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Poëzie op het breukvlak
van twee eeuwen

Jan Gulmans,
redaksjesekretaris 'Wjerklank'

Het Obe Postma Selskip, opgericht
in oktober 2006, organiseert op
vrijdag 16 november van dit jaar in
Tresoar te Leeuwarden een studiedag over wijsgerige aspecten van
de poëzie rond 1900 in Nederland.
De voertaal die dag is Nederlands;
om die reden is dit stukje ook in
het Nederlands geschreven.
De motieven om dit thema centraal te
stellen zijn tweeërlei. Het eerste motief
heeft te maken met het feit, dat er wat
betreft de interpretatie van het dichterlijk oeuvre van Obe Postma verschuivingen zijn opgetreden. In de
jaren vijftig werd – met name door
Fokke Sierksma—Postma gezien als de
dichter van de gesloten gemeenschap.
Postma zou een laudator temporis acti
zijn. Later, halverwege de jaren negentig, werd – door Philippus Breuker—
Postma opgevoerd als dichter van het

sublieme; dat wil zeggen, dat de gedichten uitingen zijn van een tegen
zichzelf verdeeld bewustzijn, dat de
grenzen van het zegbare en het weetbare probeert te overstijgen. Sindsdien
zijn deels andere filosofische accenten
gelegd. Het tweede motief om de studiedag te organiseren ligt in het feit,
dat het centraal stellen van Postma’s
dichtwerk naar onze mening het best
kan gebeuren door hem te plaatsen in
de letterkundige kontekst van het jaar
1900, toen hij met dichten begon. Die
kontekst werd met name bepaald door
Albert Verwey, Henriëtte Roland Holst,
P.C. Boutens, J. H. Leopold en J. A. dèr
Mouw.
De genoemde dichters, samen met
Obe Postma, staan dan ook centraal.
Zes inleiders, te weten Gerlof Verwey,
Odile Heynders, Marco Goud, Dick van
Halsema, Philippus Breuker en Lucien

Custers, zullen het thema van de studiedag belichten. De zes gebundelde
lezingen zullen, voorzien van een redactionele inleiding, in de op te zetten
‘Obe Postma Rige’ bij de Friese Pers
Boekerij verschijnen. Teneinde deelnemers aan de studiedag te helpen zich
te oriënteren op het thema en de sprekers, is van de genoemde inleiders een
beknopte bibliografie gemaakt. Verderop in dit nummer van ‘Wjerklank’
treft u een korte samenvatting aan van
de te houden lezingen. Het Obe
Postma Selskip is verheugd, dat ze de
sprekers bereid heeft gevonden aan de
studiedag een bijdrage te leveren. Het
is niet minder verheugd, dat er een
brede interesse is voor deze studiedag,
niet alleen bij de leden van het Obe
Postma Selskip (met ruim 100 leden),
maar ook daarbuiten.
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Beknopte bibliografie van de inleiders op de studiedag
‘Wijsgerige aspecten van de poëzie rond 1900 in Nederlandd’.
Gerlof Verwey:

Dick van Halsema:

(a) Psychiatry in an Anthropological and Biomedical Context:

(n) Bijeen het vroeger en het later. De dichter Leopold en zijn

Philosophical Presuppositions and Implications of German
Psychiatry, 1820-1870", 1985.
(b) Gerard Heymans en Het Equilibrium-Model: Wetenschappelijke Soteriologie in Rationeel-Harmonistische Variant Benevens Twee Inedita Van G. Heymans, 1998.
(c) Geuzen van de geest: Lekenbewegingen in het Nederlandse
geestesleven sinds de late Middeleeuwen, 2002.

bronnen. Proefschrift.Veen Uitgevers, Utrecht, 1989.
(o) ´Ieder Woord een Gedicht, Iedere Zin een Epos. Een geval
van glottogonische propaganda voor het sonnet´. In: Forum
der letteren 36 (1995) 4, 287-290.
(p) ´Allard Pierson en de Tachtigers. Enkele overwegingen rond
Piersons Gids-opstel over Swinburne´. In: Documentatieblad
Nederlandse kerkgeschiedenis 19 (1996) 45, 36-50.
(q) ´”Voelers” en "weters”. Albert Verwey en de literatuurge-

Odile Heynders:

schiedschrijving van Jonckbloet en Kalff´. In: Nederlandse

(d) Correspondenties. Gedichten lezen met gedichten, 2006.

letterkunde 3,1998, 3, 243-257.

(e) Regarding Paintings, Works of El Greco in a novel by Simon
Vestdijk. In: Arcadia: Zeitschrift fuer vergleichende Literatur-

Philippus Breuker:

wissenschaft, 41(Heft 2), 417-432, 2006.

(r) Obe Postma en Slauerhoff: noch in oerienkomst, Ut de

(f) Langzaam leren lezen¬¬, Paul Rodenko en de poëzie,
Tilburg, Syntax Publishers, 1998.
(g) Jaap Goedegebuure en Odile Heynders, Literatuurwetenschap in Nederland, Een vakgeschiedenis. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996.
(h) De verbeelding van betekenis, Vooronderstellingen en praktijk van deconstructieve lezingen: teksten van Paul Celan en
Gerrit Achterberg, Leuven, Garant, 1991. Dissertation, Tilburg University.

Smidte fan de Fryske Akademy 13, nr. 1 (1979) 21.
(s) Oer wittenskip en poëzy by Obe Postma, De vrije Fries 62
(1983) 69-83.
(t) Slauerhoff, Postma en "It sjongende Fryslân," Ut de Smidte
fan de Fryske Akademy 19, nr. 3 (1985) 31-32.
(u) Obe Postma als auteur van het sublieme. Inaug. rede UvA.
Ljouwert 1996.
(v) Die Bedeutung Nordfrieslands für das Werk Obe Postmas,
yn: Adeline Petersen en Hans F. Nielsen (red.), A Frisian and
Germanic Miscellany, published in Honour of Nils Århammar

Marco Goud:
(i) Ziende verbeelding. Over zien en (on)zichtbaarheid in poëzie

(Odense/Bredstedt 1996) 19-37.
(w)It godlike fan dream en sinnen: in ynlieding op de Samle fer-

en poëtica van P.C. Boutens. Leuven, Peeters Publishers,

sen fan Obe Postma, yn: Tineke Steenmeijer-Wielenga (ed.),

2003. Diss. Universiteit Maastricht.

Obe Postma, Samle fersen (Ljouwert 2005) 499-575.

(j) ‘P.C. Boutens en Maurice Maeterlinck’. In: Elisabeth Leijnse
en Hans Vandevoorde (red.), Maeterlinck in de Nederlanden.

Lucien Custers:

Annales de la Fondation Maurice Maeterlinck XXXIII. Gent,

(x) Dáár was de bron, De Beweging van Tachtig in de ogen van

2003, p. 187-209.
(k) ‘Modernisme en wat eraan voorafging in Nederland’. In: J.
Baetens, S. Houppermans, A. Langeveld, P. Liebregts (red.),

Albert Verwey. Maars¬sen: De Ploeg, 1995. Proefschrift ,
Vrije Universiteit Amsterdam, 1995.
(y) In andere gevoelssferen opgeleid. Lodewijk van Deyssel,

Modernisme(n) in de Europese letterkunde. Een ander meer-

Albert Verwey en het symbolis¬me. In: Bzzlletin 236-237

voud. Dl. 2. Leuven, 2005, p. 35-48.

(mei/juni, 1996) (symbolisme-nummer), pp.57-63

(l) P.C. Boutens, Een boek voor Wout en Daniël. Ingeleid en
bezorgd door Marco Goud. Woubrugge, Avalon Pers, 2006.
(m)Marco Goud en Asghar Seyed-Gohrab (red.), De Perzische
muze in de polder. De receptie van Perzische poëzie in de
Nederlandse letterkunde. Amsterdam, Rozenberg Publishers,
2006.

(z) De Groei-droom van de dichter-zelf. Over Verweys Persephone. In: Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek XVI
,1996, pp.118-143.
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Jan Gulmans, skriuwer Obe Postma Selskip

Fan ’e bestjoerstafel
It bestjoer fan it Obe Postma Selskip
hat yn syn lêste gearkomsten dwaande
west mei it opstellen fan in fiifjierrenprogramma. Dat is nedich, ûnder mear
omdat wy sels, mar ek de Obe Postma
Stichting witte moatte hokker aktiviteiten yn gong set wurde moatte en hoefolle jild dêrfoar nedich is. Wy wolle
alle jierren in kongres of stúdzjedei organisearje. Takomme jier sil dat gean
oer fertalingen troch dichters fan it
dichtwurk fan Emily Dickinson, dy
nijsgjirrige dichteres út Amherst (New
England), fan wa’t Postma yn 1940 en
letter in tal gedichten fertaald hat
(sjoch Samle Fersen, side 437 oant
448). It jier dêrop sil it ûndersyk nei it
histoarysk kultuerlânskip yn Nederlân
sintraal stean. Foar de jierren 2010 en
letter wurdt tocht oan de ekonomy fan
’e midsieuwen, Chineeske dichters en
natuerwittenskip. Nei en nei oanlieding
fan dizze, om sa mar te neamen, novimber-stúdzjedagen, sille de lêzingen
fan dy dagen yn de foarm fan in boek
yn de ‘Obe Postma Rige’ útjûn wurde
troch de Friese Pers Boekerij te Ljouwert. Neist de stúdzjedagen wurdt der
troch Philippus Breuker wurke oan it
publisearjen fan twa bondels mei
stúdzjes fan Postma, te witten ‘Samle
literêre opstellen fan Obe Postma’ en
‘Stúdzjes fan Obe Postma oer it histoarysk kultuerlânskip yn Fryslân’. Uteraard sille – tsjin de eftergrûn fan it tige
slagge Grinslân-reiske op 6 juny fan dit
jier — wer reiskes organisearre wurde.
Yn it foarjier fan 2008 giet it om in
reiske by plakken yn Fryslân lâns, dy’t
yn’e poëzij fan Postma fan belang
binne, wylst it jier dêrop it reiske ús by
plakken yn Fryslân lâns fiert, dêr’t
Postma it histoarysk lânskip fan beskreaun hat.
It bestjoer is tige ferheugd, dat it Obe
Postma Selskip op dit stuit al mear as
100 leden telt. Dat is boppe ferwachting. It hûndertste lid hat yntusken in
eksimplaar fan de Samle Fersen as
kado krige. It bestjoer is ek tige wiis
mei syn webstee obepostma.nl., opset
en ûnderhâlden troch Eeltsje de Vries
út Hurdegaryp. Wy binne Eeltsje tankber foar al syn krewearjen foar in
goed, twatalich webstee! Wol soene wy
graach sjen, dat mear minsken bydragen leverje wolle of kinne oan it webstee. Dat kin in bydrage wêze bygelyks
yn ’e rubryk ‘De moaiste fyftich rigels’
of in stik, wêryn’t in ynterpretaasje levere wurdt fan in gedicht fan Postma.
Itselde is fan tapassing op ús tiidskrift
‘Wjerklank’. Ek dêryn passe stikken,
skreaun troch leden fan it Selskip.

Albert
Verwey als
erfgenaam
van het nonconformisme
Gerlof Verwey

Mijn werkhypothese is, dat situering
Obe as jongeman
van Albert Verwey (1865-1937) in het
grotere verband van een geschiedenis
van het Nederlandse nonconformisme
licht kan werpen op de levensbeschouwing, die zijn denken en dichten
heeft meebepaald.
Verwey’s levensbeschouwing is niet
meer dan het woord zegt: geen filosofie, laat staan een filosofisch systeem,
maar een min of meer gereflecteerde
stellingname t.a.v. voor hem centrale
levensvragen. En dat is zelfs misschien
al te veel gezegd, want als Verwey reageert op de grote levensvragen, dan is
dat niet als denker, maar als dichter.
Dan gaat het om een poëtische respons op gebeurtenissen in zijn eigen
leven, die – positief of negatief – evenzovele gelegenheden zijn voor de uitdrukking van zijn hoogst persoonlijke
geloofsbekentenis, een belijdenis van
de ultieme sacraliteit of ‘heerlijkheid’
van het Leven.
Die levensbeschouwing vond pas een
vaste vorm met de articulatie van zijn
‘spinozisme’ en had zijn centrum in
het door hem aan Spinoza toegeschreven Levensbegrip (vertaling van
Spinoza’s natura in de identiteitsformule deus sive natura). Daarmee brak
Verwey door naar de historische oorsprong van zijn geloofsbekentenis en
bereikte zijn Selbstverständnis (zelfinterpretatie, zelfbegrip) zijn definitieve
figuur. Pas dan wordt zichtbaar dat
Verwey’s levensbeschouwing – al of
niet bewust – een inhoudelijke binding
verraadt aan (of, op zijn minst: een

opvallende verwantschap vertoont
met) centrale vooronderstellingen van
het vroegere, Nederlandse nonconformisme. Opvallend genoeg, niet alleen
of in hoofdzaak die van het wijsgerig
nonconformisme van Spinoza (wat
men verwachten zou), maar in de eerste plaats die van het religieuze nonconformisme, zoals dat in Europa,
maar inz. in de Lage Landen, sedert
de late Middeleeuwen tot het begin
van de 20e eeuw, in vele verschillende
gedaantes, bestaan had.
Verwey’s binding aan tradities van
christelijke spiritualiteit, hoewel niet
een totale verassing, gezien de piëtistische sympathieën van zijn ouders, is
niettemin opmerkelijk, omdat de volwassen Verwey (met zijn bent-genoten van Tachtig) leefde en werkte in
een tijd, waarin de cultureel-dominante tegenstelling niet meer die was
van Kerk en religieus nonconformisme, maar die van een vergaand
geseculariseerde samenleving-en-cultuur en het artistieke nonconformisme
van een kunstenaars-élite. Het gevoels- en verbeeldingsleven van de
dichter bewaarde hier in zekere zin, in
de seculier-esthetische context van
toen, de christelijk-religieuze spiritualiteit van zijn oorsprong, waar de zelfreflectie en zelfinterpretatie van de
denker in de oriëntatie op Spinoza
voorbij het Christendom wees.
De tegenspraak die daarin lijkt te
schuilen is echter minder groot, dan
het lijkt. Het voor Verwey’s spinozisme centrale Levensbegrip lijkt, bij
nader toezien, namelijk minder te
maken te hebben met Spinoza, dan
met het pre-spinozistische (christelijke) pantheïsme van spiritualistische
signatuur (Seb. Franck) en levensfilosofische motieven uit de kring van het
(theosofisch) piëtisme (in de lijn van
Boehme, Novalis, Oetinger). Twee
richtingen, die beide de Spinoza-receptie in de Duitse letterkunde, filosofie en theologie in de decennia rond
1800 maatgevend beïnvloed hebben.
Verwey volgt het spoor van die ‘romantische’ Spinoza-receptie. De slotsom is: niet louter vanwege zijn
uitdrukkelijke oriëntatie aan Spinoza
(de wijsgerige nonconformist), maar
meer nog op grond van zijn binding
aan voorstellingen en vooronderstellingen van het christelijk-religieuze
nonconformisme, waarmee hij o.m.
door zijn lectuur van de Duitse literatuur en filosofie in contact was gekomen, kan verdedigd worden, dat
Verwey erfgenaam van het nonconformisme was.
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De slingerbeweging
van religie
en existentiefilosofie in
het oeuvre
van Henriëtte
Roland Holst
Odile Heynders

In 1912 verschijnen twee bijzondere
socialistische dichtbundels: Pan van
Herman Gorter en De Vrouw in het
woud van Henriëtte Roland Holst Van
der Schalk. Pan is een euforisch epos:
de hoopvolle toekomst van een marxistische samenleving wordt bezongen.
De Vrouw in het Woud is het tegendeel: een uiterst somber en persoonlijk
gedicht, waaruit een toon van eenzaamheid opklinkt. In het voetspoor
van Dante’s La Divina Commedia wordt

P.C. Boutens
als wijsgerig
dichter?
Marco Goud

P.C. Boutens (1870-1943) werd geboren in Middelburg en groeide op in
een protestants milieu. In het ouderlijk huis werd vrijwel alleen de Statenbijbel en enige stichtelijke
literatuur gelezen. Al snel bleek dat
de jonge Boutens dichterlijke aanleg
had. Hij schreef gedichten voor verjaardagen en in de poesiealbums van
zijn zusjes Anna en Cato. Ook bij het
Middelburgse gymnasiastengezelschap ‘Nihil Sine Labore’ was Boutens actief als dichter. Op het
gymnasium bleek dat Boutens een
groot talent voor de klassieke talen
had. Hij vertaalde als gymnasiast
Plato’s Symposion. In 1890 ging hij
dan ook klassieke letteren studeren
in Utrecht, zeer tegen de zin in van
zijn vader die liever zag dat zijn zoon

een vrouw opgevoerd die zich midden
in het leven in een donker woud bevindt. Zij staat op een kruispunt van
politieke en persoonlijke afwegingen.
De Vrouw in het woud is bekentenisliteratuur, het individuele dilemma krijgt
een universele betekenis die indringender wordt als we de Europese geschiedenis van de vroege twintigste eeuw in
de lectuur betrekken. Het is een dichtbundel die ons confronteert met vragen over politiek, filosofie en religie.
Een vrouw is aan het woord die communistisch wil zijn, op wil gaan in één
samenleving maar ook de tegenkant
en de mislukking van dat verlangen
laat zien: “zij bleef alleen te midden /
van die streden, vol brandende pijn, /
hunkerend naar een god, hem te bidden / óók een man van hart te zijn”.
Deze poëzie is meerstemmig. Ze getuigt van individualisme en gemeenschapsideaal, van mannelijke ratio en
vrouwelijke lichamelijkheid, van een
(mystiek) verlangen naar eenheid en
stilte.

denken over ‘ik en de ander’, ‘ik in gemeenschap tot de ander’ en ‘rationaliteit en totaliteit’. Deze filosofen kunnen
nieuwe betekenis geven aan de filosofische en religieuze thematiek van de
nog steeds actuele, fascinerende
poëzie van Henriette Roland Holst.

“Het wezen
van elk ding
is te vergaan”

wil twee filosofen als referentiekader
inzetten bij mijn interpretatie van De
Vrouw in het woud: E. Levinas en Gabriel Marcel. Beide filosofen, de ene
tijdgenoot van de dichter, de ander van
later, bieden een perspectief op het

theologie aan de VU ging studeren.
Dit zorgde voor een definitieve breuk
tussen vader en zoon.
Portret van P.C. Boutens, opgenomen tegenover de titelpagina van Oud-Perzische kwatrijnen (1926). Houtsnede: J. Franken Pzn.

Boutens debuteerde in 1891 in de
Utrechtsche Studenten-almanak. In
1892 verscheen daarin zijn beroemd
geworden gedicht ‘Ik sloot de blinkvenstren van mijn Ziel’, waarin al
veel van zijn latere werk besloten
ligt: het afsluiten van de wereld, de
thematiek van de ziel, de verbeelding. Zijn eerste dichtbundel XXV
verzen verscheen in 1894, gedrukt in
een kleine oplage. In 1898 brak Boutens door bij het grote publiek met
zijn bundel Verzen, ingeleid door Lodewijk van Deyssel. Sindsdien publiceerde hij tal van dichtbundels, zoals
Praeludien (1902), Stemmen (1907),
Sonnetten (1907), Vergeten liedjes
(1909), Carmina (1912), Bezonnen
verzen (1931) en Tusschenspelen
(1942). Daarnaast was Boutens ook
actief als vertaler. In 1901 publiceerde hij zijn vertaling van Plato’s
Symposion onder de titel Platoon’s
Drinkgelag. Daarna verschenen nog
zijn Plato-vertalingen Phaidoon
(1905) en Phaidros (1909). Ook vertaalde hij werk van Aischylos, Sofokles, Sapfo en Homeros. Minder
bekend is dat Boutens óók moderne
literatuur vertaalde: Goethe, Dante
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Gabriel Rossetti, Novalis, Baudelaire
en Oscar Wilde. In mijn onderzoek
van de laatste jaren heb ik vooral
ook aandacht willen besteden aan de
tijdgebondenheid van Boutens’ dichterschap.
In de secundaire literatuur over Boutens is lange tijd vooral veel aandacht besteed aan het platonistische
gehalte van Boutens’ poëzie. Anton
Reichling bestempelde Boutens’
poëzie zelfs als ‘wijsgeerig dichten’ in
zijn boek Het Platonisch denken bij
P.C. Boutens. Poging tot verklaring
van Boutens’ wijsgeerig dichten
(Maastricht, 1925). De aandacht
voor Plato is ook te vinden in latere

studies over Boutens, onder meer in
de belangrijke studie van W. Blok uit
1983 over Boutens’ bundel Strofen
uit de nalatenschap van Andries de
Hoghe. Blok schreef echter: ‘Toch
kan men niet zeggen dat Boutens
Plato volgde. Hij paste hem aan zijn
eigen zich ontwikkelende levensbeschouwing aan, de Griekse filosoof
verbindend met zijn evenzeer persoonlijke religieuze opvattingen. Op
zijn eigen manier was hij een Platonisch Christen.’ Dick van Halsema
pleitte in een artikel in 1994 voor
een onderzoek naar de tijdgebondenheid van Boutens’ dichterlijke
omgang met Plato en de bijbel. Bij
dat pleidooi sluit ik mij aan.

De poëzie
van Jan
Hendrik
Leopold
Dick van Halsema

De poëzie van Jan Hendrik Leopold
(1865-1925) ontwikkelde zich in een
wereldbeschouwelijk en literair-cultureel klimaat waarin meer en meer twijfel de overhand kreeg aan degeldigheid
van de grote eenheidscheppende voorstellingen waaraan de westerse samenleving eeuwenlang haar ordeningen had ontleend. Dat betreft de
religie zowel als ethische en politieke
systemen. In het Nederland waarin Leopolds dichterschap zich ontwikkelde
had de Beweging van Tachtig het accent al verlegd van de gangbare waarden van de gemeenschap naar de kicks
(‘sensaties’ en ‘stemmingen’) die het
bewustzijn van het individu kan ontvangen uit de omringende werkelijkheid. In een radicalisering daarvan
konden deze momentsaandoeningen al
snel de enige waarachtige en betrouwbare signalen worden van een werkelijkheid-nieuw-model die voor het
overige nog onkenbaar was.
Deze Nederlandse achtergrond, gekoppeld aan de invloed van Franse decadente dichters als Paul Verlaine die
naar kwetsbare rijkdom van detail
streefden eerder dan naar kracht van
eenheid, plaatst Leopold in de rij van
dichters en schrijvers die, in reactie op
dit punt van uitgang, na de eerste fase
van hun dichterschap juist weer gingen
streven naar een nieuwe ‘levensleer’
die binding kon geven. (De term ‘le-

vensleer’ wordt in dit verband onder
andere gebruikt door Lodewijk van
Deyssel, wiens denken en werk zelf
heel sterk de hier aangegeven ontwikkeling heen-en-weer laat zien.) De van
oorsprong katholieke Van Deyssel ging
het weer zoeken in religieuze en religieus-filosofisch angehauchte voorstellingen, dichters als Gorter en Henriëtte
van der Schalk zochten de zo gewenste
eenheid — maar dan wel een eenheid
van geheel andere makelij dan de eenheidsvoorstellingen van de ‘public
order’ waarvan ze op afstand wilden
blijven — eerst bij Spinoza, vervolgens
bij Karl Marx.
Bij Leopold zien we rond 1900 een
kentering: hij wil breken met een bewustzijnsleven waarin de directe aandoeningen de boventoon voeren en
gaat op zoek naar een nieuwe ‘bezonnenheid’ die eenheid en richting zou
kunnen geven. Zes jaar lang publiceert
hij geen poëzie meer (en schrijft die

In mijn bijdrage zal ik aandacht besteden aan de mogelijke wijsgerige
bronnen van Boutens’ poëzie. Ik zal
daarbij vanzelfsprekend niet voorbij
gaan aan de rol die Plato heeft gespeeld bij Boutens. Daarnaast zou ik
ook aandacht willen besteden aan
meer eigentijdse bronnen die in de
mode waren rond 1900, zoals bijvoorbeeld Emerson en Maeterlinck. Ik zal
als biograaf van Boutens ook ingaan
op vragen als: schreef Boutens over
filosofie in zijn brieven? Wat las Boutens nog meer dan Plato? Wat had
Boutens behalve Plato en de bijbel
nog meer in zijn boekenkast staan?
Heeft Boutens zich buiten zijn poëzie
uitgelaten over filosofie en poëzie?

vermoedelijk ook nauwelijks meer). In
plaats daarvan verdiept hij zich met
grote hardnekkigheid in de filosofie:
als classicus verdiept hij zich in de
Stoa en in Epicurus (en publiceert daar
ook over) en voorts eigent hij zich de
Westerse filosofie toe van Descartes
tot aan die van zijn eigen tijd. Centraal
in zijn aandacht komen te staan: Descartes, Spinoza (over wie hij ook publiceert, voor vakgenoten, in het latijn),
Hume, Leibniz, Kant, Spencer. Als hij in
1906 weer poëzie gaat publiceren —
‘Kinderpartij’ — is de voorstellingsruimte waarbinnen dat gedicht zich beweegt duidelijk mede afgetekend door
de filosofische vraagstellingen waar Leopold zich in de afgelopen jaren tot
zijn nek in heeft verdiept (en waarbij
hij altijd weer uitkwam bij de verhouding tussen enkeling en omringende
wereld als centraal probleem). Maar
het is geen filosofisch gedicht in die zin
dat er ondubbelzinnig een filosofische
these uit te expliciteren valt. Voor latere lange gedichten als ‘Een druppel
wijn’ en ‘Cheops’ geldt dat ook. Er zijn
argumenten voor te geven dat Leopold
als hij weer gaat dichten het idee heeft
verlaten dat aan de waarheden van de
(westerse) filosofie een absolute
waarde moet worden toegekend. Vanaf
1906 komen de waarden van de dichterlijke verkenning van de werkelijkheid weer voor die van de filosofie in
de plaats. Zij het dat Leopolds poëzie
vanaf dat moment op een heel specifieke, Leopoldse manier de voorstellinsgwerelden van de filosofie integreert
in het ontwikkelingsproces van zijn gedichten. Wat tot op zekere hoogte een
afscheid van de filosofie lijkt is tegelijkertijd ook het begin van een tweede
leven van die filosofie in zijn poëzie.
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Obe Postma
tussen Plato
en Nietzsche
Philippus Breuker

De poëzie van Obe Postma, wis- en
natuurkundige van opleiding, studie
en beroep tot hij rond 1920 historicus uit liefhebberij werd, berust voor
een belangrijk deel op de ervaring
van een tegenstelling in beleven en
denken aan de ene kant en het zoeken en soms ook ervaren van het oplossen van die tegenstelling in één
overweldigend beleven aan de andere kant. Het is de tegenstelling
van leven of bouwen en schouwen of
zien, van zinnen en droom, van ziel
en geest of Geest, van onbewuste
transcendente realiteit en bewustzijn, van empfindung of ook wel
weerklank en bezinning, van eeuwigheid en tijd. En die tegenstelling
wordt soms in een ogenblik van genade opgelost in de ervaring van het
goddelijke, van het absolute, dat is
in de kinderlijke, sublieme of dionysische ervaring, waarin aarde en
hemel, tijd en eeuwigheid, leven en
dood één zijn.
Met kennelijke instemming haalt
Postma omstreeks 1918 in zijn uittreksel van Rudolf Eislers Grundlagen
der Philosophie des Geisteslebens
(Leipzig 1908) de woorden aan
waarin deze zijn geloof betuigt in het
voortbestaan van de door mensen
geschapen waarden in een geeste-

lijke kosmos. Ze lopen uit op de bekende regels uit Goethes Faust: ”Es
kann die Spur von meinen Erdentagen,/ Nicht in Aeonen untergehn.”
Het is de uitkomst van twintig jaar
lang lezen en uittreksels maken van
tientallen eigentijdse studies op het
gebied van filosofie en psychologie.
Die regels worden een kerngedachte
in zijn poëzie als zijn historisch onderzoek de levens doet herleven en
hem beleven van hen die al lang zijn
overleden.
Postma’s gang door filosofie en psychologie staat niet los van zijn
vriendschap met Tjitse de Boer
(1866-1942), die bij Windelband en
Nöldeke in Duitsland had gestudeerd
en in 1906 hoogleraar filosofie aan
de Universiteit van Amsterdam zou
worden. Zijn leeropdracht werd het
volgende jaar met psychologie uitgebreid. De Boer was redacteur van het
tijdschrift van Albert Verwey, De Beweging. Tussen Postma’s uittreksels
staan soms opmerkingen die hij van
De Boer gehoord had en in de brieven van De Boer aan hem (die van
Postma zelf zijn niet bewaard) valt
de lectuur van Postma aardig te volgen. Zij trokken met elkaar op toen
ze beiden in Groningen woonden.
Dat was van 1897 tot 1904. Postma’s
christelijk geloof maakte toen plaats
voor een godsdienstfilosofie van zuster groeikracht, moeder aarde en
god als licht. Zijn dichterschap dateert ook uit deze tijd. Het begon in
1900.
De Boer had Nietzsches werk al in
1892 leren kennen. Hem trok de figuur van Zarathustra, die hij met
zijn Dionysos als symbool zag als de
verheerlijker van de goddelijkheid

van de natuur. Toch had hij reserves
tegenover wat hij noemt het atomistische en individualistische van
Nietzsche, voor wie voor het blijvende geen plaats was. Verheerlijking van leven en dionysische
versmelting is ook kenmerkend voor
de poëzie van Postma. Er loopt vandaar zeker een lijn naar het individualisme van Van Deyssel, dat hij in
zijn Amsterdamse studententijd uit
De Nieuwe Gids had leren kennen en
bewonderen.
Maar Postma was toch bovenal een
bouwer en vormer, ook in zijn gedichten. Bij Plato vond hij de beelden
en begrippen die hem het leven met
al zijn verschijningsvormen in een
hogere eenheid van denken deed
omvatten. Een enkele gedachte moet
hij hebben ontleend aan de Groninger psycholoog Gerard Heymans. Zij
kenden elkaar goed van de Wetenschappelijke afdeling van het Natuurkundig Genootschap in de stad,
waarvan ook De Boer deel uitmaakte.
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Filosofie en mystiek in het
werk van J.A. dèr Mouw
Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919)
begon omstreeks 1910 met het schrijven van de poëzie waaraan hij zijn bekendheid dankt. Daarvoor had hij
echter in kleine kring al naam gemaakt
als filosoof. Hij publiceerde enkele
wijsgerige studies en een aantal artikelen en was bovendien een aantal jaren
redacteur van het Tijdschrift voor wijsbegeerte.
Vermoedelijk al in de jaren 1883-1887,
toen hij klassieke talen studeerde in
Leiden, ontdekte Dèr Mouw Schopenhauer, de filosoof die een enorme invloed op hem zou blijven uitoefenen.
Hij voelde zich sterk aangetrokken tot
het wijsgerig pessimisme, dat voor
hem meer een levensbeschouwing dan
een filosofisch stelsel was.
Vanaf 1888 was Dèr Mouw leraar klassieke talen aan het gymnasium van
Doetinchem. Hij hield zich in die jaren
wel intensief met filosofische studie
bezig, maar publiceerde daar niet over.
Toen hij echter in 1904 ontslag moest
nemen als leraar, probeerde hij in de
academische wijsbegeerte een betrekking te vinden. Dat mislukte, maar zijn
pogingen leidden wel tot de publicatie
van zijn twee belangrijkste filosofische
werken, Het absoluut idealisme uit
1905 en Kritische studies over psychisch monisme en nieuw-hegelia-

nisme van een jaar later. Met name
Het absoluut idealisme is een meesterwerk, eigenlijk meer een persoonlijk
essay dan een studie, deels bedoeld
als een aanval op G.J.P.J. Bolland,
waarin hij tevens zijn eigen problematiek haarscherp wist te formuleren.
In beide studies spelen de kennistheorie en met name de verhouding tussen
het waarnemend subject en het waargenomen object een belangrijke rol.
Een groot probleem voor Dèr Mouw
was daarbij dat hij langs de logischfilosofische weg niet in staat bleek een
afdoende weerlegging te vinden van
het solipsisme, de opvatting dat alle
objecten slechts voorstellingen zijn van
het waarnemend subject en niet corresponderen met een werkelijkheid
buiten dat subject om. Het besef dat
de werkelijkheid mogelijk slechts een
illusie van de waarnemer is, leidde bij
Dèr Mouw tot een existentieel te noemen angst, omdat dit betekent dat de
mens fundamenteel eenzaam in het
leven staat. Het was voor hem dan ook
een dwingende noodzaak om deze
angst te overwinnen en de kloof tussen
subject en object, tussen de mens en
de wereld om hem heen, te dichten.

Lucien Custers

bepaald de mystieke eenheidsbeleving
zoals die beschreven wordt in de door
Schopenhauer in het westen geïntroduceerde Oepanishads. In deze geschriften wordt de tegenstelling tussen
waarnemend subject en waargenomen
objecten opgeheven door het besef dat
alles een openbaring is van één en
hetzelfde scheppende wezen, dat alle
tegenstellingen en dualismen tenietdoet. De alles verbindende goddelijke
kracht wordt in deze geschriften aangeduid als Brahman, een goddelijk,
onpersoonlijk Zijn, dat zowel transcendent, buiten ruimte en tijd, bestaat, als
immanent, in alle verschijnselen op
aarde zichtbaar is.
Zijn nieuw verworven inzichten verwoordde Dèr Mouw niet meer in wetenschappelijk proza, maar in zijn
poëzie, die hij in 1918 begon te publiceren en die na zijn dood in de twee
bundels Brahman gebundeld werd. Zijn
laatste bijdrage aan het Tijdschrift voor
wijsbegeerte, het artikel ‘Misbruik van
mystiek’ uit 1916 is – zeker achteraf
gezien – een verwoording van zijn
afscheid van de filosofie en een
programma voor zijn dichterlijk oeuvre
in wording.

De oplossing voor deze problematiek
vond Dèr Mouw in de mystiek, en meer

J.A. dèr Mouw, met baard,
temidden van zijn leerlingen
aan het Doetinchems
Gemeentelijk Gymnasium,
omstreeks 1900.
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Famyljeferhalen
Ald-muoike Jeltje en âld-muoike
Sybrichje
Yn De fryske boerkerij en it boerelibben yn ’e 16e en 17e ieu (Snits,
1937) komt Postma op de foarlêste
side (s.58) op it ferskynsel, dat boerelju in keamer yn de stêd hierden,
om dêr ris wat makliker toevje te
kinnen. Hy is dat yn 17e-ieuske dokuminten in kearmannich tsjinkommen en seit dêroer: ‘Ik foun dit
nijsgjirrich omdet ik wist det sa’n
goed 100 jier lyn twa sisters fen myn
pake, boeredochters fen Koarnwert,
togearre ek in keamer to Makkum
hienen, it “flek” det hjir for in stêd yn
it plak kaem.’ Dy keamerhiersters
wiene Jeltje en Sybrichje, susters fan
Obe syn pake fan memmekant,
Tjeerd Herres Rinia. Postma ferfolget: ‘Dy fammen kamen letter for
goed yn it greate doarp, omt hja
beide mei in Makkumer fabrikant
trouden.’ Yn in noat fertelt er dan
noch: ‘For de lêzers fen it aerdige
stikje “De Frânsken to Makkum” yn it
tiidskrift For hûs en hiem fen 1889
[s. 78-83] (det eigentlik meast to
Koarnwert spile) wol ik effen sizze,
det de beppe, dy’t dêr oan it wurd is,
de mem fen dizze beide fammen wie
en det de skriuwster in dochter is fen
ien fen hjar.’ Dy fertelster moat dan
wol Obe syn oerbeppe Reinskje Sybrands van der Sluis wêze, troud mei
Herre Tjeerds Rinia. It ferhaal is ûndertekene mei B.K. – v.S.G. wat stiet
foar Baukje van Someren GreveKingma (1821-1907), in dochter fan
Jeltje Herres Rinia (1794-1869) en
Hylke Martens Kingma (1789-1825).
Sybrichje Herres (1802-1847) troude
mei Jan Martens Kingma (18021875).
Oerbeppe Reinskje en Albert-om
Reinskje van der Sluis is de iennige
fan Obe syn acht oerpakes en –beppes dy’t net yn Wûnseradiel berne is.
Hja kaam yn Hellevoetsluis te wrâld
en waard dêr op 7 augustus 1763
doopt mei de namme ‘Reynskeen’.
Sa is hja alteast ynskreaun yn diel
twa fan de doopboeken fan Hellevoetsluis, fol. 282 (mei tank oan
Everardus Rollema). Hja is grif
neamd nei har beppe Reinske Walles
dy’t yn ‘Seis generaasjes Holtrop’
(K.P. de Boer, yn: Genealogysk Jierboek 1991. Ljouwert, 1991, s. 7-29,
mei tank oan Aukje Holtrop) neamd
wurdt as de frou fan Jan Bernardus
Holtrup. Hja binne de âlden fan Jeltje
Jans dy’t yn 1762 troude mei Sybrand Alberts. Behalve Reinskje

krigen Sybrand en Jeltje Jans noch
twa soannen: Albert en Jan.
Yn ‘De Frânsken to Makkum’ neamt
de fertellende beppe – Reinskje dus
– ek noch dy broer Albert en syn
frou. Dat binne Albert Sybrands van
der Sluis (?, 1761-Koarnwert, 1852)
en Jeltje Annes Heistra fan Wûns.
Him kenne wy út Postma syn gedicht
‘De bûthúsbank’ (273, Folkertsma
wol hawwe in boer, dy’t boer ôf
waard, moast yn syn eigen doarp
bliuwe.) dêr’t de dichter oer him yn
skriuwt: ‘Ik tink Albert-om soe him
wol gefallich west ha yn syn âld
húske yn ’e buorren, dêr’t er moarns
útstappen kaam om earst wat oan it
wurk te gean yn sa mar in boer syn

Letterlap, ontleend aan de website van
het Fries Scheepvaart Museum, rond
1790 gemaakt door Reinskje S. van der
Sluis; met diverse alfabetten en strooifiguurtjes en de naam 'R.S. v.d. Sluis'
(Reinskje van der Sluis) en diverse initialen: 'RS, IH, H, S, I, II, BHK'.
Reinskje van der Sluis (1763-1827)
was de dochter van Sybrand Alberts
van der Sluis en Jeltje Jans Holtrop.
Met haar ouders
verhuisde ze van Hellevoetssluis naar
Kornwerd. Daar trouwde Reinskje met
Herre Tjeerds Rinia (1754-1819).
Vererving van de letterlap: Reinskje
van der Sluis (1763-1827) getrouwd
met Herre Tjeerds Rinia (1754-1819)
te Kornwerd.
Dochter Jeltje Rinia (1794-1869)
trouwde met Hylke Martens Kingma
(1789-1825) te Makkum. Dochter
Hylkia Kingma
(1826-1875), getrouwd met Johannes
Halbertsma (1827-1884) te Sneek.
Dochter Jeltje Halbertsma (18551945), getrouwd met Gerrit Jan ten
Cate (1850-1904) te Sneek. Zij woonde
in het pand
Kleinzand 12 te Sneek. Hylkia ten Cate
(1880-1963), getrouwd met Jan Karel
Knottenbelt.

Tineke Steenmeijer-Wielenga

finne. / En letter benammen doe’t er
húshâlde op in stâl yn syn soane
bûthús. / En Piebenga soe noft hân
ha oan syn boerekultuer, as er him
sjoen hie mei syn hege hoed op, mei
eintsjes tou byinoar hâlden, en mei
syn itensfoarke dêr trochhinne stutsen; En folle sil er ferkeard hawwe
op ’e bûthúsbank, mar hy prate Hollânsk wurdt der sein!’ Dat lêste kin
dan noch in oerbliuwsel wêze fan it
ferbliuw yn Hellevoetsluis fan syn
âlden, mar lang hat dat net duorre.
By it houlik fan Sybrand Alberts en
Jeltje Jans yn 1762 te Eastersee
wurdt fan de brêgeman skreaun, dat
er yn Doanjum wennet en fan de
breid, dat hja har thús hat yn Dolsterhuzen. Albert is al berne foardat
syn âlden troud wiene. Neffens K.P.
de Boer yn ‘Seis generaasjes Holtrop’
(s. 25) is er yn Makkum te wrâld
kommen yn 1761 en dêr doopt yn
1765. It Makkumer doopboek (Tresoar inv.nr. 809, fia Internet) jout
lykwols as datum fan de berte 26
augustus 1765 en fan de doop
1 septimber 1765. Dat kin in ferskriuwing wêze. It bertejier 1761
wurdt befêstige troch it feit, dat ‘Albert Sybrens van der Sluis’ neffens
syn akte fan ferstjerren (Wûnseradiel
1852, blêdnr. 39) stoarn is op 13 oktober 1852 yn de âldens fan 91 jier.
De jongste soan fan Sybren en Jeltje, Jan, is yn 1767 yn Koarnwert
doopt. De heit wurdt dan yn it doopboek ‘strandmeester van der Sleus’
neamd. Albert-om kin dus heechút
seis jier yn Súd-Hollân wenne
hawwe, mar faaks wie dat langernôch om Hollânsk te praten..
It taffelslekken fan de frelle
Yn it ferhaal yn For hûs en hiem
fertelt Baukje van Someren GreveKingma oer de ynkertiering fan
Frânske soldaten yn de winter fan
1794-1795 yn Koarnwert, dat troch
har ‘Coarnwier’ neamd wurdt. Beppe
Reinskje, yn 1789 troud mei Herre
Tjeerds Rinia, krige in kaptein op ’e
kost, dy’t easke, dat hja de tafel
kreas mei in lekken diek. Earst begriep hja dat net, mar doe’t de
Frânskman gysten op it bêd yn de
pronkkeamer ta rûn en oan it bêdlekken begûn te plôkjen krige hja foar it
ferstân wat de bedoeling wie. En, sa
fertelt beppe: ‘ík daelk nei ’t kammenet, om ien fen dy damasten tafellekkens en in servet to krijen, dy
yette fen ’e Frelle wierne.’Hokker
Vervolg op pagina 10
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Postma's weg tot de arc
Vervolg van pagina 9
frelle tinke jo dan as lêzer, want foar
beppe Reinskje en har beppesizzers
oan wa’t hja har ferhaal sabeare fertelt, sil dat in faak hearde stoarje
wêze, mar wy as lêzers witte neat
fan in frelle dy’t in rol spile hat yn it
libben fan Obe Postma syn foarfaars.
Tanksij deselde Baukje Kingma is der
lykwols dochs wol wat fan bekend.
Op dat famyljeferhaal kom ik yn in
folgjend nûmer fan de Wjerklank
werom.

Beslút
Yn Oer it Fryske libben fan troch ’en
dei yn 16e en 17e ieu, in bewurking
út 1955 fan De fryske boerkerij en it
boerelibben yn ’e 16e en 17e ieu,
neamt Postma it hieren troch syn
âld-muoikes fan in keamer yn Makkum net mear. Faaks hat er de fergeliking mei it troch boeren hieren fan
wenromte yn de stêd yn de 17e ieu
dochs net sa sterk fûn, of miskien
hat er de meidieling wat te partikulier achte. Dêr hie er dan wol gelyk
yn, mar mei de fermelding yn it
boekje fan 1937 en de bybehearrende noat hat er ús wol op it spoar
set fan twa nijsgjirrige famyljeferhalen.

Postma heeft onvoorstelbaar veel materiaal over de geschiedenis van Friesland uit archieven verzameld, met
name uit de voordien nauwelijks benutte archieven van de plattelandsgrietenijen, die lopen van de zestiende
eeuw tot 1806 of ook wel 1811. Minder
belangstelling had hij voor de geschiedenis van de steden. Ook stukken uit
gemeente-archieven, musea en
familie-archieven verwerkte hij soms
en ook aantekeningen uit particulier
bezit. Zijn aantekeningen legde hij
vast in honderden schriften, die op een
enkele na bewaard zijn gebleven. Ze
bevinden zich nu in Tresoar en zijn
toegankelijk via een eigen inventaris.
Voordat Postma aan archiefonderzoek
begon, had hij uit het gedrukte
Register van de Aanbreng van 1546
aantekeningen over zijn geboortedorp
Kornwerd gemaakt. Wanneer precies of
hij dat deed, is niet helemaal duidelijk.
Uit zijn gedicht Fan âlde tiden (SF 45)
dat van 1912 is, blijkt dat hij het Register kende. Het uittreksel eruit staat
in het schrift ’Geschiedenis’ 5, dat echter moeilijk te dateren is. Het lijkt het
eerste schrift waarin hij aantekeningen
over Friese geschiedenis maakte.’Geschiedenis’ 4 en 6 bevatten aantekeningen die op 1913, 1914 en eerder,
respectievelijk 1916 en mogelijk eerder zijn te dateren. Op 1912 als jaar
waarin hij de aantekeningen uit het
Register maakte, zou het feit kunnen
wijzen dat hij dan (in een niet bewaarde brief aan Tjitze de Boer) voor
het eerst over Friese geschiedenis
schrijft. In dat geval heeft hij het
schrift ’Geschiedenis’ 5 speciaal voor
Kornwerd aangelegd. Dat zou ook best
kunnen, want tot 1912 gaan de schriften ‘Geschiedenis’ over een heel ander
soort geschiedenis, met name over die
van het tellen, rekenen en meten [noot
1].
Dat de aantekeningen over Kornwerd
in ieder geval voor 1914 gemaakt zijn,
lijkt toch al waarschijnlijk omdat
Postma al in juni van dat jaar, dat wil
zeggen vrijwel direct na verschijnen,
Johan Huizinga met kennis van zaken
bedankte voor de overdruk van diens
onderzoek naar de ontfriesing van de
Groninger Ommelanden. Die studie
verscheen in jaargang 1914 van het
tijdschrift Driemaandelijksche Bladen.
Postma wees met kennis van de zestiende-eeuwse bevolkingsopbouw in
Kornwerd Huizinga op zwakheden in
diens betoog. Hoe Huizinga ertoe

kwam om Postma een overdruk te sturen is niet bekend. Hij moet van Postma's historische belangstelling hebben
geweten.
Het lijkt erop dat Postma zich pas na
Huizinga's publicatie in de Friese geschiedenis is gaan verdiepen. De
schriften ’Geschiedenis’ 6 en 7 (die
daarover gaan) dateren in ieder geval
van na het verschijnen van Huizinga's
studie. Daarom is het denkbaar dat
zijn belangstelling in 1912 voor het
Kornwerd van 1546 voortkwam uit zijn
dichterlijke werkzaamheid, die immers
gericht was op herinneringen aan zijn
jeugd in het dorp. Maar in of spoedig
na 1914 moet historisch onderzoek
toch onderwerp van studie geworden
zijn [noot 2]. Hij kan daarbij het voorbeeld van zijn vriend prof. Tjitze de
Boer voor ogen hebben gehad. Ook De
Boer had over landverdeling en landgebruik onder boeren in Friesland geschreven. Het verschil met De Boer
was dat hij ging kiezen voor onderzoek
op dorpsniveau. De Boer had de grietenij als eenheid genomen. Misschien
was het zijn ervaring met Huizinga's
studie dat hij het dorp tot uitgangspunt ging nemen.
Postma pakte zijn studie grondig aan.
Hij begon met het lezen en excerperen
van de gedrukte studies en bronnenuitgaven over landbezit en landverdeling in de Middeleeuwse Friese landen.
Zijn leidsman op het gebied van historisch onderzoek zou hij later prof.
Isaac Gosses noemen, bij wie hij in de
straat kwam wonen toen hij in 1921
naar de Herman Colleniusstraat verhuisde [noot 3]. Gosses zal hem wegwijs gemaakt hebben in de literatuur.
Toch was het al voor 1921 dat hij met
literatuurstudie begon. Zijn onderzoekingen zouden hem spoedig naar prof.
Van Giffen leiden. Hij maakte aantekeningen uit diens Verslagen van het
terpenonderzoek, bezocht ca. 1926
Ezinge en noteerde rond 1930
persoonlijke mededelingen van hem.
Zijn eerste archiefonderzoek dateert
van mei 1918, toen hij op het Rijksarchief in Groningen stukken uit Wonseradeel inzag die hem uit het
Rijksarchief in Friesland toegezonden
waren. Dat lijkt een incidenteel geval
geweest te zijn. In 1920 begon hij
echter voorgoed aan zijn archiefonderzoek, dat niet meer zou eindigen
zolang hij leefde. Eerst betrof het

11

chieven

Philippus H. Breuker

kohieren van 1748/9 en de Registers
van de Aanbreng, het Beneficiaalboek,
de rentmeesters-rekeningen en de
decretale verkopingen uit de zestiende
eeuw. Later, vanaf ongeveer 1935,
toen hij de aantekeningen uit die
bronnen in zijn Friesche Kleihoeve
(1934) had verwerkt, kwamen daar
de boedelinventarissen van met name
boeren nog als een belangrijke
categorie bij.
(ook gepubliceerd op de site van het OPS)

Noten:

Groningen (en Drenthe), vanaf februari
1922 ook en vooral Friesland [noot 4].
Punt van onderzoek zal nog moeten
zijn waarom hij zijn aandacht lijkt te
hebben verlegd. Een rol kan gespeeld
hebben dat hij in 1922 dankzij inlichtingen van mr. D.J. Cuipers een
methode had leren kennen om het
land uit 1546 te lokaliseren [noot 5].
Mogelijk was het echter ook een
kwestie van planning en had hij voorlopig voldoende materiaal uit Groningen
verzameld. In het jaarverslag over
1923 van de Rijksarchivaris in
Groningen heet het dat Postma zijn
onderzoekingen over de verdeling van
de bodem in de provincie voortgezet
had [noot 6]. Het ligt voor de hand om
daarbij te denken aan De Friesche
Kleihoeve. Dat zou kunnen betekenen
dat hij inderdaad vanaf 1920 of al iets
eerder het plan had opgevat om een
boek als dat te schrijven. Groningen
en iets van Drenthe krijgen er ook
aandacht in.
Nadat hij zijn aantekeningen aanvankelijk noteerde in de reeks schriften
'Geschiedenis', legde hij er in 1921-22
aparte series 'Groningen (en Drenthe)'
en 'Friesland' voor aan [noot 7]. Hij
kon bij zijn onderzoek gebruik maken
van de beschrijving van grietenijarchieven van de hand van J.L. Berns,
die in 1919 verschenen was [noot 8].
Schrift na schrift vulde hij nu met een
schat aan archivalische gegevens, in
het bijzonder uit de floreenkohieren,
de proclamatieboeken, de Quotisatie-

(1) Zie over de datering van de schriften
Ph.H. Breuker, Oer wittenskip en poëzy
by Obe Postma, op grûn fan syn oantekenskriften, in: De vrije Fries 62 (1983)
69-83, i.h.b. 80.
(2) In 1913 stuurde hij De Boer kritische
opmerkingen bij een publicatie van
Gallee over het boerenhuis in de Driemaandelijksche Bladen van dat jaar. De
Boer schreef terug dat hij geen tijd had
om zich in het onderwerp te verdiepen.
Tussen 1914 en 1923 zijn geen brieven
van hen aan elkaar bewaard gebleven.
(3) Ze kenden elkaar overigens ook al van
de Wetenschappelijke adfdeling van
het Natuurkundig Genootschap in
Groningen.
(4) De stukken werden vanuit Leeuwarden
naar het Rijksarchief in Groningen
overgestuurd, waar Postma ze dan kon
inzien. Vanaf 1923 bezocht hij in de
vakanties het Rijksarchief in Leeuwarden zelf ook (AA107, Tresoar).
(5) Zie Breuker, 'Oer wittenskip en poëzy,'
blz. 74.
(6) VROA 46 II (1923) 484.
(7) Zie Breuker, 'Oer wittenskip en poëzy,'
blz. 80-81.
(8) J.L. Berns, De archieven van het Hof
Provinciaal en van de Gerechten der
Grietenijen, Steden, Districten,
Eilanden en Hoogeschool van Friesland.
Leeuwarden 1919.
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Studiedag
'Wijsgerige aspecten
van de poëzie
rond 1900
in Nederland'
Op 16 november 2007 organiseert het Obe Postma Selskip
een congres over de wijsgerige aspecten van de poëzie van
Postma en diens tijdgenoten, zoals Verwey, Roland Holst,
Boutens, Leopold en dèr Mouw. Het congres wordt gehouden
in Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden.
Dagvoorzitter is Dr. Jan Gulmans.
Programma
10.30

Inloop, koffie

10.55

Opening Drs. Siebren van der Zwaag, voorzitter Obe Postma Selskip

11.00

Dr. Gerlof Verwey, Albert Verwey als nonconformist

11.40

Dr. Odile Heynders, Wijsgerige aspecten van de poëzie van
Henriette Roland Holst

12.20

Discussie

12.30

Lunch

13.30

Dr. Marco Goud, P.C. Boutens als wijsgerig dichter

14.10

Prof.dr. Dick van Halsema, De rol van filosofie in werk en
dichterschap van Leopold

14.50

Discussie

15.00

Thee/koffie

15.20

Prof.dr. Philippus Breuker, Obe Postma tussen Plato en Nietzsche

16.00

Dr. Lucien Custers, Filosofie en mystiek in het werk van J.A. dèr Mouw

16.40

Discussie

17.00 Afsluiting en borrel

Kosten: Deelname aan het congres staat voor iedereen open. Leden van het
Obe Postma Selskip betalen 40 Euro, terwijl niet-leden 50 Euro betalen. In beide
gevallen zijn de kosten inclusief lunch en congresbundel.
Inlichtingen over het congres kunt u krijgen bij Prof.dr.Ph.H. Breuker
(Singel 1, 8635 MK Boazum, telefoon: 0515-521480,
E-mail: ph.breuker@hetnet.nl) of
bij Dr. J. Gulmans (Wagnerlaan 7 7522 KH Enschede, telefoon: 053-4345511,
E-mail: jan@gulmans.com).
Opgave bij Dr. J. Gulmans (Wagnerlaan 7, 7522 KH Enschede,
telefoon: 053-4345511, E-mail: jan@gulmans.com).

Colofon
Obe Postma Selskip
'Wjerklank' is it tiidskrift, dat
it Obe Postma Selskip twa
kear jiers útjout foar syn
leden. De redaksje is yn
hannen fan Philippus Breuker
en Jan Gulmans. De lêste is
ek redaksje-sekretaris
(E-mail: jan@gulmans.com ).
Mei 'Wjerklank' jout it Obe
Postma Selskip ynformaasje
oer de fuortgong fan aktiviteiten, projekten en publikaasjes, mar ek oare nijtsjes
oer it wjerfarren fan it Obe
Postma Selskip krije der in
plak yn. Fierders besteget
‘Wjerklank’ oandacht oan
beskriuwingen fan ûndersyksaktiviteiten, fuortgongsmeldingen, foarstellen fan
(nij) ûndersiik op it mêd fan
filosofy, poëtika, skiednis,
natuerwittenskip, foarsafier
relevant foar de Postmastúdzje. Fierder is der fansels plak foar gruttere of
lytsere stikken oer wurk of
libben fan Postma.
Abonnement ‘Wjerklank’
Neist ‘Wjerklank’ hat it OPS
in webstee: obepostma.nl.
Leden fan it Selskip krije
‘Wjerklank’ gratis tastjoerd.
Sy, mar ek oare ynteressearre lêzers wurde útnoege
om, yn gefal’t sy in artikel
bydrage wolle oan 'Wjerklank', kontakt op te nimmen mei de sekretaris.
Adres: Obe Postma Selskip:
p/a Wagnerlaan 7, Enschede.
Tel. : 053-4345511; E-mail:
jan@gulmans.com. It lidmaatskipsjild (12,50 Euro)
moat oermakke wurde op
ABN-AMRO no. 43 74 43 620
fan it Obe Postma Selskip te
Enschede.
Obe Postma Stichting
Neist it Obe Postma Selskip
is de Obe Postma Stichting
yn it libben roppen. Dizze
stichting sil de nedige finansjele middels beskikber prebearje te stellen, dy’ t foar it
wurk fan it Obe Postma Selskip wichtig binne. Donaasjes
binne wolkom.
Ûntwerp ‘Wjerklank’:
Rob Lucas

