland die de grote waarde 
inzag van het zogenaamde retrospectieve onderzoek 
van grondbezitsverhoudingen. Daarmee wordt bedoeld 
dat situaties uit een verder verleden worden 
gereconstrueerd door middel van de interpretatie van 
bronnen uit later tijd. Door bijvoorbeeld de 
eigendomsverhoudingen op het kadastrale minuutplan 
van 1832 op betrouwbare wijze te verbinden met 
belastingregisters uit bijvoorbeeld de 16e en 17e eeuw, 
kan de onderzoeker de grondbezitsverhoudingen uit 
die laatstgenoemde perioden op betrouwbare wijze 
reconstrueren. Omdat het grondbezit vóór de 
Reformatie een vrij sterke continuïteit vertoonde, biedt 
dit 16e-eeuwse kaartbeeld wellicht ook mogelijkheden 
om nog veel oudere bezitsverhoudingen op het spoor 
te komen. Obe Postma was in 1920 de eerste die de 
grote mogelijkheden van deze retrospectieve 
benadering inzag voor het onderzoek naar 
middeleeuws Friesland. Deze onderzoeksmethode is 
de laatste decennia met veel succes aangepakt door 
onderzoekers als J.A. Mol en P.N. Noomen van de 
Fryske Akademy.    

 
Afb. 5 Obe Postma was de 
eerste Nederlandse 
onderzoeker die op 
succesvolle wijze gebruik 
maakte van retrospectief 
onderzoek van bezits-
verhoudingen als sleutel tot 
de landbouw- en land-
schapsgeschiedenis. Deze 
reconstructiekaart van het 
jaar 1700 van het grondbezit 
van de hoeven van Tjum uit 
zijn boek ‘De Friesche 
Kleihoeve’ vormt hiervan 
een heldere illustratie. 

 
6. Schakelend tussen verschillende schaalniveaus – 
Een van de belangrijkste kwaliteiten van een goede 
historische en/of landschappelijke onderzoeker is de 
vaardigheid om gemakkelijk te kunnen schakelen 
tussen diverse schaalniveaus. Binnen de historische 
wetenschappen gaat het dan om het schakelen tussen 
de aloude drie historische dimensies van de Franse 
historicus Braudel: de zich snel wijzigende 
gebeurtenissen van alledag, de gestaag veranderende 
sociale en economische conjunctuur en de traag 
veranderende geografische werkelijkheid van het 
fysieke landschap. Binnen de ruimtelijke 
wetenschappen gaat het veel meer om de 

wisselwerking tussen het lokale, het regionale en het 
(inter)nationale beeld. Hoewel Obe Postma zich in zijn 
onderzoek veel moeite getroostte om het historisch 
specifieke en lokale aspect van zijn onderwerp 
nauwkeurig in beeld te brengen, schakelt hij in zijn 
artikelen tegelijkertijd ook vrij moeiteloos over naar 
vraagstukken op een veel hoger schaalniveau. Wel is 
hij op dit punt over het algemeen terughoudend. 
Wellicht vormt deze terughoudendheid één van de 
belangrijkste redenen dat Postma binnen de historische 
wetenschappen in Nederland een vrij geringe 
bekendheid heeft.  
 
4. Blik op de toekomst 
Hierboven is al vermeld dat de bronnen en methoden 
die Obe Postma in de periode 1920-1962 gebruikte en 
de kennis die hij daarmee ontwikkelde over de Friese 
landbouw- en landschapsgeschiedenis voor veel latere 
onderzoekers een belangrijke inspiratiebron is 
geweest. Voorbeelden zijn de agrarisch historici uit de 
zogenaamde Wageningse School die onder leiding van 
Slicher van Bath en Van der Woude in de afgelopen 
vijf decennia aan de Wageningse Universiteit hebben 
gewerkt, en ook de historici en historisch geografen 
van de Fryske Akademy in Leeuwarden, waar 
middeleeuwse historici als Hans Mol en Paul Noomen 
reeds jarenlang vernieuwend onderzoek verrichten 
naar middeleeuws Friesland. In samenwerking met 
archeologen en landschapshistorici van de 

Rijksuniversiteit Groningen 
zal de Fryske Akademy de 
komende jaren trachten dit 
type onderzoek verder uit te 
bouwen, waarbij onder 
meer de historische 
bedijking, de geschiedenis 
van de Friese 
boerenplaatsen en de lange 
termijnontwikkeling van 
zowel het veen- als het 
terpenlandschap centraal 
zullen staan. Binnen de 
Nederlandse historische 
geografie is de invloed van 

Obe Postma aanmerkelijk minder groot geweest, 
ofschoon De Friesche kleihoeve zeer regelmatig 
opdook in de literatuurreferenties van historisch-
geografische dissertaties en artikelen. Toch zou ook in 
die vakwereld een nadere bestudering van de werken 
van Obe Postma erg nuttig en inspirerend kunnen zijn. 
In de eerste plaats blijkt meer en meer dat voor 
vernieuwend landschapsonderzoek een goede 
interdisciplinaire balans nodig is tussen historische en 
ruimtelijke benaderingswijzen. Bovendien neemt als 
gevolg van de sterk toegenomen digitalisering van 
historische en ruimtelijke gegevens (o.a. HISGIS) de 
roep om nieuwe kwantitatieve benaderingen van 
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geschiedenis en landschap sterk toe. En tot slot is er 
ook een kentering te bestuderen in het 
cultuurhistorisch onderzoek zelf: de sterk theoretische 
en culturalistisch bepaalde benadering van landschap 
die sinds het midden van de jaren ’80 opgeld doet, 
blijkt in de praktijk niet erg bruikbaar te zijn bij de 
oplossing van ruimtelijke en culturele vraagstukken, 
waardoor de roep om een meer empirische en 
naturalistische aanpak toeneemt. In de masteropleiding 
Landschapsgeschiedenis en het onderzoek van het 
recent opgerichte Kenniscentrum Landschap van de 
Rijksuniversiteit Groningen zal het geesteswerk van 
Postma de komende jaren zonder twijfel de aandacht 
krijgen die het verdient. Op die manier kan een nieuwe 
generatie landschapshistorici blijvend profiteren van 
het vroege pionierswerk van Obe Postma. Zeker nu 
naast de Friesche kleihoeve ook alle belangrijke 
historische artikelen van zijn hand in het Nederlands 
toegankelijk zijn geworden, dient het werk van Obe 
Postma blijvend tot de canon van de Nederlandse 
historische geografie te worden gerekend.   
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Jan Slauerhoff: in fryske feint, mar mei fermogens mear. 
Koart ferslach fan it Slauerhoff-reiske 2010 

  
Jan Gulmans 

 
It Obe Postma Selskip hat op sneon 29 maaie foar de 
fjirde kear in reiske organisearre; dit jier in reiske om 
Slauerhoff hinne. Dit ek, omdat der op 19 novimber 
2010 yn Tresoar in OPS-stúdzjedei oan dizze dichter 
wijd wurdt en, parallel dêroan, in útstalling yn Tresoar 
oer him. Lykas oare jierren ha wer in lytse fjirtich 
minsken diel nommen oan it reiske; sommige 
dielnimmers, wêrûnder Anneke en Dick de Vos en ek 
Fokke Plat kamen fan fier: út Oegstgeest en Leiden 
respektivelik. Ek dizze kear stie ús wer in bus fan de 
firma Dalstra út Surhústerfean ta beskikking.  
 Werom dit reiske? It koartste antwurd derop leit yn 
in briefke fan Postma oan Douwe Kalma. It briefke 
waard yn 1937 skreaun. Postma hat it dêryn oer in 
bekinde strofe út in gedicht fan Slauerhoff (‘En 
kinderen spelende buiten’ ensfh.), dat him iderkear 
yn’e holle spilet. Dat wiist op besibbens. Yn’e 
Ljouwerter Krante fan sneon 18 septimber 1982 
(digitaal tagonklik) kin men oan de hân fan it artikel 
‘De dichter Slauerhoff en Fryslân’ mear sicht krije op 
dy besibbens. Breuker hie in route útstippele, in route 
dy’t ús troch in wirwar fan strjitten brocht op plakken 
mei in reminisinsje oan wurk en libbensloop fan 
Postma. Sa kamen wy ûnder mear lâns it hûs, wêr’t 
Postma en syn suster yn 1944-45 tydlik wenne hawwe, 
doe’t de Dútsers – en letter ek noch de Kanadezen – 
yn har hûs oan de Ingelske strjitte sieten.  
 Uteraard bliuwen wy stil stean by de Kânselarij. 
Lykas bekind, die Postma dêr syn archyfûndersyk. Yn 
in fers sinspilet hy dêrop: ‘Mar ik kin noch wol it âlde 
skrift lêze,Wêr’t ús âlden yn beskreaun hawwe wat hja 
ús wol witte litte woene./- Yn in âld hûs hjir yn’e stêd 
wurdt it foar my bewarre’. Ferfolgens brûkten we yn 
Lourens Brasserie oan de Twibaksmerk de kofje. 
Dêrnei op nei it Raerderbosk. We kuieren troch it 
bosk; oer Skearnegoutum giene wy binnentroch nei 
Ysbrechtum en dêrnei nei Snits. It brochje waard dêr 
brûkt. Der waard tee dronken yn it Wapen fan 
Baarderadiel yn Jorwert. Spitich wie it, dat wy, no’t 
Ds. Rienk Klooster net mear yn de pastorij wennet, net 
yn de gelegenheit wiene de pastorij te besichtigjen. Út 
de briefwikseling tusken Slauerhoff en Hille Ris 
Lambers (sjoch: Van een liefde die vriendschap bleef, 
Letterkundig Museum, Achter het boek 39, 2007) wie 
ommers al dúdlik, dat him hjir in net ûnbelangryk part 
fan Slauerhoff syn libben ôfspile hat. Dochs krigen wy 
in goed byld fan Slauerhoff yn Jorwert. Breuker gyng 
yn op de fraach hoe it kaam, dat Slauerhoff tagonklik 
wie foar it dochs wat esoteryske milieu fan de pastory 
fan Jorwert en sei ek wat oer de fraach wat Postma yn 
Slauerhoff oanloek. Fia de Marsumer Strjitwei giene 

we werom nei it busstasjon Ljouwert. 
 Philippus Breuker hie (ek) foar dit reiske in seleksje 
makke fan gedichten fan 
Postma en Slauerhoff. 
By Slauerhoff wie 
opmerklik syn gedicht 
op it Raerderbosk, dat 
oant no ta yn de 
literatuer net as sadanich 
synjalearre wie: 
  

In het oude park 
 

 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. 
  
Al mei al in tige slagge reiske. Ek yn de eagen fan ús 
busdichter Pier Bergsma, dy’t – him ôfsettend tsjin de 
foar him ûnbegryplike gedichten út de Moanne – yn’e 
bus in prachtich saneamd light verse (mar wol in 
sonnet) oer Obe Postma skreau. Wylst der hast neat op 
Obe rymt, is it him slagge om yn it lêste terset mei in 
enzjambemint in rym te finen! Dank Pier! 
 

Oade oan Obe Postma 
 
Yn ôfgrizen oan it dichtwurk yn de moanne.  
 
Yn dizze moaie moanne maaie 
begjint ús hoanne ier te kraaien,  
mar dizze moarn waard net bedoarn: 
Ik sprong fan’t bêd, ‘t is Obe moarn! 
 
en ‘t wurdt hjoed Obe Postma dei,  
poëtysk reiske. Ik gean mei 
lâns Skearnegoutum, Rien, Wytgaard, 
lâns Wurdum, Ljouwert, Snits en Raard. 
 
De poëzij streamt troch ús bloed,  
sels de doarpen rime hjoed.  
Dy “Moanne dichters” sil net bliuwe,  
 
begripe sels net wat hja skriuwe. 
Dat dwerse dichtersfolk fan no be- 
rikt nea de hichte fan ús Obe. 
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Veld, huis en bedrijf en Van Groningen tot Zeeland:  

een terugblik 
 

Hylkje de Jong 
 
Dagen kijk ik reeds uit naar de Moanne, algemien-
kultureel opinyblêd. Mij is verzekerd dat in het 
volgende nummer een recensie zou staan van 
Veld, huis en bedrijf. Hoe zou het 
omvangrijke boek ontvangen zijn? Zouden 
ze werkelijk alle letters hebben gelezen? 
Welk perspectief zou men gekozen hebben? 
Ik lees verder in Van Wierden en Terpen. 
Mededelingen van de Vereniging voor 
Terpenonderzoek over Van Groningen tot 
Zeeland:  

‘Deze bijdragen die de weerslag vormen van een 
studiedag die in 2009 georganiseerd werd door het Obe 
Postma Selskip, bieden veel nieuwe feiten en inzichten 
over het ontstaan van de kust en geven een goed beeld 
van de veranderde visie in de afgelopen eeuwen op het 
ontstaan, de vorming en het gebruik van de 
kustlandschappen. […] De bundel biedt een schat aan 
informatie, waaronder nog niet eerder gepubliceerde 
gegevens, voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
ontwikkeling van het Nederlandse kustgebied.’  

Ik glimlach en kijk naar buiten, een prachtige bijdrage 
aan de wetenschap is geleverd. Aan het einde van het 
artikel frons ik mijn wenkbrauwen echter, omdat de 
adresgegevens van de auteurs ongelukkigerwijs in het 
boek ontbreken. Ik gooi mijn armen in de lucht en 
schudt mijn hoofd: ‘Is je naam tegenwoordig niet 
virtueel je adres, je visitekaartje en je portret? Wie ik 
ben, zie ik op internet.’ Ik leg de Moanne terzijde. 
Veld, huis en bedrijf is goed ontvangen, concludeer ik 
na het lezen van een persoonlijk schrijven: ‘En dat is 
leau ik de aldergrutste betsjutting fan it boek Veld, 
huis en bedrijf, dat it de grutte histoaryske belibbing 
sjen lit efter de gedichten fan Obe Postma.’ ‘Twa nije 
boeken’, kopt de Leeuwarder Courant enkele dagen 
voor de presentatie, ‘yn Ljouwert yn it Natuermuseum 
Fryslân, woansdei om 16 oere.’ Jan Louman ontvangt 
met een elegant dankwoord het eerste exemplaar van 
Van Groningen tot Zeeland. ‘En waardevol voor de 
wetenschap’, vervolgt Theo Spek zijn dankwoord op 
de ontvangst van het eerste exemplaar van Veld, huis 
en bedrijf. ‘Postma’s werk is in veel gevallen nog 
steeds het fundament onder landbouwhistorische 
studies met betrekking tot Friesland’, ging Philippus 
Breuker in zijn lezing daaraan vooraf. ‘En nu is zijn 
werk dat verspreid was over een groot aantal 
tijdschriften en een tijdspanne van vijftig jaren 
toegankelijk geworden in één werk. Naast de 
geschiedenis van de veldindeling en de andere 
aspecten van de boerderij, namelijk het huis en het 

bedrijf, zijn ook studies opgenomen op de nauw 
gerelateerde gebieden van waterstaat, grond-

belastingen, rechtsgeschiedenis, landmeetkunde 
en naamkunde.’ Ik trommel met mijn vingers 
ongedurig op de tafel. Ik denk aan de 
veelzijdigheid van Postma. Welke locatie is nu 
passend voor de presentatie van Veld, huis en 
bedrijf? ‘Er is bijna geen dorp of streek in 
Friesland en vaak ook nog daarbuiten in Noord-
Holland, Groningen, Drenthe of Noord-
Friesland of ze komen in dit boek voor,’ hoor ik 

de spreker zeggen. En voor Van Groningen tot 
Zeeland? ‘Het Natuurmuseum? Is dat wat?’, schiet mij 
vluchtig door het hoofd. ‘Is het Natuurmuseum niet 
een prachtige plek voor de presentatie van Postma’s 
veelzijdigheid? Natuur is in zijn poëzie immers ook 
belangrijk.’ Ik ben verheugd met mijn onverwachte 
inval en mijmer verder: ‘Zou Postma deze locatie 
mooi hebben gevonden? Zou hij trots zijn op zijn 
werk? Hoe zou hij het toch vinden? Wie zit naast wie? 
En waar zet ik het tafeltje neer?’ Ik kijk naar buiten. 
Het riet wuift langzaam heen en weer. Ter 
voorbereiding op de boekenpresentatie heb ik in het 
Natuurmuseum te Leeuwarden een afspraak. Want: 
wie zorgt voor de koffie? De thee? Hoeveel stoelen 
moeten uitgeklapt worden? En wat te doen als de zon 
schijnt? Een groot probleem! Het glazen dak doet het 
beeld op de monitor namelijk verbleken: ‘Ik sjoch de 
sinne; ik bin de sinne’. Van geen prent is het licht 
meer waar te nemen. Maar, als de spreker richting het 
zuiden zijn verhaal houdt, dan is hij niet te verstaan. 
De luidsprekers staan achter het publiek, is mij 
verzekerd. Het geluid raast dan in de donkere hoek 
alle kanten op, behalve de goede. Er moeten keuzen 
worden gemaakt: de spreker richt zich tot het noorden, 
het geluid zal het oor bereiken. De zon heeft de 
opdracht zich te verschuilen achter bestelde wolken-
straten. Het podium zal de spreker iets verheffen. Na 
het overleg loop ik richting de uitgang van het 
Natuurmuseum.  
-‘Hebt u ook een lessenaar?’, vraag ik nog op de 
valreep. Ik denk aan de sprekers.  
-‘Zeker, hebt u de 
lessenaar zojuist niet 
gezien? De lessenaar 
stond op de verhoging, 
het toneeltje,’ krijg ik 
als antwoord.  Ik loop 
snel terug om te kijken. 
Ik zie de lessenaar en 
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zeg: ‘Ik keek er doorheen en zag hem niet. 
De lessenaar is transparant!’ Tevreden 
verlaat ik het museum, alles is geregeld. De 
posters hangen recht. ‘Het tekstvlak is veel 
te vol en het ontwerp raakt uit evenwicht’, 
laat de uitgever weten. Ik raap de afdruk van 
het omslag van Veld, huis en bedrijf op van 
de grond. Door het openstaande raam is het 
velletje papier naar beneden gedwarreld. 
Het duizelt me. Ik zie door de lijnen de 
vlakken niet meer. Lang heb ik vasthoudend zitten  
turen naar lijnen, vlakken, kleuren en tekstkaders. 
Blauw of groen? Postma op de achtergrond of als 
portret? Kan wat onder staat niet beter boven staan? 
‘Wat vind jij? Jij beslist’, zeg ik al vragend. ‘De 
voorkant van Groningen tot Zeeland is prachtig 
geworden!’, krijg ik als antwoord. ‘Zeker, dat ziet er 
heel verzorgd uit. De prent dekt prachtig de titel.’ Ik 
mag kritisch meekijken bij beide boekuitgaven. ‘Of 
toch blauw?’ ‘De kleuren zijn weggevallen’, lees ik in 
een bericht van de redacteur aan de uitgever. 
Inderdaad is er geen gekleurd pigment in de 
afbeelding in het artikel te bekennen. ‘Opnemen in 
zwart-wit?’, lijkt mij de enige mogelijkheid. De auteur 
van het artikel verkleurt en stampvoet. Ik lees het in 
zijn reactie. ‘Wat is nu een cultuurhistorisch boek 
zonder kleur? Legenda horen nu eenmaal in kleur!’ Ik 
denk aan de prijs, de kosten. Kleur is duur. Alle 
kleuren waren bij de prijsopgave eruit gefilterd. We 
zitten samen te schaven en te polijsten. Alle literatuur 
even nauwkeurig, de initialen op de juiste plaats en 
verwijzingen in het juiste ritme onderaan in de noot.  
-‘Pauze!’, roep ik in de race tegen de klok. We zitten 
al uren gekluisterd aan de stoel te turen naar de 
monitor, de a komt voor de d. ‘We krijgen anders echt 
last van ‘verstoeling!’, ga ik verder. De ander 
glimlacht. Natuurlijk, ‘verstoeling’ betekent het 
toewijzen van het onderhoud van een waterstaatswerk 
aan onderhoudsplichtigen. Het heeft niets met kruk of 
stoel van doen.   
 En dan tijdens het lezen van de laatste drukproeven, 
valt mij iets op. In de tekst van Veld, huis en bedrijf is 
de l (van Loes) een 1 (één) geworden. De el is 
telkenmale weggevallen en is een één geworden. 
Waarschijnlijk is dit een kleine verspreking van het 
computerprogramma. Het valt me overigens weer op, 
maar nu teken ik het ook werkelijk aan. Ik zet er zelfs 
een uitroepteken bij. In het aller1ste begin van mijn 
lezing van de artikelen viel het me namelijk ook op, 
maar toen heb ik het niet aangetekend. Het hoorde 
immers bij de auteur, zo meende ik. Postma schrijft 
namelijk ‘2 wielig rijtuig’ in plaats van tweewielig. 
Postma schrijft als wis- en natuurkundige zijn cijfers 
natuurlijk nooit in letters! Dat vond ik helemaal niet 
vreemd, hoewel heden ten dage niet meer juist. Veld, 
huis en bedrijf is correct met de l (van Loes) en zonder 
de 1 (één van Postma).    
 Bij het lezen van Veld, huis en bedrijf, hoorde ik 

Postma soms praten, in zichzelf of zelfs tegen 
de lezer. Hij lijkt als het ware met de lezer 
overleg te plegen:  

‘En nu zijn er een hoop kleine dorpen bij elkaar in 
één rechtsgebied, wel zeventien; zouden die nou 
niet tezamen het “lytsguod”, het “kriel” of het 
“grand” genoemd kunnen worden? Dan ben je eruit. 
Het gebied heet dan allicht Grandstera weer (de 
weer van het Grand); het heeft een Grandstera 
gerecht of Grandera gerecht en een Grandera 

grietman. En de streek kan ook gemakkelijk de naam 
Granderen krijgen. Het is misschien een drieste 
hypothese, waar ik mee aankom, maar ik wilde hem toch 
niet voor me houden.’ (p. 191-192) 

Die heel luchtige en logische redenering na het 
passivum noemt hij een drieste hypothese, ‘misschien’ 
een drieste hypothese. Ook elders kom je Postma 
persoonlijk tegen. Bij één passage heb ik werkelijk 
zitten sidderen. In het artikel ‘Ploeggang en 
hoevenstelsel’ zegt Postma dat De Goede vanzelf-
sprekend aanneemt dat hofstede hoeve betekent en dat 
hij (De Goede) meent nu aangetoond te hebben dat 
deze hofsteden gelijk zijn aan de homanschappen, 
waaruit dus volgt: hoeve = homanschap. Deze 
woorden zeggen al genoeg. Maar Postma gaat verder, 
veel verder: ‘Het bewijs deugt niet. [...] Van het bewijs 
... blijft dus niets over. [...] Maar deze omzetting is 
zuivere fantasie.’ En dan aan het einde van artikel 
staat het vernietigende plot:  

‘Eindelijk hebben we enige aandacht gewijd aan het werk 
van een Hollands rechtshistoricus over De Westfriesche 
buurschap, waarin ook over de Friese hoeve gehandeld 
werd. Naast waardering kwam in dat boek ook kritiek 
voor op de arbeid van schrijver dezes gepubliceerd in De 
Vrije Fries of in De Friesche kleihoeve. Wij hebben, naar 
aanleiding daarvan, erop gewezen dat de Hollandse 
schrijver in dat werk zich wel enigszins had schuldig 
gemaakt aan theoretische beschouwingen of constructies 
zonder voldoende reële basis.’ (p. 283)  

Postma wijst de Hollandse rechtshistoricus terecht. En 
hoe! Ik leg trillend het artikel ter zijde. De grond 
dreunt. In onderhavige passage wordt ‘eindelijk’ in 
Veld, huis en bedrijf overigens veranderd in 
‘tenslotte’. De verwijzing van Postma naar zichzelf als 
‘schrijver dezes’ blijft onveranderd staan. Van virga 
en pes naar roede of voet, via het wandelen van land 
en uitburen naar het bevredigen van het 
buitendijksland en vlek. Van gluipestoel en clasimmel 
naar schar en vuytbak. Ik begin te lezen.   

Obe Postma, Veld, huis en bedrijf. 
Landbouwhistorische opstellen (ed. Philippus 
Breuker), Hilversum: Uitgeverij Verloren 2010, € 45,-. 

Guus J. Borger, Philippus Breuker en Hylkje de Jong 
(red.), Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van 
het cultuurhistorisch onderzoek naar het 
kustlandschap, Hilversum: Uitgeverij Verloren 2010, 
€ 19,-. 
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Fan besinnen 
 
Fan it Fryske lân en it Fryske libben 
  
belâne yn Koarnwert 
novimber 1997 
bij gelok de fersen fan Obe Postma 
  
lês ik winliken foar it earst 
dit lân fan myn oarsprong 
dizze winterske dagen 
slommerdûnzich berime 
flechten fûgels bij de himel lâns 
  
âlde bylden skimerje 
de glinsterjende poel 
ús heit de pols oer 't skouder 
wiist mij syn fûgels harren nêsten 
de sang de gloed de klaverrook 
  
teskuord in amerij in raff'lich 
jiskekleed ik wiuw de fûgels nei 
hja komme wer werom 
                      
                    Marijke de Haan 

 
 
 

Word Lid van het OPS 
 
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 mei adres, telefoannûmer 
en sa mooglik ek e-mailadres by de ponghâlder 
(hylkje.de.jong @kpnplanet.nl). 

 
 
Faria 
 
De Rinia's fan Koarnwert 
  
Yn de tsjerke fan Koarnwert hinget in boerd mei de nammen fan de Rinia's 
dy't tsjerkfâd west hawwe. Sa'n boerd is der neffens freonlike meidieling 
fan Sytse ten Hoeve yn Fryslân gjin twadden. De skinker is de man op 

waans dea Postma yn 1935 in gedicht 
makke hat. Yn it foarige nûmer is 
noch oer him skreaun. Se wienen 
neven. Lykas bekend wie Postma's 
mem in Rinia. Der hat in tiid west dat 
Koarnwert en Rinia hast synonym 
wienen (PHB). 
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It byld yn ’t echt 
 

NATOER EN KULTUER 
 
Ien mei de fryske greide bin ik en neat haw ik ynliker leaf hân as dy.  
In paad yn 'e finne, dêr't oan wjerskanten de klaver opbollet – 
Kinsto it litte der in hânfol ôf te skuorren? – 
It leech fan it miedlân, dêr't de raaien dy oer de knibbels rikke!  
Ik bin gjin stedman, dat ik by droechte fan it moaie waar roppe kin,  
Mar net ien sil it sa oangean as al it goede op jin takomt. 
Sa hat net in Marsman it hollânske leechlân beminne kind,  
Dêrfoar moat ik nei de bijen fan Emily Dickinson ta, 
Of ik moat Keats ha, as er op in opstap springt om de floed fan it lân te sjen.  
Kultuer is tsjinwurdich in magysk eat dat de sielen behearsket;  
Dr. Van der Wielen en frou Faber-Hornstra binne dêrfoar oer in Rie steld.  
Wy wisten it net, mar ús earste kultuer sil west hawwe de printen fan Kristens reize en fan Dútske romantyk; 
En it lêzen fan Negerhut en Goudland en fan Edelhart en Vrijkogel  
En in inkeld feuilletonstik mei dy frjemde nammen. 
(Wie der net wat as ‘teestove' by?) 
En no haw ik 50 jier en langer oan it dichtsjen west,  
In sirkel haw ik lutsen om de Koarnwerter toer hinne,  
En wat der binnen lei fan it âlde Wildenge haw ik ôfrûn en belibbe.  
En it soe wêze kinne dat ik dêr mei ek eat fan kultuer opbrocht hie.  
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? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postma neamt op wat him as bern by ’t lêzen boeid 
hat. It binne de printen fan it bekende boek fan John 
Bunyan, Beecher Stowe har Negerhut, Goudland fan 
Stevenson (letter hjit it Schateiland), twa 
indianenboeken fan Gustave Aimard, Edelhart en Vrij-
kogel, of de wolvin der prairiën, beide mei 
yllustraasjes fan Charles Rochussen, en dan noch in 
feuilleton, mooglik út Het nieuws van den dag, dat se 
thús liezen. Edelhart begjint sa: ’Kolonel Menendez, 

na den Jaguar verlaten te hebben, was met een verhit 
hoofd en een beklemd hart den weg naar Galveston 
opgereden’, Vrij-kogel sa: ’Amerika is het land der 
wonderen! Alles verschijnt er onder reusachtige 
vormen, die de verbeelding ontstellen en het verstand 
schier verbijsteren. Bergen, rivieren, meeren en 
stroomen, alles is er op eene groote schaal en naar het 
verhevenst model ontworpen.’ (PHB) 
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Studiedag ’De fascinatie voor Slauerhoff’ 

 
Op 19 november aanstaande organiseert het Obe Postma Selskip in het Fries 
Historisch Centrum Tresoar (Boterhoek 1, 8911 DH) te Leeuwarden een 
studiedag rond de fascinatie van Obe Postma voor Jan Slauerhoff. Ze spreekt uit 
een aantal gedichten bij zijn dood op hem en uit een essay, ‘De foarkar foar 
Slauerhoff’, dat hij in 1955 in het literaire tijdschrift De Tsjerne publiceerde. Hij 
voelde als dichter wel een heel intense band met Slauerhoff, maar hij was 
bepaald niet de enige. Op de studiedag zullen zeven sprekers aan het woord 
komen die deskundig zijn op de verschillende gebieden van de literatuur- en 
cultuurgeschiedenis. In samenwerking met Tresoar is ook een expositie opgezet.    

Programma 
10.30    Inloop, koffie 

10.50    Opening door drs. S. van der Zwaag, voorzitter van het Obe Postma Selskip 

10.55    Huub Mous, Slauerhoff en het onbehagen in de cultuur 

11.30    Dr. W. Hazeu, Slauerhoffs Friese periode en zijn inspiratiebronnen 

12.05    Prof. dr. Ph. H. Breuker, Postma’s fascinatie voor Slauerhoff 

12.40    Lunch 

13.30    Dr. H. Aalders, Over het demonische bij Slauerhoff 

14.05    Poëtisch intermezzo 

14.20    Prof. dr. J. Goedegebuure, Piraten, desperado’s en gedoemde dichters; romantische projecties 
in het werk van Slauerhoff 

14.55    Rondleiding langs expositie, daarna theepauze 

15.40    Dr. E. Francken, Slauerhoff en de Nederlandse literatuurgeschiedenis 

16.15    Mw. dr. M. de Vooght, De rusteloze en de berustende: Slauerhoff en Terborgh in 
vriendschap en verbeelding 

16.50    Algemene discussie 

17.00    Afsluiting en borrel 

Dagvoorzitter is dr. J. Gulmans 
 

Opgave door overmaking van € 35,- (leden), € 45,- (niet leden) of € 17,50 
(studenten) op ABN-AMRO nr. 43 74 43 620 t.n.v. het Obe Postma Selskip te 
Leeuwarden. Lunch en studiedagbundel van de lezingen zijn daarbij 
inbegrepen. 
 
Inlichtingen over het congres kunt u krijgen bij dr. J. Gulmans (Wagnerlaan 7, 
7522 KH Enschede, telefoon: 053-4345511, e-mail: jan@gulmans.com). Zie ook 
www.obepostma.nl. 
 

 
 


