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Kolofon
Obe Postma Selskip

Dit is it lêste nûmer fan it tydskrift, dat it Obe Postma Selskip 
twa kear jiers útjûn hat foar syn leden. De redaksje wie yn 
hannen fan Geke Sjoerdsma, Geart van der Meer en Jan 
Gulmans.
Foto’s: George Huitema
Foto’s s. 13: Haye Bijlsma (Tresoar)
Untwerp foarblêd: Rob Lucas
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Obe Postma Selskip - It wurk as feriening sit der op. 

Fan George Huitema, foarsitter.

Op de lêste OPS-ledegear-
komste yn febrewaris ha ik 
it oer de takomst fan it Sel-
skip hân en meidield dat it 
bestjoer fynt dat it wurk as 
feriening derop sit. Dêrom 
lizze wy yn in spesjale 
ledegearkomste op 12 desimber 2018 de opheffing fan it 
Selskip oan de leden foar (sjoch de ledebrief taheakke oan 
dizze Wjerklank).

Sûnt de oprjochting fan it OPS yn 2006 binne der tal fan 
aktiviteiten organisearre. Under oaren hawwe der reiskes 
en stúdzjedagen west. Ek is it slagge om 22 nûmers fan 
ús blêd Wjerklank en 14 boek- útjeften yn de Postma Rige 
ferskine te litten. We meie tige grutsk wêze op de aktivi-
teiten en resultaten fan it Selskip. Ik hear faken dat der 
gjinien literêr selskip yn Fryslân is dat sa warber is mei 
aktiviteiten mei sa'n grutte kwaliteit.  

Mar it gong de lêste jierren hieltyd swierder. Nei de lêste 
reiskes en stúdzjedagen wiene der gjin libbensfetbere 
ideeën foar nije tema's mear. It garjen fan kopij foar ús 
blêd Wjerklank gyng ek net maklik mear, de bydragen 
kamen der net by de rûs. We binne werom gien fan twa 
nei ien nûmer per jier. De measte bydragen binne ek fan 
bestjoersleden. 

Op it finansjeel mêd kealle it ek swierder. De útjeften yn 
de Postma Rige wiene mooglik troch stipe fan ferskate 
fûnsen. Mar de lêste jierren wie it  dreger om fûnsen te 
ynteressearjen. De bedraggen waarden lytser en we 
moasten in soad fûnsen oanskriuwe. Wy binne tige bliid 
dat it mei de reserves dy’t we noch hienen úteinlik slagge 
is om alle boeken, dy't op priemmen stienen, út te jaan. 
Yn it bysûnder neam ik de resinte boeken: Obe Postma. 
In libben dat bloeide nei syn aard fan Tineke Steenmeijer-
Wielenga en Geart van der Meer, de bondel Selected 
Poems, in bondel mei fjirtich komposysjes op gedichten 
fan Postma en de Postma-biografy Dreaun fan ierde' 
dream fan Philippus Breuker. Fierder koene wy gelokkich 
behoarlik de kosten drukke troch yn goede gearwurking 
mei Tresoar gebrûk te meitsjen fan  harren lokaasjes en 
tsjinsten. 
As lêste faktor moat ik neame dat it ledetal elts jier mei 
sa'n 10% werom rint (we sitte no op 90 leden) troch opsiz-
zen en ferstjerren fan leden. Dêr komt noch by, en dat is 

spitich om te sizzen, dat de ponghâlder elk nij jier foar 
wol in tredde part fan it oantal leden mear as fjouwer kear 
oantrune moast (mei brieven, mailtsjes en telefoantsjes) 
om it abonnemintsjild te beteljen.
Wij hawwe yn it ôfrûne jier noch alles op alles setten 
om Postma-leafhawwers in nijsgjirrich jier te bieden. Yn 
it 150e bertejier fan Postma koenen wy yn it ramt fan 
Ljouwert Kulturele Haadstêd (LF2018) mei de Postma 
Dagen in prachtich programma delsette mei in nije trije-
talige Postma-bondel, in poezijmiddei, in kuiertocht en in 
muzykkonsert. En dan krektlyn in nij hichtepunt dit jier 
mei de boekpresintaasje fan it magnum opus fan Philippus 
Breuker, in biografy fan Postma.
Mar dit is no dan de ein. Mei alle boppeneamde faktoa-
ren fynt it bestjoer unanym dat it wurk as feriening dien 
is. Dêrom leit it bestjoer de opheffing fan it OPS per 
31/12/2018 foar oan de leden. It foltallige bestjoer stapt op 
dy datum ek op.
 
De oandacht foar Postma ferdwynt natuerlik net troch 
opheffing fan in feriening mei leden. Wy stelle út it online 

It hjoeddeiske bestjoer: flnr Jan Guichelaar (ponghâlder), Jan Gulmans (skriuwer), Geart van der Meer, Doekle Elgersma, Geke Sjoerdsma, 
George Huitema (foarsitter)

materiaal fan ús webstee by Tresoar ûnder te bringen. 
Tresoar hat hjirfoar in digitaal kanaal (Sirkwy) en is tige 
optein mei dit foarnimmen. Boppedat mei it nije besikers-
sintrum OBE wol Tresoar ek graach elk jier oandacht oan 
Postma skinke mei help fan entûsjaste Postma-leafhaw-
wers.

We sjogge werom op in prachtige tiid as Selskip en tankje 
de leden dy’t it Selskip droegen hawwe.

George Huitema, foarsitter
Jan Gulmans, skriuwer
Jan Guichelaar, ponghâlder
Geke Sjoerdsma, lid
Doekle Elgersma, lid
Geart van de Meer, lid
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Obe Postma Dagen 2018
It Obe Postma  Selskip hat  op 6, 7 en 8 April 2018 
yn ‘e mande mei Tresoar de saneamde Obe Postma 
Dagen organisearre. Yn Postma syn 150ste berte-
jier leit de kulturele ferbining mei Ljouwert as de 
Kulturele Haadstêd. Ferskate ferslaggen binne te 
lêzen yn dit nûmer fan Wjerklank. 

It programma fan de Obe Postma Dagen omfette in 
tal fan ûnderdielen, te witten: 

(1) GEDICHTEMIDDEI: it biedwurd is Lân-
skipspine? In stikmannich Fryske dichters sil 
mei harren eigen dichterlike ferwurking foar 
it buordsje komme oer hoe’t sy hjoed-de-dei 
it Fryske lânskip sjogge. 

(2) BOEKPRESINTAASJE ‘SELECTED 
POEMS OBE POSTMA’:  boekpresintaasje 
fan de trijetalige útjefte (Frysk-Ingelsk-
Nederlânsk) Selected Poems Obe Postma 
fan fersen fan Obe Postma (1868-1963). De 
oanbieding fan it earste eksimplaar is oan 
Kommissaris fan de Kening Arno Brok. De 
oersettingen binne fan Jabik Veenbaas en 
Anthony Paul. De útjouwer is Wijdemeer en 
it omslach en typografy binne fan Gert Jan 
Slagter. 

(3) OBE POSTMA KUIER: In kuier troch de 
stêd lâns spoaren fan dichter-skriuwer Obe 
Postma en ek oare literêre bysûnderheden.

(4) POEZY FAN OBE POSTMA OP MUZYK
"IT PAAD": konsert yn it doarpstsjerkje fan 
Huzum. 

(5) BOEKPRESINTAASJE ‘POSTMA OP 
MUZYK’: Oan ’e ein fan it konsert wurdt 
it earste eksimplaar fan it boek Postma op 
muzyk oanbean. Yn it boek binne mear as 
tritich komposysjes opnaam op gedich-
ten fan Obe Postma. Ek de gedichten sels 
binne opnaam.    
 

De freeds op 6 april.

Postma is wol de dichter fan it Fryske lân, mar eigenlik 
de greidhoeke, neamd. Stoarn yn 1963 sil hij noch suver 
allinne it Fryske lân kennen hawwe dat tilde fan fee en 
blommen, neffens de wurden fan in oare dichter. In lân 
as in libben wûnderskilderij, dêr’t ús it ear op it swietst 
dreunde fan tûzen fûgelkieltsjes, neffens in dichter hast 
300 jier foar him. Wat is dêrfan oer? Is dat der noch? 
Helendal ûnkundich fan in nije tiid hat Postma fansels net 
west. Dit skreau er yn 1960 noch: 

IN NIJE TIID 1960

Tsjalling fan der Fear is alhiel in Amerikaan wurden. 
Tegearre mei syn broer Piter hat er no 1000 kij; mar lân           
   hawwe hja net. 
Dy kij hâlde ta, yn 2 keppels fan 500, op in keale lape 
   grûn dêr’t gjin spruseltsje gers op te sjen is.

Foar dy kij keapje hja foer, dat hja bûten by it sket lâns 
   delstruie sa dat de bisten der troch de itensgatten by 
   kinne. 
Mar dat fuorjen mei net barre minder as 4 oeren foar it 
   melken, oars koe it wêze dat de molke nei it foer 
   smakke; 
En de Amerikanen binne, datoangeande, o sa keken. En 
   alles fansels mei de masine. 

Dat lies ik allegear yn in stikje yn de Sneon Sneinskrante, 
   en it griisde my oan. 
En ìk dan dy’t it lân net koe as er it gers net libben yn
   ’e hannen fielde! 
Dy’t net bûten de stêd wêze kin as it fjild dêr sa toar en 
   deadsk hinne leit; 
Dy’t dichtsje moast, as de oere der wie, fan syn lân dat 
   bloeide en fan alles dat dêr ta berte en stjerren kaam. 
It moat in oaren ien wêze as ik, dy’t fan sa’n libben fabryk 
   sjonge kin. 

It tema fan dy middei wie: Lânskipspine. Wat is der noch 
oer fan dy wrâld yn Postma syn tiid, doe’t it Fryske lân 
noch as in libben wûnderskilderij wie? IT FRYSKE LAN 
HJOED-DE-DEI, GRIIST DAT US OAN, OF LAKET IT 
US NOCH TA? Wij ha dy middeis op 6 april seis dichters 
fûn dy’t wol op ’e tekst woenen oer de pine fan dat fer-
dwinende lânskip, te witten Friduwih Riemersma, Elmar 
Kuiper, Abe de Vries, Jetze de Vries, Syds Wiersma, en as 
lêste Sigrid Kingma. Fjouwer dêrfan hawwe har bijdrage 
ek frijjûn om hjir publiseard te wurden. 

De gedichtemiddei

Friduwih Riemersma

De langere ferzje fan dizze ferhanneling is as ‘Oars sjen: 
Meidwaan oan ’e Obe Postmamiddei’ te finen op Fers2, 
8 april 2018, http://fers2.eu/oars-sjen-meidwaan-oan-e-
obe-postmamiddei/ .
Ynstee fan yndruk op jo meitsjen mei myn sprekkers-
bio fol betrouwensbrieven fertel ik jo de bijebio. Op ús 
balkontsje yn Amsterdam hiene wy in hiel soad bijen, 
fan wol seis ferskillende bijerassen. Wy hâlde it dêrom 
biologysk en blomryk, mar ferline simmer wiene der mar 
in pear bijkes, fan ien soarte. Dat komt in bytsje troch ús 
buorlju want dy stjoere de ûnrantbestriding derop ôf. 
Mar fan it ferdwinen fan de bij fan it balkon binne neon-
ikotinoïden, de pestisiden dy’t it lêste jier yn in kwea 
ljocht kamen te stean, de grutste oarsaak. Neonikotinoïden 
skansearje it fermogen fan bijen om te learen en te foer-
azjearjen. De bijen kinne min iten fine en geane stadich 
dea fan ’e honger. Massaal. Dêr giet it my om as wy it 
hawwe oer lânskip.
It gedichtprosedee wie sa. Fan Postma is in gedicht keazen 
op ienfâld fan struktuer en diksje. Metaforen, klisjees en 
klangtapassing binne notearre. Yn balladefoarm is doe, 
fan ûnskuldich nei donker, in protestdicht skreaun. Dat is 
doe fuortsmiten. Moralistysk gedoch, jakkes. Dêrnei binne 
mei it sykwurd “landschap” út de twa Fryske deiblêden, 
Ljouwerter krante en Friesch Dagblad, út it jier 2017, 
goed hûndert artikels (fan de 3000) pikt. Dêrút binne de 
eigenskippen en wurdearringen fan lânskip sille. Ut de 
krigen wurdlist fan lânskipsrepresintaasje, mei ‘ferpeste’, 
‘duorsum’, ‘klimaat’, ‘CO2’, ‘miljeu’, ‘(ferlies fan) bio-
ferskaat’, ‘ferbining’, ‘Klaas Sietse Spoelstra’, ‘skries’, 
‘wearde’, ‘stilte’, ‘identiteit’, ‘keunst’ en noch 200 faker 
opdûkende represintaasjes (‘lânskipspine’ is net fûn), 
binne de wurden dy’t gjin jambysk metrum hiene, skrast. 
Foar soks as de kar tusken betonpaad en asfaltdykje 
hawwe Abe en ik guon stekproefûnderfiningen bûtendoar 
opdien, mar dêr sneuvelen de beton- en asfaltfariant beide, 
as tefolle-Sybesma, respektivelik temin-Postma. Neist 
it wat preuveljende bylûdpatroan is de plotstruktuer fan 
Postma’s gedicht oernommen. It lânskip is, lykas sein, 
neffens de represintaasje fan ferline jier en ik wol graach 
Geart van der Meer en Tresoar betankje foar de ekstra 
nostalgy.
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By it hûn-útlitten

Unike rêst, de wolkeloft hâldt moai,
Us terpdoarp is noch jeuchlik smel.
’t Is hûnheintiid, it bist, ’t wolwêzen dien,
Rint tradisjoneel ’t besongen seesicht del.

It noardlik plattelân leit dreamerich
Yn’t sêft-dynamysk griene wynmûnljocht
En stil de klang fan ’t wettermonumint
Dêr’t âlde klaaigrûn mist’ge hichten socht.

No grimmet sfearfol leech de hûn,
Gjin folksliet út de Fikingtiid,
Mar kompinsearre skea-natuer:
“Genietsje fan it wrydske wiid.”

Dan sneupt er by it lûdskerm om,
Unesco syn wrâlderfskip yn,
Nei ’t grien en sûn natuerbehear
Mei boere-finansjele pyn.

As hûnejong, wie greidbuork’rij net yntinsyf,
Monokultuer, mei dierber oerheidsjild,
Fan âlds it wetterpeil horizontaal;
De mienskip rûn yn ’t iepen fjild.

Fergrieningswet beskermet, wis; in park
Fol beammen en in meldpunt houtwâlkap.
Behâld fan tsiis en greidefûgeldoel,
Ferbett’re planning, Friesch landschap. 

Hjir rûkt it útsjoch krekt nei skilderij,
Abstrakt fan sleatjespringen yn ’e rein,
Fan rekreëarj’ yn âld kadoferpakte styl
Belicheming fan tiid – en skries ferflein.

Klimaatferoarl’kens heart derby.
Dat giet ferwoast’ge it miljeu teloar?
Wurd wekker: libje yn identiteit.
De hûn rint duorsum foar.

Griist in bewurking fan lânskipspoëzy my oan? Nee. Falt 
dêroer te sjongen? Ja (oeral is oer te sjongen, sjoch mar 
nei de heavy metal lyrics: all the world’s a stage). ‘Lân-
skipspine’ <motto> as begrutlike wurdgrap op Heimweh, 
in ‘grutte revolúsje’ tusken 150 jier lyn en hjoed, in 
implied author dy’t wifelet oer eigen kinnen en/of grinzen 
oan poëtikaliteit fan it tal kij - tûzen - en in suggestive 
fraach nei ‘Frysk’ lanlik dekôr yn it jier 2018: de opdracht 
noege út ta omkearing fan ’e estetyk. Postma syn idylle → 
in dystopy. Syn arkadysk lânskip → in apokalyptyskenien. 
Alle doe tsjotterjende fûgeltsjes → no mei de poatsjes 

omheech. Mar sa’n Mad-Max-yn-Fryslânoanpak prikelet 
net it omtinken foar poëzy. En de Fryske wizânsje is al 
sa lang om poëzy te sjen as ekskús foar omtinken foar 
de dichter, dy’t jierdei is en dêr’t se allerhanne nijtsjes 
fan fertelle kinne, as hiene se juster noch mei him yn ’e 
kroech sitten. Yn Postma syn postume sammelbondel is 
vita maxima longa en ars brevis. Postma’s poëzy mei-
meitsje, dêrút wei woe ik in keatling fan reaksjes útlokje.

Oer taal gean sterke ferhalen. Wurden sels binne nea wier. 
Dat hat gjin útlis nedich, mar in âlde fynst fan ’e psycho-
logy is: it ferwurdzjen fan eat makket it fansels wier. Taal 
tsjinnet it kategorisearjen. Wat jo yn in hokje triuwe dogge 
jo net ek yn in oar hokje. Om it nei it ynsetten fan taal - 
oer it barren prate of it opskriuwe - helder te hâlden yn ’e 
holle, oerskriuwt de kategory it oarspronklike oantinken. 
Oan eachtsjûgen ha jo neat mear nei’t se it ferslach fan 
har eigen ferhaal lêzen hawwe: verbal overshadowing. 
Postma’s “[F]an der Fear is alhiel in Amerikaan wurden. / 
Tegearre mei syn broer Piter hat er no 1000 kij” komt op 
papier yn 1960. Dus is it ‘wier’ yn 2018. Mar tusken 1970 
en 2006 barde dit yn ’e Feriene Steaten <sifers fan de oer-
heid>. It tal pleatsen mei melkkij foel werom fan 648.000 
yn 1970 nei 75.000 in 2006 en it oantal suvelkij mei-inoar 
gie omdel fan 12 miljoen yn 1970 nei 9,1 miljoen yn 
2006, sadat de trochsneedkeppelgrutte omheech gie fan 19 
kij de pleats yn 1970 nei 120 kij yn 2006 - lang lang lang 
gjin tûzen.

Ek oer lânskip geane wylde ferhalen. Lânskip soe ‘frys-
keigen’ wêze, hoewol’t it Fryske lân foar it grutste part yn 
besit is fan it ynternasjonale bank/fersekeringswêzen en 
net fan ‘ús’. Lânskip soe ‘terapeutysk’ wêze, in eigenskip 
dy’t lykas ‘sense of place’ mank giet mei bungalowbou 
oan hieltyd optsjende stedsrânen. Lânskip soe net fetber 
wêze foar froulik belibjen en útlis, want steefêst wurdt 
lânskip beskreaun as manlike ûnderfining, gewoanlik fan 
produksje, dus hoedersekonomy, greidbuorkjen, lânbou, 
fiskjen. Postma’s “eigen klei en keat” ferwiist net nei 
eigendom fan froulju. De tûzen kij wiene net fan frou Fan 
der Fear. Noch altyd slút it lânskip de frou út, want <sifers 
fan it CBS> kobedriuwen dêr’t benammen froulju wurkje 
en dêr’t in frou it bedriuwshaad is meitsje 1,5 persint fan 
al dy bedriuwen út. Gjin wûnder dat wy ompakke mei 
útrûpellânskippen dy’t it soarchlânskip gjin skyn fan kâns 
jouwe. Tink oan it fuortjeien fan de skiephoeder mei syn 
âlde deikeppel fan rêstende skiep, ferline jier. Mar wa 
heart men deroer? Wy wolle it lânskip leafst slim gendearre 
hâlde: yn Holwert sille se in neakene pitspoes op ’e dyk 
delsmite, beslist net in bleate beefcake, passyf klearliz-
zend om ‘bedaard deltrape’ te wurden.

Lân is froulik liif; de manlike siele oarderet it en/want 
struit syn sied deroer. Lân is ferfroulike om’t it yn ’e tiid 
fan de romantyk, dy’t lân ta dichterstema makke, deselde 
kwaliteiten hawwe soe as de frou. Lân is “hjerstbereind”: 
húslik, from, sierlik, suver, leaf, freonlik, simpel, kreas 
en bleatsteld oan it (meast manlike) lot en (manlike) 
natuerwetten. Lânskip is foar ús westerlingen ynherint 

lizzend: in bledside yn ’e lânskipsmodus leit plat, wat 
wy te tankjen hawwe oan de oarspronklike betsjutting 
fan lânskip as skoepen mei it (westerske) pinsiel. Yn ’e 
nije, net skilderkeunstige betsjutting is lânskip noch altyd 
lân dat net sasear foarme is troch natuerkrêften as troch 
kultureel yngripen. ‘Plat’ is in kulturele ideale sjenswize. 
Lânskip is in kultureel plaatsje. Lânskipsrepresintaasjes, 
meastal konstruksjes fan de massamedia - de grutste út-
drager fan ’e dominante kulturele tinkbylden en bewurker 
fan ús kollektyf ûnthâld - foar in dield begryp fan lânskip-
like ‘werklikheid’, binne altyd in kar út mooglikheden en 
dêrom ideologysk. Trouwens kultureel geografen, lykas 
Postma ien wie, sjogge faak it hiele idee fan kultuer as in 
ideology.

Sadwaande makket lânskip in ideologyske foarstelling 
mooglik fan minsken en dingen. De manier sa’t dy yn 
it lânskip ôfbylde binne lit ideologyen fan pikoarder en 
útsluting sjen. In freon, berne yn in agrarysk nêst op West-
Java en opgroeid yn Drachten hie ris ferbjustere op ’e rem 
trape yn ’e bouhoeke. Boppe in blauwe overall tekene him 
tsjin de ûneinige ljochte loft in swarte holle ôf - like swart 
as sines. Sa’t praat wurdt oer lânskip, sizze geografen, 
is as in suver plak dat gjin ferskil herbergje kin. Dat de 
ynfloedrike fersprieder fan it idee fan kulturele lânskip-
pen, Carl Sauer - Postma sil syn wurk kend ha - natuerlike 
folksaard brûkte om it plattelânslânskip en hoe’t minsken 
der mei-inoar libben te ferklearjen, fêstige in ideologysk 
fûnemint fan lânskipsrepresintaasje. Unesco tsjut, Sauer 
folgjend, it wrâlderfskip oan mei de dúdlik politike teneur 
fan organyske gearhing: lânskippen “drukke in lange en 
yntime bân út tusken folken en har natuerlike omkriten.”

Yn Postma syn ‘By it kij-opheljen’ jout it brekken fan 
de bân tusken it “folk” en syn “eigen klei en keat” in 
takomstleas lânskip. It is it lânskip fan alearen, in kon-
vinsjoneel plaatsje, fan in plak dêr’t de sjonger fan hâldt 
en wierskynlik ek syn - foar in part stedse - lêzers. It is 
nostalgy. It is it faak kollektive ûnthâld, dat it ferline 
rjochtset foar brûkme yn politike arguminten, en it is it 
altyd selektive sabeare-ûnthâld. It is it bitterswiete lon-
gerjen ‘nei hûs’ earne oars of yn ’t ferline, dat al sa faak 
ûndersocht is yn ferbân mei konsumintisme, Brexit en oar 
retronasjonalisme, toerismemarketing en sense of place as 
oplossing foar de tanimmende placelessness fan it ekono-
mysk regearre lânskip. Dat allegearre nochris ûndersykje 
is sinleas. It punt is dat ‘nei hûs’ net kin om’t it plak net 
werklik is.

In polityk antwurd op Postma’s fers is in drege opdracht. 
Earst liede Postma’s romantyske ûnwrâldske fantasylân-
skippen om frede te finen, nei in apolitike sfear. Twad kin 
net genôch ûnderstreke wurde dat in gedicht in betsjut-
ting as gehiel hat. It gedicht is net mar in fuotnoat by de 
ideeën yn ’e holle fan de dichter, dy’t fia syn faak net hiel 
bewuste yntinsje en fansels beheinde persona, klear op 
papier komme soene, as skreau er in metafysika mar dan 
op rym. En gedichten binne net fetber foar antwurden; 
de homearyske epen kenne gjin replyk. Tred is Umwelt flnr: Elmar Kuiper, Syds Wiersma, Friduwih Riemersma, Abe de Vries
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Postma’s persoanlik trauma, yn ’e private sfear fan syn 
lyryk. Yn ‘In nije tiid’ hat de sprekker gjin moreelpoli-
tyk beswier tsjin agraryske skaalfergrutting, mar kleit er 
oer de estetyk derfan en dat op in egoïstyske manier: hy 
kin dêr net oer dichtsje. ‘By it kij-opheljen’ beslút mei 
in binnenmûlske, passive, helpleaze klacht, de delslach 
fan ’e psychyske steat fan âldmannigens, it leard haw-
wen dat wat barre sil altyd ûnbehearskber is, sadat jo wat 
komt slikke en tiid de wûnen hielje litte, oftewol, jo sille 
de ûnderstelde werklikens akseptearje, ynstee fan him te 
ferheisterjen mei publike krityk. Krityk mist dan ek.

Lykwols is fan de pastorale urtext ‘Georgika’, nettsjin-
steande it kleare realisme en de beskreaune spanningen 
en it doelpublyk mei kennis en macht, de politike strek-
king krekt nei 1700 jier fûn. Noch 1605 jier wachtsjen op 
Postma’s krityske noat. Of oars sjen, seit Adorno. Lyryske 
poëzy is yndividueel, persoanlik, in typyske bourgeois 
utering fan ûnfrede, mei antinomyen lykas no↔takomst 
yn commodity-foarm - ek lânskip is ornaris foarsteld 
as commodity. Mar dêrom is lyryk net fansels sosjaal 
ûnkritysk. It lit, as jo just net as in sosjaalhistoarikus om 
yntinsje en ideology sykje mar de tekst nimme as subjek-
tyf en ûnynlive, sjen hoe’t de maatskippij seit te wêzen, 
mar net is. It lit sjen hoe’t mediarepresintaasjes, en dêrûn-
der gedichte-hypes (mei stoeplyryk as iepenlike ferlieder), 
stjoere hoe’t wy lânskip opfetsje en wurdearje en op 
watfoar manier wy it lânskip yn ’e gaten hâlde. Sadat wy 
it lânskip sjogge sa’t wy it nea earder seagen, mar it dan 
nimme as Postma’s lyryske “wy”: as hie it nea oars west.

Elmar Kuiper

Myn earste aai

Ik die it dakfinster iepen. 
In wolk skode foarby, as in skiep 
dy’t har yn ’e miich omrôle hie. 
In tjirk joadele, in ljurk kleaude de loft. 
Fûl stutsen de snaffels fan ’e strânljippen ôf
dy’t kertieren, stiif neist elkoar oer de ekers 
tripken, in bûging makken foar de grûn. 
Skaden glieden as slachskippen oer de miensker. 
De hûn fan Aalberts bile, de hoanne fan Sietsema 
kraaide yn fjouwer heaze lettergrepen. 

De protter yn ’e beltsjebeam wist dat ik, dy blonde 
út ’e Dukes of Hazzard wie. Ik liet de lippe sa trilje, 
dat sels it puntsje fan ’e noas meidie.
Op ’e naal fan ’e skuorre die in oare protter in skries nei. 
Ik draaide, as in folleard kûreur, oan ’e hângreep. 
In ferskuorrend lûd woeks yn ’e kiel. 
Ik karke nei de dongbult, myn griene gazelle 
wie it bist dat brûze woe.
Ik ried mei in rotgong de planke op 
en rôp hi ha hoe.
De protter yn ’e beltsjebeam rôp hi ha hoe.
Ik kaam los fan ’e grûn.

It jokje wie al in pear dagen stikem, de âldhij wach.
Ik hold it each skerp op in swarte krie 
dy’t sekuer de ûnderwâl ynspektearre. 
Sa no en dan fleach er op. 
Faaks narre er de jerk yn ’e opfeart, 
dy’t kweakjend hinne en wer swom. 
Ik liet it each glydzje oer it Aldlân, oer it leechje 
fan van der Meer, it heechje fan Ydema, oer de tsiende 
en fyftjinde, it lân mei de lange ekers, de mostersânde, 
it lân mei de dimpte sleat. 
Ik wie in rôffûgel dy’t alles seach.

Piebe rûn yn it leechje fan Ydema, 
Broer Wijma stie as in dampeal by de hikke, 
André trêde, mei ien hân op ’e rêch en de oare hân los, 
as in reedrider dy’t slach meitsje woe, de hiele fyftjinde ôf. 
Ik klapte yn ’e hannen en die dy swarte smearlap nei dy’t him 
ynienen op ’e wjukken joech, it bedonge lân kruse soe.
De hij spatte op, de jok wjukkele wat om, struts skruten del.
Ik stode nei bûten ta en luts ien lange sprint. 
De hij brocht him sawat oant de Deinumer sipel.
Bedaard, as in ridder dy’t de fijân ferslein hie, kaam er 
werom.
De greppels glinsteren, it grien friet de brune plakken op.
Ik rûn oer de rûch bedonge ekers, de jok en hij 
fleagen neffens it boekje fuort.
En ik fûn myn earste aai, it spikkele juwiel, it kontsje 
omheech, yn in nêst dat mei soarch en leafde opmakke wie.

Myn lân

It lân dat de tonge útstuts
kin de tonge net mear útstekke.
It lân dat wielderich en rûch wie 
kin no net mear prate.
Ik wol wat sizze tsjin dat lân.

En sis: Wêr is myn lân, 
dêr’t learzens sa hearlik 
smyksmakke, fûgels har nêsten 
opmeitsje, sa fûl sjonge 
dat se hast út ’e loft 
delsige? 

Wêr is myn lân, dêr’t it aaien 
reint, dêr’t miggen gûnzje, 
wjirms dûnsje, in pyk 
net ûnder it plestik 
ferdwynt? 

Dat sis ik no tsjin dy lân 
en ik lit de triennen even rinne. 
Dat sis ik no tsjin dy lân, tsjin dy!

Wêrom bisto sa dôfhûdich? Spilesto 
moai waar, lûksto it antlit strak 
as in moade goadinne? Hat de tiid 
dy tamtearre, hasto te bot 
op ’e bealch hân?

Dat sis ik no as in man dy’t seit 
dat it dea is yn syn lân, sa dea. 
Dat sis ik no as in man dy’t batse wol 
troch machtige puozzen, as in man 
dy’t him deljaan wol tusken gouden 
rêgen, dy’t harkje wol nei it greide-
orkest, nei in orgy fan lûden. 

Dat sis ik as in man dy’t de goede 
tiid wer meimeitsje wol, dy’t wit
dat it no dea is yn syn lân, sa dea.

Wat kin ik jaan
as de ljip op myn lân gûlt aai 
kwyt, aai kwyt, as myn skries 
skriemt as in dichter dy’t siik 
en blyn fan langst syn âlde 
lân besjonge wol?

Wat kin ik dwaan 
as myn lân skoare wol, mar 
jankt as in junk om ’e jarre, 
as de hûd skuort, de nulle 
yn ’e ier it wêzen 
iepenript?

Wat moat ik sizze 
tsjin Amalia, de skries 
mei reade en giele ringen 
en in flirt flachje om ’e poat? 

Wat sis ik tsjin dy bliere 
fûgel, dy’t weromkomt 
mei in stjoerder op ’e rêch, 
de sawa’s fan Extremadura 
sûnder stúmjen ynruilet 
foar in griene woestyn.

Wolkom thús? 
Kom bried mar op myn lân
mar skrik net fan it antlit, 
myn strak lutsen antlit.

Jetze de Vries

HT rees  (Harns-Skylge rees)  (Frij nei Odysseus)

op in gleonhjitte foarjiersdei waard myn gesicht
diels bekuolle troch it blauwe himd 
dat as flagge oan de mêst hong
oeral útsicht op see – de bare see
fan fierren hearde ik de kobben
wylst ik my hast neaken tsjin it opspatten
fan weagen beflybkje liet
roeiers fan de foarbykommende sloepen 
ho hâlden en tsjin elkoar seinen
O die seun

(Seun is Harnzers foar soan)  
Sloeproeien is in tak fan sportroeien, en wol yn orizjinele 
rêdingssloepen fan skippen en walfiskfarders. Der binne 
6-, 8-, 10- en sels 12-persoans roeisloepen. De koaningin-
nerees fan it jier is de rees Harns-Skylge oer in ôfstân fan 
sirka 35 km. 

Syds Wiersma

Klainens as pine

Lânskipspine. Dan binne wy by Obe Postma oan it fer-
kearde adres, wie myn earste reaksje. By him is it Fryske 
lân gjin wûne, it docht net sear. Utsein in pear foarbyra-
zende frachtauto’s of fleantugen is it in noflike oarde dy’t 
er besjongt. It wurdt geregeld syn idylle. As der yn syn 
gedichten earne sprake is fan pine, dan is it net yn syn 
omgean mei lân of lânskip, mar dan sit it yn it yntermins-
klike: syn ûnmacht om persoanlik kontakt te meitsjen, syn 
argewaasje dat Fryslân eins te lyts is en sa oars as it grutte 
en meislepende libben dat guon oare dichters beskriuwe. 
Hoe faak sjogge wy yn syn gedichten net dat er him lyts 
en beskieden opstelt. Is dat in pose? Obe Postma liket 
te langjen nei ferbining en hy fynt de ferbining  yn syn 
poëzij: oer it lân, de mienskip, de minsken, it ferline en 
it no. Letter yn syn libben fynt er it yn de oertsjûging dat 
alles meiinoar gearhinget en yn de geast útsoarte meiinoar Jetze de Vries
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ferbûn is. Dan kin er de grinzen oer dy’t har earder pynlik 
yn him kurven ha.   
As meiwurker fan it Frysk Film Argyf soe ik begjinne 
kinne mei in gedicht fan Obe Postma en dêr histoaryske 
filmbylden fan it Fryske lânlibben út dy tiid by projek-
tearje. Obe Postma is in filmysk dichter, dus dat soe grif 
moai wurde. Mar it giet hjir hjoed oer pine. Nostalgy past 
dêr net echt by. Dêrom begjin ik mei in gedicht, ien fan 
de útsûnderingen yn Obe syn poëzij, dêr’t wy syn pine yn 
fernimme kinne. Gjin lânskipspine, mar in oar soarte pine, 
dêr’tst as lêzer de finger net daliks achter krijst. Ik haw it 
oer it gedicht ‘Ipe Douwe’ Soan’ út 1941. 
En om jim hast oan ’e ein fan dizze middei noch wat wek-
ker te hâlden meitsje ik no even in frjemde move. Ik lês de 
Biltse oersetting fan it gedicht foar dy’t ik ôfrûne moandei 
mei de Biltse skriuwster Sonja Nauta makke ha. Op guon 
punten, sis ik derby, is it mear in wertaling as in fertaling. 
Wy woenen it gedicht nei de Biltske situaasje taskriuwe. 
It fielt as klinkt Obe yn it Bilts skerper, rauwer, sels wat 
aktuëler as yn syn leaflik Frysk.  
Ik sil it yn myn bêste Bilts foarlêze.  

Ipe Douwes Seun

Kom met mij, Douwes seun, op hoge dyk,
Dêr lait an weerssijen út 'n machtig ryk,
De see, 't lând; sien dou en kies dyn plak:
Op 't dek de floed angaan of fast in 't ouwe rak.
'n Boerefolk, soa sêge se, Ipe dij;
Maar die't de dyk fergeet, het ok de seeën frij.
Soa ok 'n farensfolk op golf belust,
Ouwesylsters wete 't en de Westhoekse kust. 

Sien niet op mij; ik bin niet sterk en groat,
De eerde na, bin ik fan 't Bildtse woord.
Dochs hew ik oog foor see en frije wyn,
En smart om klainens, dwers sneed 't deur my hyn. 

Soa sien ik, Ipe Douwes seun myn maat,
hoe't 't dij hier op it hoog foor ogen staat;
De see roest an, dyn haitelând is goed,
- Maar meer as 't steed is leven en is moed.
© Oersetting: Syds Wiersma, Sonja Nauta, 2018

Klainens, dêr sit by Obe pine. De ôfrûne wiken haw ik 
him opnij lêzen en bin in poëtysk petear mei him oangien, 
sa’t hý dat withoefaak die mei kollega-dichters of kunde. 
De pine om lytsens komt faker foar yn syn wurk. Ik fyn 
dat foar it tema fan fanmiddei in wichtich punt. Want as 
ik neitink oer myn eigen lânskipspine dan merk ik dat dat 
by my mear is as inkeld pine oer ús lânskip. Ik fyn dat 
lânskipspine by ús faak te klain, te smel, te lyts, te skraal 
benadere wurdt. Us lân is en wurdt ferinnewearre troch 
sabeare grut tinken mar it is yn wêzen lyts tinken: pro-
duksje-produksje, neo-liberaal tinken, eigenbelang, pon-
gen mei jild, bankiersbelangen, Europeeske regeljouwing, 
earst de ekonomy dan de wrâld. Jantien de Boer hat it yn 
har artikel fan foarige wike yn de LC oer pleisterplakkerij. 
Briedmasines, plasdrassen, ensafh. Mar oan it systeem dat 

it lân, de wrâld bedriget wurdt neat dien. Klain eigen-
belang regearret de wrâld. Benaude politisy. En fierders, 
hjir yn Fryslân binne der oare pines hiel nau ferbûn mei 
lânskipspine. Ik neam ien: taalpine. De kealslach fan it lân 
is ek in kealslach fan de Fryske taal oan it wurden. Der 
wurde lykwols gjin adekwate maatregels nommen, der 
wurdt net trochpakt, it bliuwt tuike tuike. De klainens dy’t 
him by Obe yn 'e murken kurven hat, giet neffens my oer 
de klainens fan Fryslân. Wy soenen foarop rinne kinne, 
mar wy bongelje der mar wat achteroan. As it regear ús 
de opdracht jout om megawynmolen te pleatsen, tinke wy 
net grut en iepen, mar sette wy it lytse eigenbelang fan in 
enerzjyreus en in oantal pleatslike ûndernimmers foarop 
en pleatse dy meunsters gewoan yn in kwetsbere krite âld 
kultuerlânskip. Dat dat ek nochris de bertegrûn fan Obe 
Postma is, jout syn pine om de klainens fan Fryslân hast 
in profetysk betsjutting.   
Ik ha de ôfrûne wiken in syklus fan acht gedichten 
skreaun. Dat giet oer mear as inkeld lânskipspine. Ik 
begjin by Obe yn syn Lân fan Taal en ik einigje mei in 
foarbyld fan 'leven en moed', sa't Obe dat foarhâldt oan 
Ipe Douwes Seun. Nei jierren fan praten, massearen en 
triuwen troch in pear trochpakkers fan froulju komt der yn it 
deadelân oan de oare kant fan it Van Harinxmakanaal wat 
bysûnders fan ’e grûn. In lytse wenmienskip fan froulju 
yn de Swettepolder. 'Frijlân' neame se it. In oare wize fan 
omgean mei lânskip, lân- en túnbou, mienskip en kultuer; 
in oare wize fan tinken, om it technokratyske tinken fan 
politisy en ynstituten as de Dairy Campus te beynfloed-
zjen. De gemeente Ljouwert hat in pleats foar de froulju 
opknapt en jout harren in tal jierren de kâns om nije ideeën 
foarm te jaan. In brûsplak. Op 18 april waard it iepene en 
ik ha Obe dêr yn myn gedachten mei hinne naam. 
(Noat: It begjingedicht en de syklus dy't Wiersma hjir 
neamt, printsje wy hjir net ôf.) 

Froulju fan Frijlân

Charon fytst my it Van Harinxma oer
it deaderyk fan high tech dairy yn:
ús drûchmealde dream fan fûgeltsjelân.
In krigele plantaazje is jim doel 
mei waarme hannen omkear bewriuwe 
oer de ylhurde knibbels fan de polder. 
In Finske kotta, wat yurts, in wenwein, 
sa begjint treast, sa set fêst foarnimmen 
útein om slein lân geast yn te blazen. 

Froulju! Dit is in iensume igge
oan in útmolken see, ljocht krepearret 
fan toarst boppe de hurdgriene koarsten.
Lange, linige massaazjefingers
freget jim ûndernimmen, nuodliker
as dit bonkerak mei syn fêstklapte
kaken leit Fryslân der nearne hinne.
Nachtsusters yn in sanatoarium, sprekkers 
op jirpelkistjes sille jim wêze.  
Fryslân genêze wurdt in spul fan lang
en wiis en hellich ingelegeduld.

Mar hark! Der sit altyd wol earne dize
yn 'e grûn, in fertelling fan wadi
dy't jûns, as jim rêstend op chaises longues
de sinne mei syn toarstige amers 
troch ferdôve notiid sakjen sjogge,
syn taal fan buorkjen út 'e djipten sjongt. 
Dan glimket dit lân wer as in kuststreek.
En as de grouwe mûzebiter de nacht 
yntsjantelt as in skaad dat net loskomt
fan syn rôverseach, dan komme jim oan 
by leechte roppich om ús te bereizgjen. 
Jou jim dan oer, want dit is de polder
dy't gol is mar faak slim ûnwennich gûlt
as in gipsy oan it tsjoar fan in honk.

Sigrid Kingma

Ik ha hjir alris earder stien op in Obe Postmamiddei. De 
foarige kear sei ik dat ik gers gjin natuer fyn. Dêr wie it 
mearendiel fan de seal it doe net mei iens. No wol ik dêr 
graach op weromfalle. Ast sjochst hoe’t it gers der de 
lêste tiid by stiet, dan soest sûnder twifel sizze kinne dat 
dat gjin natuer is. Foar dy oanharke griene flaktes betocht 
Theunis Piersma de term lânskipspine. 
Yn it neijier wie ik by de fertoaning fan de dokumintêre 
‘Yn dit lânskip leit myn libben’ yn de Harmonie. Bert 
Looper die it wurd foarôf. Hy helle in krantekop oan dy’t 
presys it probleem oanjoech fan de maatskippij: ‘Raai-
gers is ek grien.’ Dêr hie Obe Postma grif in gedicht oer 
skreaun, as er doe yn de seal sitten hie. Ik ha it notearre 
mei deselde gedachte. Raaigers is fluch groeiend aai-
wytryk gers dat op meanlân siedde wurdt. Der sitte gjin 
blommen yn en der rinne meastentiids gjin  bisten op, 
want it moat meand wurde.  It lân is dea. Der briedt gjin 
fûgeltsje op, der swaarmje gjin michjes boppe, der komt 
gjin blomke boppe de gerzen út. 
Doe’t ik frege waard om in gedicht te skriuwen foar  it 
Obe Postmaselskip, wist ik dus  al wêr’t ik oer skriuwe 

woe. De foarige kear die ik wat sneu oer de romantyske, 
soms patetyske ‘O’ útroppen dy’t Obe Postma derút 
goaie kin. Mar ast om de moade fan dy tiid hinne sjochst, 
dan stiet der in soad wiisheid yn Postma syn fersen dy’t 
sprekke fan in grut begrip fan it libben om ús hinne en de 
ekosystemen njonken ús eigen doar. Hy seach it op tiid, 
wy pas no’t it net mear goed wurket. Dat yllustrearret 
ûnder oare syn gedicht ‘It libben dat fergong’ (1925) dêr’t 
ik in stikje fan foarlês.

O hûs en terp en lân! Hoe fiere jimme mei
Nei tiden griis en âld! De brike muorre
It tek, it lytse ramt, hja sprekk’ in taal
Us nei en goed. (…)   
                           – o as wy stean
Dêr heech oer ’t gea en sjen de lânen oer,
Hoe komt in machtich fielen by ús op!
Har weiden, moedsum lutsen by de hichte op,
Komm’ op ús ta; wer roppe oer ’t fjild de kij,
En effen hearre wy it eineguod.
O fliten lang fertein! Hjir mei jimm’ del te gean
De himrik út, oan ’e ie ta dy’t
De geaen skiedt! It gers fiel ’k yn myn hannen
En ik rûk de grûn...
O dit giet bûten tiid! Wy binne diel
Fan selde wrâld, hoe koe der oars
Sok fielen troch ús gean?
Ien siele, ien begryp omfiem’t it al.

Hoe oars is útsicht op raaigers. No’t de ynsekten mei 70% 
fermindere binne en de jonge skriezen dea yn it lân lizze, 
binne we eins al te let. In soad minsken witte net dat as de 
ynsekten útstjerre, dat dan al gau de measte greidefûgels 
en reptilen folgje. In ljippejong hat in pear tûzen ynsekten 
deis nedich om net te ferhongerjen. Binnen tweintich jier 
kinne we de evolúsje in miljard jier weromdraaie. Dat lies 
ik alteast yn it tydskrift fan Natuermonuminten, ik bin der 
in bytsje mei dwaande.
Mei dy gegevens yn de achterholle bin ik begûn oan in 
earste ferzje. Dy ferzje wol ik graach efkes foarlêze sadat 
jim net allinnich it einprodukt hearre, mar ek ris ynsjoch 
krije yn it proses fan it dichtsjen. 

Devolúsje

Lânskipspine is deaspuite
mei it neonicsgriene soer
fan de ûntkenningsfase 
raaigers is ek grien
Ik woe in futuristysk boek skriuwe
dat de maitiid net weromkomme soe
dat blomkoal de iennige blom noch wie
ik woe dat it net echt wie
Raaigers is ek grien
yn felgriene biljertlekkens
lizze sêft en stiif de liken 
fan tsientallen keningsbern
Ik wit fan in tiidmasine

Sigrid Kingma
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dy’t oer tweintich jier
evolúsje in miljard jier weromdraait
ik woe dat it net echt wie

in pear tûzen kevers deis te min 
is in pear hûndert diersoarten wei
ferhongere lichemkes útstruid
oer tsjerkhoven sûnder tinkstien 
Raaigers is ek grien
dêrtroch hoech ik simmers 
net al dy suïsidale michjes
fan myn autorút te skraabjen

It raaigers kaam hieltyd werom. Der siet al in natuerlike 
herhelling yn, dus doe kaam it idee om it yn in fêstere 
foarm te setten. Myn oandacht gong út nei in filanel. Ik ha 
in skoft op de Fryske Akademy wurke. Myn wurkplak 
lei presys tusken de dichttegel fan Obe Postma en in 
Villanelle yn. Obe Postma syn stien is no in eintsje om-
lein, no lizze se noch tichter by mekoar. Der is de klassike 
Italjaanske Villanelle, mar der is ek in wat frijer boerefers. 
Om’t Obe Postma ek oer it boerlibben dichte, is dat de 
úteinlike foarm woarn.

Devolúsje

Raaigers is ek grien
dat is wat de pestkop sei
set de moter stil en swij
sa hie er it ferset ôfdien
nimmen wist wêr’t it oan lei
raaigers is ek grien
biljertlekken fan skjinne skien
yn dat lân rinne gjin kij

set de moter út en swij
foar neonicsgriene grêfstien
jonge skriezen by boskjes fan tsien
raaigers is ek grien

fan ynsekten hâldt gjinien
allinnich fan de bij
set de moter stil en swij
de echo fan ferkeard ferstien

gûnzet yn dyn earen nei
raaigers is ek grien
set de moter stil en swij.

Oanbieding earste eksimplaar 
SELECTED POEMS

Wurden sprutsen by de presintaasje op de earste Obe 
Postma-dei fan de trijetalige bondel fan Obe Postma syn 
Selected Poems op 6 april 2018 yn it OBE-gebou.

Bêste allegearre,

Hjir haw ik him, de nije Selected Poems fan Postma, en it 
is prachtich dat wy dit boek hjoed oanbiede kinne oan de 
lêzers dy’t hâlde fan syn wurk. En fansels oan nije lêzers 
dy’t noch in wrâld ûntdekke kinne. Ik bin bliid dat jo, 
Kommissaris Brok, aanst it earste eksimplaar yn ûntfangst 
nimme wolle.

Dit boek hat in lange ûntsteansskiednis. Dêr wol ik graach 
in pear wurden oer sizze.

Yn 1997 ferskynde fan Postma de twatalige blomlêzing 
Van het Friese land en het Friese leven, mei Philippus 
Breuker as gearstaller en Jabik Veenbaas as oersetter. It 
boek waard yn de lanlike parse goed ûnthelle, en it holp 
der oan mei dat Postma syn wurk bûten Fryslân fierder 
bekend waard. Der wie yn dy snuorje noch in faktor 
dy’t dêrby holp, Geert Mak mei syn bestseller Hoe God 
verdween uit Jorwerd. Dêr steane twa fersen fan Postma 
yntegraal yn, yn twa talen. 

Mei it sukses fan dizze bondel like it ús by it FLMD 
goed ta dat der ek in Ingelske blomlêzing komme soe. Op 
in seker stuit kaam ik yn kontakt mei Anthony Paul, in 
Ingelske oersetter dy’t as dosint fertaalkunde wurke oan de 
Universiteit fan Amsterdam. Tegearre mei Jabik Veenbaas 
doarst hy it wol oan om Postma yn it Ingelsk oer te setten.

Der moast fansels ek in útjouwer komme. Jitske Kingma 
brocht my yn kontakt mei Mark Lawson, in man dy’t yn 
Skotlân in p.o.d.-útjouwerij hie. Dat wie doe betreklik nij, 
‘printing on demand’, dat wie ûngefear yn 2000. Lawson 
seach der wol wat yn om Postma út te jaan. Ik fûn yn myn 
argyf in brief fan in sekere Susan Mansfield, dy’t ik fierder 
net koe, lid fan de útjouwer syn lêskommisje, út maart 
2001. Dêr wol ik graach in oanhaal út dwaan:

The poems of Postma paint pictures of a pastoral life in 
the early 20th century, dealing with subjects such as beauty 
and contentment, yet without being soppy or sentimental. 
Poets tend to write about the sorrows of life, rather that 
its joys, but Postma comes across as content with his life 
and the world around him. As a result, his poems are very 
affirming. There are interesting points to do with feeling 
at one with the natural world, and rejoicing in everyday 
miracles. The poems are written with a light touch, which 
suggests that the poet is not afraid to examine what he is 
doing and why, or even to laugh at himself.

Dat fyn ik wol moaie wurden foar ien dy’t Postma blanko 
foar it earst lêst.
Dat Ingelske boek waard What the poet must know, yn 
2004. Dêr hie Jabik Veenbaas de seleksje foar makke. Dy 
rûn foar in grut part lykop mei de eardere Nederlânske 
blomlêzing, mar net hielendal. Ien gedicht dat no wol yn 
de Ingelske bondel stie, wie bygelyks ‘Ein’, in fers út de 
jierren tritich. Dat gedicht hat yn Postma syn oeuvre in 
spesjale status, omdat it – foarsafier’t ik wit – it iennichste 
is dêr’t opnames fan binne dat de dichter it sels foar-
draacht. Dat wol ik jim no graach hearre litte.

Altyd hiel bysûnder, om fan ien út it ferline ynienen it 
lûd te hearren. Dat allinne al! Dizze opname is makke yn 
1959 by de besite fan de Italjaanske polyglot Giacomo 
Prampolini oan Fryslân (Postma wie doe 91 jier). Pram-
polini koe ek Frysk. Hy hie yn 1952 in lyts boekje útjûn 
mei 31 Fryske gedichten yn oersetting, Poeti frisoni. By 
syn besite waard him as kado in lûdbân oanbean mei de 
foardrachten fan alle gedichten út Poeti frisoni (LC 27-04-
1959). Fan Postma stie allinne ‘Ein’ yn dat boekje. [Myn 
eardere opmerking dat ‘Ein’ grif ien fan Postma syn eigen 
favoriten wie omdat hy dat útkeazen hie om foar te dra-
gen, gie wat te koart troch de bocht, want de seleksje fan 
dat fers waard bepaald troch de ynhâld fan Poeti frisoni. 
Prampolini hie foar Poeti frisoni Wadman syn Frieslands 
dichters út 1949 brûkt (De Tsjerne jg. 8 (1953), s. 64). Dêr 
stie ‘Ein’ ek yn].

Teake Oppewal oer de ûntsteansskiednis fan SELECTED POEMS

Doe’t Kulturele Haadstêd oan de hoarizon ferskynde kaam 
der in kâns om op ’en nij in blomlêzing fan Postma út te 
jaan. Tresoar pakte it inisjatyf op, mei stipe fan it Obe 
Postma Selskip. Louw Dykstra fan Wijdemeer tekene foar 
de útjefte. Dat waard dizze Selected Poems.

It is in trijetalich boek wurden, mei alle gedichten út de 
beide foarôfgeande blomlêzingen, en ien ekstra gedicht 
dat beide net hiene: ‘Novimberdream’. Abe de Vries naam 
dat wol op yn syn grutte blomlêzing Het goud op de weg 
út 2008. Dus der moast wat ekstra fertaalwurk dien wurde. 
It spyt my tige dat Jabik Veenbaas en Anthonty Paul hjir 
net wêze kinne hjoed. Ik wol har hjirby ferûntskuldigje.

Minsken dy’t wat fieling ha foar boekûntwerpen sille 
beseffe dat it net maklik wie om in dichtbondel yn trije 
talen foarm te jaan. Uteinliks is de oplossing fûn troch de 
gedichten yn it Frysk en yn it Ingelsk nêst inoar te pleat-
sen, en de Nederlânske oersettingen apart achteryn. 

It is in prachtich boek wurden, mei tank oan Louw Dyk-
stra en foarmjouwer Gert Jan Slagter. Der sit in prachtich 
stofomslach om mei de ellips as weromkommende foarm. 
Achterop in jeugdfoto fan de dichter. As je it omslach 
derôf helje, stiet achterop de bekende foto fan Postma as 
âlde man en profil, wol wat in izegrim, mar as portret fan-
sels ‘gefundenes fressen’ foar de omslachûntwerper. Yn it 
boek steane fierder hast alle bekende ôfbyldingen fan de 
dichter. En wat ek belangryk is: Dit boek rekket net wer 
útferkocht, want as de oplage op is, makket Wijdemeer 
ekstra eksimplaren mei de p.o.d.-technyk.
Yn 1997 by it ferskinen fan de Nederlânske blomlêzing 
neamde Phlippus Breuker yn Trotwaer it wurk fan Postma 
‘in kado foar Fryslân’. Ik soe sizze wolle, mei dizze nije 

Foarsitter George Huitema oerlanget it eksimplaar oan 
Kommissaris Arno Brok
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fertaling yn it Nederlânsk en it Ingelsk, kin Fryslân dat 
kado no ek tagonklik meitsje foar Nederlân en yn feite 
foar de hiele Wrâld.

Ta beslút wol ik graach ien fers foarlêze dat past by dizze 
gelegenheid, earst yn it Frysk en dan yn it Ingelsk.

Postma sprekt yn dit fers syn lêzers fan letter dagen oan 
oer syn eigen poëzij.

Foar in goed begryp twa dingen út de tekst ta ferheldering. 

[1] Postma siteart hjir de Romeinske dichter Horatius. 
Dat wie grif in grutte opsnijer, want hy seit oan de 
ein fan ien fan syn bondels: "Exegi monumentum 
aere perennius": Ik ha in monumint oprjochte dat 
iviger duorret as brûns, of: koper. 
It is fansels wol iroanysk: wy kenne dit noch altyd! 
Dat, hy hie eins wol gelyk. 😊

[2] As twadde ding wol ik graach wize op in bysûndere 
betsjutting fan it tiidwurd ‘winne’ yn it Frysk. As ik 
sis: ‘De bij hat fan it swiete wûn’, dan betsjut dat net 
dat der in wedstryd west hat dy’t de bij wûn hat, mar 
dat de bij ‘eat fan dat swiete’ krigen hat. Sa brûkt 
Postma it tiidwurd ‘winne’ yn dit fers.

Okee, hjir is dus Postma, oan ús, oer syn eigen dichtwurk, 
dat er hieltyd oantsjut mei ‘it’, ‘it dichtwurk’: Dit boek 
dus!

OAN DY’T MY LÊZE SILLE YN LETTER TIID

Ik sis net: heger as de piramide-bou,
En duorjender as koper sis ik net.
’t Woechs út it flakke lân stil nei de sinne op
En ’t is net sterker as de minskene hert.

Mar ’t koe dochs wêze dat it dei en jier
Bewarre bleau en fûn in lústerjend ear.
De sinne hâldt syn ljochte himmelgong
En minske’ hert syn wûnderlik begear.

It is myn lân, it is syn folts; in hûs;
In boereminske yn ’t hôf; in hjerstejûn.
En siele hat – o dream yn simmerlân –
Yn ierdsk begean fan it tideleaze wûn.

It is in minske, iepener op dichters baan
As wenst wol ha woe, fij fan skuttend byld;
Hy jout him oer oan dy’t ta ’t libben giet,
In feint, in bern, en sûnder pols of skyld.

Fan: George Huitema (redaksje en foto’s). Tekst is basearre 
op rûtebeskriuwing fan Jannie van der Kloet (stadsgids 
HSL, Histoarysk Sintrum Ljouwert) gearstald tegearre 
mei Lysbert Bonnema (Tresoar). De Postma-anekdoaten 
binne fan dielnimmer Pieter de Groot dy’t dêr spontaan 
mei oansetten kaam.

Underdiel fan de Postma dagen wie de kuiertocht op 
sneon 7april 2018. De kuier wie net allinne by spoaren 
fan Postma del, ek oare literêre bysûnderheden kamen 
op ’t aljemint. Op guon plakken hat Lysbert Bonnema in 
fers foardroegen. Foar de ferskate lokaasjes is tankber 
gebrûk makke fan tips fan Tineke Steenmeijer. De neisit 
yn Tresoar wie tige noflik. Dichter Jetze de Vries hat noch 
spontaan in tal fersen foardroegen sa’t dat ornaris bart by 
Poetry Slams.  

0. Start; Histoarysk Sintrum Ljouwert (HSL)
In jier nei syn pinsjoen yn 1933 ferfoer Postma nei Ljou-
wert, dêr’t hy him mei syn suster Lys nei wenjen sette 
yn in hûs oan de Ingelsestrjitte 5. De kuiers op snein yn 
de omjouwing ûndernaam hy ek hjir (neffens Breuker 
bygelyks by it Jelsumerbinnenpaad del) en hy rûn hast alle 
dagen fan de Ingelsestrjitte nei it argyf en de bibleteek yn 
de Kânselarij oan de Turfmerk, in flinke kuier. Dat kinne 
jo fansels by ferskillende strjitten del dwaan. Pieter de 
Groot wist foar in grut part wol krekt hokker rûte Postma 
dan keas, om’t hy hjir yn de buert opgroeide en hy Postma 
dan wol gauris rinnen seach.

1. Aldehoustertsjerkhôf; besikerssintrum OBE
Yn dit besikerssintrum -geweldich dat foar dizze namme 
keazen is!- is ynformaasje te krijen oer alle aktiviteiten 
fan Lân fan Taal en it hiele jier 2018 is der boppedat in 
talich keunstwurk fan Tim Etchells te sjen.

Obe Postma-dagen -  poëzy- en literatuerkuier

Anekdoate: 
Op ien fan syn kuiers is Postma op it Aldehoustertsjerk-
hôf, dat doe befluorre wie mei balstiennen, de saneamde 
kinderhoofdjes, oer in kûle stroffele. It plein wie doe yn  
gebrûk as boadesintrum en ien fan de frachtriders hat him  
oerein holpen en nei it fearhûs fan Van Wijk brocht om op 
ferhaal te kommen. De skea foel ta, hy hie wat bloed yn 
’t burd. (It fearhûs dat oan de súdkant fan it plein stie, is 
letter ôfbrutsen om plak te meitsjen foar de nijbou fan de 
Algemeene Friesche.) 

2. Grienewei, hoeke Doelestrjitte; It Coulonhûs mei 
 oanbou
Hjir sit de Fryske Akademy. Postma kaam wol geregeld-
wei by de Akademy, mar net sasear foar wurk of stúdzje, 
benammen foar gearkomsten fan in tal wurkferbannen 
lykas ’t Geakundich Wurkferbân en it Toponymysk 
Wurkferbân. Foar sawol de FA as it Frysk Genoatskip (dat 
Postma eins wichtiger fûn as de Akademy) wie hy as saak-
kundige op allerhande mêden in weardefolle adviseur.  

3. Grutte Tsjerkestrjitte 23
Yn de twadde helte fan de 19e en it earste kwart fan de 
20e iuw wennen hjir Oebele Stellingwerf en Trui Jentink, 
beide sjoernalisten by it Friesch Volksblad. 

4. Grutte Tsjerkestrjitte 27
Yn de 17e iuw it hûs fan de doedestiids ferneamde printer 
Claude Fonteijne, printer fan it Hôf fan Fryslân en sintrale 
figuer yn de Fryske kultuerkring.

5. Grutte Tsjerkestrjitte 29
Foarhinne de Buma-bibletheek. Nei 1966 kaam de 
bibleteek yn it nije gebou fan de PB en fan 2002 ôf is it 
ûnderdiel fan Tresoar. 

Yn it Ingelsk giet it sa:

TO THOSE WHO WILL READ ME IN TIMES TO 
COME

I don’t say ‘higher than the pyramids’ ,
Nor do I say ‘more durable than brass’.
From flat land it grew gently towards the sun,
And is no stronger than the human heart.

And yet it could be that it was preserved
To find in other time a listening ear.
The sun maintains its light ascent to heaven,
The human heart its curious desire.

It is my land, it is its folk; a house;
A farmer’s wife outside; end of an autumn day.
And so the soul – oh dream in summer-land –
On earthly ground has robbed eternity.

It is a man, as poet more direct
Than people liked, averse to cloudy word;
He gives himself to those who care for life,
A boy, a child, with neither shield nor sword.

Opmerking: De alinea oer Prampolini is foar dizze printe 
ferzje oanpast. 



Wjerklank  17  16   Wjerklank

6. Wide Gasthússteech; Aed Levwerd
Hjir leit in poëzystien mei it fers Aed Levwerd fan Douwe 
Annes Tamminga (1909-2002). Postma en Tamminga 
koenen inoar. Geart de Vries skriuwt yn Trochpaden dat 
Tamminga fertelt hoe’t hy - en oare Fryske skriuwers - 
Postma’s wurk ynearsten net sa wurdearje koenen, mar 
hoe’t hy dêr letter hiel oars tsjin oan seach: “[…] Wy 
fûnen Postma syn parlandofersen mar wat geëamel.” Let-
ter seach Tamminga yn dat der “oer syn fersen in eigen-
aardich patina leit dat lestich te omskriuwen is, mar dat 
in diminsje mear jout oan dy poëzij as wat der op it earste 
gesicht stiet.”
Tamminga fertelt ek dat hy bliid is dat hy Postma ridlyk 
goed kend hat, “al wie it dreech om mei him oer syn wurk 
te praten.” Doe’t hy yn ’e oarloch geregeldwei yn de 
Ingelsesstrjitte kaam, prate Postma dochs wol ris oer syn 
gedichten en oer de poëzy yn it algemien, mar hy begûn 
ek al gau wer oer syn wittenskip. Doe’t hy letter mei Ype 
Poortinga elk jier op Postma syn jierdei kaam foar in 
kop kofje, sei Postma neffens Tamminga: “No, no, hoog 
bezoek.’ en dan lake hy mar wat.” Tamminga skreau in 
ynlieding by de Samle fersen fan Obe Postma (1978). 

7. Grutte Tsjerkestrjitte 212; Julius van Gheelstins
Hjir siet it FLMD mei dichter Freark Dam as konservator 
en letter frisiste/skriuwster Tineke Steenmeijer-Wielenga 
as sadanich. Mata Hari hat hjir ek wenne fan 1883-1889. 

8. Jakobinertsjerkhôf; De Grutte of Jakobinertsjerke 
Rjochts neist de tsjerke in poëzystien fan Michael Zee-
man, skriuwer en wurknimmer fan boekhannel De Tille. 
Benammen bekend wurden troch syn tv-programma 
‘Zeeman met boeken’.

9. By de Put
In buert mei foar de oarloch in protte Joadske húshâldens. 
It keunstwurk fan René Knip mei it berneferske fan Anne 
Feddema en it bankje mei in tekst fan skriuwer/sjoernalist 
Erik Betten is spitigernôch allegear yn ûnderhâld. 

10. Slotmakkersstrjitte/Woartelhaven
Steven de Jong  (1935 -2018) skreau yn 1989 de roman 
De Wuttelhaven del, dêr’t hy de Gysbert Japicxpriis foar 
krige.

11. Fiskmerkpiip en Foarstreek 26
Op de piip it fers Het einde fan Jan Jacob Slauerhoff 
(1898-1936). Slauerhoff is berne yn it hûs  oan de oare 
kant op Foarstreek 33, mar hy wenne fan syn 8e oant syn 
studintetiid yn it pân op 26.

12. Turfmerk 11; De Kânselarij 
It gebou, letgoatysk mei ier-renêssânsistyske skaaimerken, 
waard yn 1571 yn gebrûk naam troch it Hôf fan Fryslân, it 
heechste rjochts- en bestjoerskolleezje fan Fryslân. Yn de 
20e iuw kamen it Ryksargyf en de Provinsjale Bibleteek 
deryn en dat wie in wichtige reden foar Obe Postma om 
yn 1934 nei Ljouwert te ferfarren. Postma rûn hast alle da-
gen fan de Ingelsestrjitte hjirhinne om te wurkjen oan syn 
wittenskiplike artikels. Benammen foar dy artikels makke 
hy gebrûk fan materiaal út it argyf. 

Links fan de Kânselarij by de eardere yngong fan it Frysk 
Museum (1995-2013), op de muorre in hast net lêsber 
sitaat fan Postma:‘Machtich kliuwe alle krêften / al de 
ieuwen boartsje mei / Hwat yn it ferline wraemde /Libbet 
wer yn jonge dei’.

Anekdoate:  
‘Ik sit foar it finster yn ’e sinne en sjoch nei it bewegen fan 
de twiichjes fan de roazebeam;/
Sa kin in ynvalide yn oktober noch eat fan de simmer 
hawwe./ Oan ’e line hingje himd en lekken opbolle fan de 
krêftige wyn’.

Dy dichtrigels – de begjinrigels fan it fers Provinsjalistysk 
– skreau Postma doe’t er yn ’e hjerst fan 1951 troch in 
ûngemak oan hûs bûn wie. Hy wie op ’e Harnzerstrjitwei 
net fier fan syn hûs yn de Ingelskestrjitte troch in fytser 
fan ’e sokken riden en hie syn rjochterfoet brutsen. Dy is 
troch de dokter wat bryk set, sa’t te sjen is op de ikoa-
nyske foto, dy’t Sjoerd Andringa fan him makke hat doe’t 
er út de Kânselarij kaam. De foet wiist wat oerdwers. 
It wjerhold him der net fan om dêrnei noch geregeld de 
fikse kuier te meitsjen fan syn hûs nei de Kânselarij oan ’e 
Turfmerk – doe de fêstiging fan de provinsjale biblioteek. 
Dat hat er in lytse fearnsiuw folholden, fan syn kommen 

yn Ljouwert yn 1934 oant 1958. 
De fytser dy’t him oanried, wie de doe 20-jierrige Arjen 
van der Schaaf út Bitgum, dy’t yn militêre tsjinst siet. ‘Hy 
stie by de filla Baens-Ein ynienen de dyk oer en ik hie 
de gong der tink stevich yn’, wit Van der Schaaf (letter 
foarljochter by de CBTB) him noch yn ’t sin te bringen. 
‘Hy wist wol dat it syn skuld wie en hat it my net kwea-
ôfnommen. Ik haw him letter noch thús opsocht en him in 
pakje sigaretten brocht fan syn favorite merk, Turmac.’    

13. Hoek Tunen-Foarstreek
It fers Styx fan Tsjêbbe Hettinga (1949-2013) leit oer de 
brêge njonken it wetter. Hy skreau it gedicht foar Jan 
Voorthuizen, útbater fan jazzkafee ‘De Taverne’ oan de 
Tunen 3. Hettinga wenne oan de oare kant op nûmer 55A 
doe’t hy yn Grins Frysk studearre.
 

14. Foarstreek 80
Bertehûs fan François HaverSchmidt (1835-1894), ek 
bekend as Piet Paaltjens, dichter en predikant. 

15. Prinsetún
In de tún hat men útsicht op de Noardersingel dêr’t Post-
ma somtiden wol delkaam as hy op snein in kuier makke 
nei bygelyks it earder neamde Jelsumerbinnenpaad. Dêr 
ek is it eardere Diakonessehûs, dêr’t Postma twa wike foar 
syn ferstjerren op woansdei 26 juny 1963 opnaam waard.

Anekdoate: 
It poëzytableau mei it fers Prinsetún, dat foarhinne by de 
yngong fan ’e tún oan it Skuonmakkersperk lei, is ferhuze 
nei de yngong fan it Histoarysk Sintrum Ljouwert. Dat 
fers, skreaun yn 1953 en publisearre yn it tydskrift Hei-
telân, stiet yn syn lêste bondel Fan wjerklank en bisinnen 
út 1957. Doe’t de Ljouwerter Krante – Jacob Noordmans 
foar ’t neist – him yn 1958 in interview ôfnaam ta gele-
genheid fan syn 90ste jierdei, hie Lolle Nauta dy bondel 
krekt net mijen besprutsen yn De Tsjerne. Postma: ,,Myn 
fers oer de Prinsetún is by him sahwat in Sinteklaze-
rymke. It is wier, it is mei ‘Simmer’ it iennichste fers 
op rym, mar hwerom soe ik nou net rymje meije? En ik 
sels achtsje Prinsetún nou krekt in fers dat moai goed 
slagge is. Mefrou Faber-Hornstra woe it yn de gong fan 
it Kunstsintrum ophingje litte. O, hinget it der al. Nou, ik 
skriuw dêryn: de einen kwêkje har hjerstesang. Wy hiene 
thús einen en dy songen  by ’t hjerst hiel oars as yn ’e 
maityd.’’(LC 22-3-1958).  NB: Trude Faber-Hornstra wie 
de direkteur fan de Kultuerried, dy’t doe fêstige wie yn 
it s.n. Keunstsintrum yn de Prinsetún (no restaurant De 
Koperen Tuin).
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Poëzy fan Obe Postma op muzyk

It konsert hie it motto ‘It Paad’meikrigen út Post-
ma syn gedicht ‘De Kuier’. Meiwurking fan Jeroen 
Helder - tenor; Paulo Folkertsma - deklamaasje; 
Rianne Jongsma - fluit; Afke Wijma - piano; 

Boekpresintaasje: Obe Postma – In libben dat bloeide nei syn aard

Ferline jier is op de algemiene ledegearkomst yn 
maart 2017 it boek In libben dat bloeide nei syn 
aard fan de twa auteurs, Tineke Steenmeijer-Wie-

lenga en Geart van der Meer ferskynd. Yn dit boek 
wurdt it libben en wurk fan Postma yn de folle 
breedte beskreaun en analysearre. 

Tineke jout yn har part fan it boek - ûnder de titel 
Al wat ik skriuw, dat is wier bard - in skets fan it 
libben fan Obe Postma op basis fan syn fersen, 
brieven en oare teksten, fan famylje-oanteke-
ningen, argiven, publikaasjes en ferhalen. Yn it 
twadde part fan it boek besprekt Geart ûnder de 
titel Fier haw ik myn dreamen weide / En de him-

mel iepen sjoen alle bondels fan Postma. Dêrnei 
besprekt er de fertalingen fan Emily Dickinson en 
Rainer Maria Rilke, en it boek beslút mei in koarte 
konkrete gearfetting fan Postma syn wrâldskôging. 

Obe Postma. In libben dat bloeide nei syn aard.
Utjouwer: Elikser. Omslach: Peter Boersma.

Gerben van der Veen - harmoanium en Fokaal 
Ensemble. Foto yn de midden: Peter Visser, de 
meast produktive Obe Postma-toansetter.
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OBE POSTMA. SELECTED POEMS. 
In Frisian, English and Dutch.
ENGLISH TRANSLATIONS, Anthony Paul. 
PREFACE AND DUTCH TRANSLATIONS, 
Jabik Veenbaas.

Obe Postma wurdt wol beskôge as de grutste Fryske 
dichter. En as sadanich fertsjinnet er wol in blomlêzing 
yn oare talen. Dizze bondel is yn sekere sin de opfolger 
fan de earste, neamd WHAT THE POET MUST KNOW, 
fan 2004, ek mei oersettingen fan Anthony Paul. Wat de 
Ingelse fertalingen oanbelanget is de bondel wat útwreide 
en ferbettere, al binne net al myn kritykpunten yn myn 
besprek fan boppeneamde bondel (DE MOANNE, juny 
2004) honoreard, troch ferskil fan miening of om oare 
redenen. De Nederlânse fertalingen binne yn yn dit boek nij 
tafoege, al sille de measte oersettingen fan Veenbaas oer-
nomd wêze út syn earder ferskynde bondel oersettingen 
fan 1997. Dy Nederlânse fertalingen stean oan de ein fan 
it boek achterelkoar ôfprinte, wylst de Ingelse op de rjuch-
tersiden nêst de Fryske oarspronklike teksten stean. Dat 
is fansels net sa handich, mar ik soe ek net witte hoe’t dat 
oars kinnen hie, sûnder it formaat fan it boek ûnfoech grut 
te meitsjen. It ferskinen fan dit boek hat fierder fansels 
ek alles te meitsjen mei it feit dat Ljouwert de kulturele 
haadstêd fan 2018 is, mei Fryslân as achterlân. En, net te 
ferjitten, mei it 150ste geboartejier fan Postma. 
   Obe Postma hat de lêste jierren relatyf in soad omtin-
ken krigen, net yn it minst troch it krewearjen fan it Obe 
Postma Selskip. Sa kaam yn 2017 noch in mânsk boek oer 
Postma út mei de titel In libben dat bloeide nei syn aard, 
mei in oanset ta in biografy fan Tineke Steenmeijer-Wie-
lenga, en in rige gronologise ‘lêsferslaggen’ fan mijsels, 
mei in oersjuch en gearfetting fan syn libbensskôging, en 
mei dêrnêst in stikmannich beoardelingen fan Postma syn 
oersettingen. En ein dit jier ferskynt ek noch in tsjokke 
biografy fan Philippus Breuker, ien fan de oprjuchters fan 
it Selskip en trochkrûpt yn de stúdzje fan Postma. 
   De populariteit fan Postma hat grif in protte te meitsjen 
mei de gauris rake en moaie formulearingen yn syn dicht-
wurk en dan ek foaral mei syn ûnophâldlik stribjen om de 
harmony fan en mei al it besteande te finen en de hart-
stochtlike driuw ta ienheid fan ferline en hjoed: it hjoed is 
bij him mear as allinne hjoed – we sjugge dêr ek it ferline 
yn, en Postma sjucht dy twa altyd tagelyk. Postma moat 
al as jongfeint net yn in persoanlike God leauwe kinnen 
hawwe, en hij hat as in soarte fan ‘god-ferfanger’ (sa ha ik 
dat alris wat ûnearbiedich neamd), faaks direkt of indirekt 
weromgripend op ideeën út de Grykse filosofy, in soarte 
fan ‘wêzen’ betocht (as ik dat wat ûnkrekt sa betitelje 
mei) dat er û.o. ‘wrâld-siele’ of ‘al-geast’ neamt. In like 
ûnwierskynlik en ûnbewiisber wêzen as dy almachtige 

kristlike God, mar dy konstruksje stelt him yn steat om de 
harmony mei alles te finen en ek de spjalt tusken doe en 
no te oerwinnen, want dy ivige ‘algeast’ makket alles mei 
en ûnthâldt ek alles. De Postma-siele libbet mar in skoftke 
min of mear – mar net helendal! – in eigen libben en raant 
nei de dea fan it lichem wer folslein gear mei dy algeast, 
sa’t er dat yn it byld fan weachjes fan in ‘stream’ ferbylde 
hat: dy weachjes/tearkes binne fan de stream in deel, mar 
mei even in eigen lykjende indifidualiteit: ‘fan wrâld-siele 
diel’ hat er dat neamd. En dy siele fan him hat sadwaande 
ek in ivich libben. 
   Soks falt mei yngeand lêzen sa’n bytsje op te meitsjen 
as jo al Postma syn gedichten fan begjin oan de ein ta 
sekuer lêze. Yn in blomlêzing lykas dizze kin dat fansels 
net, en der moat dan ek freesd wurde dat de ferwizingen 
hjir en dêr nei dy algeast foar de Ingelse of net-Frysktalige 
lêzer totaal ûnbegryplik wêze sille. Trouwens, ek de hap-
snap Fryske lêzer sil hjir net folle mei wurde kinne, want 
wa lêst no yngeand alles achterelkoar?
   Omdat it Ingels as taal fierder fan it Frysk ôfstiet as it 
Nederlâns falt it te ferwachtsjen dat de Ingelse oersettin-
gen dreger te meitsjen wienen as de Nederlânse. Veenbaas 
kin geregeld gewoan letterlik mei suver deselde wurden 
fertale, wat yn it Ingels hast noait kin. Al dy boerewurden 
binne fansels ek lestich yn it Ingels, want wat is no in 
stjelp as der in soarte fan  pleats mei bedoeld wurdt? En 
wat moat Paul (en de trochsneed Fries fan hjoed trouwens) 
oan mei poepestâl of piksjitte? Fierder moat ek sein wurde 
dat de fertalingen fan Paul gauris minder goed ‘rinne’ kwa 
metrum as dy fan Veenbaas. Ek it rym rêdt Veenbaas faak 
better mei as Paul, mar dat is fanselssprekkend troch de 
besibbens fan Frysk en Nederlâns. Toch makket Paul him 
der wat te faak, fyn ik, fan ôf mei healrimen, lykas rest/
dust en fine/high (29).
   No sille sommigen sizze wat makket dat no út? It giet 
om de ynhâld. Mar de foarmfêste fersen, en Postma kin 
him dêr soms heel goed mei rêde, hawwe troch de foarm 
in ekstra skjintme. Sa is it oerbekende Lok fan Postma 
kwa foarm perfekt, mar ek dêr hat Paul te maklik tefreden 
west mei it kreupel rym said/decayed (33). Dat is spitich. 
It giet Paul fansels yn de frije fersen sûnder rym en 
metrum in stik better ôf. Dy ôfwêzichheid fan rym mak-
ket it meastal ek makliker om letterlik te fertalen, want it 
sykjen om in gaadlik rymwurd twingt de oersetter gauris 
in wat oare, en soms minder goede, kant út. 
   Mar no dat wurd ynhâld dat ik krekt brûkt haw. Postma 
is lang net altyd maklik te interpretearen, en de mieningen 
kinne dan ek ferskille. Persoanlik ken ik noch wol heel 
wat rigels dy’t ik net echt begryp. Of mei twivel interpre-
teare moat. Ik tink dat it yn de rest fan dit besprek nuttich 
wêze sil om in oantal gefallen nei te rinnen dêr’t neffens 
mij echt in ferkearde interpretaasje yn nei foaren komt. 

Wa’t dêr gjin niget oan hat, kin de rest fan dit besprek 
oerslaan. Ik meitsje fan begjin oant de ein in listke. En ik 
sil dêrbij net oer wurdsjes as de fertaling fan leien (yn it 
lân) en poepestâl en sa stroffelje, mar leaver yngean op 
wat echt op Postma syn wrâldbyld slacht.

• Side 16/7: IK TINK OAN DY WEI. ‘Och minske-
wrâld komt en wurdt wer wei / As tearen fan in stream’ 
wurdt oerset as: ‘Ah, a human world forms and fades 
away / Like ripples on a stream.’ Dat ûnbepaalde ‘a 
human world’ is swak foar it mear bepaald bedoelde 
‘minskewrâld’, en ‘ripples on a stream’ liket mij net goed 
ta fanwege dat ‘on’: Postma syn idee is no krekt dat dy 
‘tearen’ úteinlik toch deel binne fan de stream en yn har-
mony dêrmei binne. Dat ‘on’ jout dat justjes minder goed 
oan. Sj. ek wat ik hjirboppe al sein hie. 

• Side 18/9: HJERST. ‘Mar myn ferlangst is mear: ik 
moat de sielen sjen, / De rin fan ’t libben en fan minsken 
al ’t bestean. / O, ’t folts yn my te witten, dy it kin en 
draach! / En sûnder print fan died net út it wurk te gean.’ 
Fertaald as: ‘For me that’s not enough; I must see human 
souls, /All of life’s course, and men and women whole. 
/ Oh te know the people in me, whom I feel and bear! / 
Without a print of deed my work won’t find its goal!’ Hjir 
hat rymtwang wat in rol spile, want dat ‘men and women 
whole’ is miskien wat al te algemien, wylst dat ‘feel’ toch 
gewoan better ‘know’ wêze kinnen hie. En: ‘my work 
won’t find its goal’ is ek wat nuver foar it idee dat de 
dichter syn ferantwurdlikheid net ûntrinne wol en it wurk 
ôfmeitsje wol. 

• Op s. 28/29, OP HAR TERP, moat ik fansels de 
oersetting fan terp as mound oersljuchtsje, mar oars leit it 
mei de fertaling fan ‘pleatsen (…) / Heech op har terp yn 
fleur’ge ring’ as ‘High on their flowery ring.’ – dêr’t Paul 
dúdlik ferrifele is troch syn kennis fan it Frâns. Veenbaas 
– dy’t er rieplachtsje kinnen hie, hat gewoan ‘fleur’ge’. 

• Side 32/3: Yn it bekende en prachtige LOK stjit 
ik mij, nêst it al neamde healrym, oan de fertaling fan 
‘Treastlik’ yn  ‘– Asto weitsjochst, sill’ net bliuwe / 
Treastlik, leaven fan dyn bloed’ dêr’t fan dat wurd suver 
neat oerbliuwt yn ‘You will leave no fond relations’. It 
giet hjir no krekt om dat ferlies fan treast. Ek wat nuver is 
de oersetting fan ‘dit eigen libben’ as ‘my single life’.

• Side 54/5: hjir is yn LYK AS YN JONGE TIID wat 
betizing oer it twaris brûkte hôf, dat neffens mij earst 
‘boerehôf’ en letter ‘tsjerkhôf’ betsjut, mar dat beide 
kearen as churchyard ferskynt. Ek Veenbaas hat twa kear 
kerkhof. Nuver genôch wurdt foarhaad, ‘dwers foar oare 
ikkers del rinnende ikker, dêr't de ploege keard wurdt’ 
fertaald as wall. Ek Veenbaas hat hjir trouwens wal, wat 
fansels ‘sleatswâl’ betsjutte kin en sadwaande better 
slagge is. Dat sil Paul op de doele brocht hawwe.

• Side 62/3: Yn MEI DE AUTO NEI DE TREIN is it 
wurd moedich ‘mei in fleurich sin’ wat ûngelokkich fer-
taald as excited, wat der wat nêst sit. Veenbaas hat better 
opgewekt.

• Side 66/7: PEASKEMOANDEI mei syn gloaiende 
wâlen wurdt bij Paul glowing banks, wat in wat false 
friend-achtige misgreep is. 

• Side 68/9: NIJE WRALD, dêr’t dichtsel as poem mij 
net goed taliket, omdat dat wurd hjir dúdlik ‘optinksel’ 
betsjut.

• Side 70/71: DE KUIER mei ‘My lûkt syn bliere 
jeugd; wat hat yn my, / Ferbloeid, betard, macht op syn 
wêzen hân?’ wat bij Paul wurden is ‘what is it in me / So 
withered and so sere, that his soul feels?’ De aktive yn-
floed fan Postma op dy jonge syn wêzen wurdt hjir krekt 
oarsom justjes passiver ta in fan dy jonge útgeand gefoel 
makke. 

• Side 72/3: DE JEFTE mei dizze rigels ‘Wie it myn 
eigen wol? It kaam my oan / Fan myn geslacht en giet nei 
har wer ta. / It is fan sibtal mear as man it erf,  / En elts hat 
part oan wat ik gearbrocht ha.’ Wat hjir stiet is ‘(wat ik fan 
eardere geslachten urven ha en trochjûn ha) is it erfdeel 
fan myn famylje mear as fan de man (= mijsels) allinne’, 
dêr’t Paul fan makke hat ‘My kin. It’s more to them than 
goods and land’, wat eigenlik nergens in fertaling fan 
is, om dan troch te gean ‘And each one shares in what 
I’ve brought together’ wat dan net iens sa gek betocht is. 
Veenbaas skriuwt ‘Het is van mijn verwanten meer dan ’t 
erf’ – wat foar mij in ûnbegryplike sin is. 

• Side 92/3: JONGE FOAR IT FINSTER, mei de ri-
gels ‘Wat bloeibegjin wint stal yn ’t wachtsjend tún? / Wat 
dream ferriist dy’t skraach in libben krinkt?’ Hjir hat Paul 
fan makke: ‘What dream unfolds to which life may set a 
bound?’ wat no krekt it tsjinoerstelde is fan wat der stiet. 
Der stiet yn parafrase ‘wat dream komt bij him op dy’t in 
libben lang amper kronken/teleursteld wurde sil?’ – mei 
oare wurden, in noait fergeande dream. Veenbaas komt 
mei ‘En welke droom verrijst die een leven nauw ver-
dringt?’ – net sa moai sein, mar wol aardich yn de goede 
rjuchting.

• Side 100/1: EIN, mei de rigels ‘Ferstoarne geslach-
ten’ wêzens skyn / Stiet bûten tiid en stee.’ Uterst kom-
pakt, mar net bepaald moai sein is wol dat ‘[f]erstoarne 
geslachten’ wêzens skyn’, mei twa genitiven: ‘de skyn fan 
it wêzen fan ferstoarne geslachten’. Hjir moat ‘skyn’ wol 
soks betsjutte as ‘ferskining, gedaante, wat men sjocht’ 
tinkt mij. Yn de folgjend rigel stiet dan ‘De weagjende 
siele naam har op’, en dan ha wij wer in ferwizing nei 
dy alles yn him opnimmende en him alles herinnerjende 
wrâld-siele. De tafallige blomlêzende lêzer begrypt hjir 
fansels minder as neat fan, en Paul hie hjir ek klauwen oan 
mei syn ‘The shade of generations past / From time and 
place is free ’ wat in heldhaftich besykjen wie om wat te 

Besprek Selected Poems

Geart van der Meer
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meitsjen fan wat bûten de kontekst om fan it hele oeuvre 
fan Postma suver ûnbegryplik is. Veenbaas syn ‘Van verre 
geslachten de wezensschijn / Staat buiten tijd en stee’ – is 
miskien noch minder begryplik as Paul syn ferzy. 

• Side 106/7: BY DE DEA FAN DE DICHTER 
SLAUERHOFF. Hjir kom ik tsjin wat Paul letter nochris 
docht: hij lêst as Ingelsman ‘in wûnder bern’ as ‘in wûn-
derbern.’ In gearstald wurd sadwaande, en dat is mis. En 
dan krijt men fansels it ferkearde prodigy.

• Side 116/7: OAN DY’T MY LEZE SILLE YN LET-
TER TIID. De rigels ‘En siele hat  – o dream yn simmer-
lân  – /  Yn ierdsk begean fan it tideleaze wûn’ binne in 
foarbyld fan dat typise Postma-wurd winne: ‘ta myn eigen 
meitsje, yn mij opnimme.’ Paul fertaalt ‘And so the soul 
(…) / On earthly ground has robbed eternity.’ Veenbaas 
hat ‘van ‘t eeuwige geroofd op aardse grond’. Fyn ik wol 
wat nuver fertaald foar it idee dat it tydlik libben op ierde 
ivichheid ‘wint’ trochdat it opnommen wurdt yn de ivige 
algeast. Trouwens, yn datselde gedicht wurdt ‘fij fan skut-
tend byld’ oerset as ‘averse to cloudy word’, wat no net sa 
krekt werjout wat Postma bedoelt: hij bedoelt ‘fij fan bes-
kermjende byldspraak (dêr’t er him achter ferskûlje kin)’. 
Ek Veenbaas roait hjir de planke mis mei ‘wars van elk 
troebel beeld’, mar hat beeld fansels wol goed begrepen. 

• Side 126/7: OERTINKING. Hjir stiet ‘Mar wat west 
hat is wat oars as wat net west hat. / (…) / It moat stean 
bliuwe yn de Geast dy’t it al belibbet / Yn al syn fazen 
sil it behâlden bliuwe.’  Bij Paul is dat ûnderstreke part 
wurden ‘It must remain in the Spirit that in all things 
lives.’ Veenbaas hat sawat itselde ‘Het moet blijven staan 
in de Geest die in alles leeft.’ Neffens mij komt dat net 
helendal goed foar de hearen, en moat belibbet letterlik 
opfette wurde as ‘meimakket en dus ûnthâldt.’ In lyts mar 
belangryk ferskil. Sjuch ek myn gearfetting fan Postma 
syn filosofy yn it boek In libben dat bloeide nei syn aard. 

• Side 130/1: BINNE JO WOL FOLKSK? Hjir stean 
wat nuvere dingen yn de fertalingen. Der stiet ‘Sa haw 
’k noch net yn rigels stoaid / Hoe it opbrocht wurdt ta 
goed bestean; / Ik bin wat skruten mei myn âlde stel, / En 
doar net rou oan ’t tsjepjen gean.’ Dat tsjepjen is fansels 
ôflieden fan it eigenskipswurd tsjep, en moat dan wol 
betsjutte ‘tsjepper, moaier meitsje (as dat it wie)’. Paul 
roait de planke wer wat mis, grif ek wol wat troch rymt-
wang, mei syn ‘[I’m] Not the type to go on a reckles fling’ 
- wat safolle betsjut as ‘net it type dat him oan roekeloaze 
bûtensprongen weaget,’ en Veenbaas hat ‘Geen type dat 
wild uit pronken gaat.’ Beide sitte der dus nêst. Frjemd is 
ek bij Paul de fertaling fan dy ‘frjemde skildersman’ dy’t 
Saske ha wol. Dat ‘Saske’ slacht wol op Saskia (Saske) 
van Uylenburgh (1612-1642), de Ljouwerter boargemas-
tersdochter, dêr’t Rembrandt yn 1634 mei troude. Mar dy 
‘frjemde skildersman’ is hjir fansels Hitler, de mislearre 
keunstskilder, dy’t mei syn geweld de ‘himmel’ yn ‘gloed’ 
set, en der op út is om de harten fan de Friezen te winnen, 

teminsten sa ferstean ik dy ferwizing nei ‘Saske’. Mar om 
no Hitler te neamen as ‘This funny painter chap’ … no, 
nee. Sa ‘funny’ wie dy Hitler net. 

• Side 132/3: DE BUTHUSBANK. Ien nuver lyts 
misferstân bij Paul. Yn de rigel ‘Dêr sieten dochs jûns dy 
famkes mei katten om, as ien fan /  har by ús it melken 
learde’. Hjir binne katten ‘wanten dy’t de fingers frijlitte’, 
mar Paul fertaalt – oars wol begryplik – ‘with the cats 
around them’. Veenbaas hat ‘met katten om’, wat goed 
begrepen is. Al soe iksels hjir net om brûke mar oan: mei 
fingerwanten oan.

Hoewol’t ik noch wol heel wat mear (lytse) dinkjes fûn 
ha, woe ik it hjir mar bij litte, want boppesteande jout wol 
aardich oan wat der mis gean kin. Dat krekt neamde nu-
vere gefal fan dy katten – fingerwanten of poezen – is fan-
sels folle minder slim as dat mei dy ‘funny painter chap’. 
No komt fertalen altyd sekuer oan op in goed begryp fan 
de te fertalen taal, en it leit yn de reden dat de memme-
taalsprekker Veenbaas dan heger skoare sil as Paul. Mar 
nêst in goede kennis fan it Frysk is dan ek noch de goede 
interpretaasje fan de mooglikerwize op ferskillende wizen 
te begripen wurden fan belang. Postma syn teksten binne 
gauris komplekser as faak tocht wurdt, en foar in krekt 
ferstean dêrfan is it tsjinstich om it hele oeuvre te kennen. 
En sels dan is it noch wol in puzel om in folslein byld te 
krijen fan wat Postma syn wrâld en syn filosofy wie, want 
oanwizingen dêrfoar lizze ferspraat troch syn hele wurk 
hinne, en hij hat noait besocht om dêr sels in min of mear 
gearhingjende gearfetting fan te jaan. Ik leau dat iksels 
stadichoan in ridlik goed idee ha fan wat Postma syn 
wrâldskôging wie, en ha it sadwaande oandoard om Paul 
en/of Veenbaas soms wat te bekritisearen. 
   De wrâld fan Postma, dat lytse hoekje Fryslân, be-
stiet net mear. It âlde plattelâns- en boerelibben is finaal 
ferdwûn, en dêrmei ek de taal dêrfoar. Wat yn myn eigen 
jeugd de aldergewoanste wurden wienen as groppe, 
mjukskroade, dongbult, sturtwaskje en gean sa mar troch 
– hokker boer ken se noch, lit stean wa dan ek? Yn dat op-
sicht sil de taal fan Postma, sels foar frysktaligen, in mis-
kien wat oantreklik mar wol nuver eksoatys en ûnwerklik 
karakter hawwe, en foar de net-Friezen sil dat seker it 
gefal wêze. Dy taal en dy wrâld binne heel lokaal bepaald, 
en dat sil meitsje dat de lêzers fan de fertalingen dêr faak 
wat bûten stean sille. As Postma har ek oansprekke wol, 
dan moat der wat universeels yn syn wurk sitte – en dat 
sil dan wêze moatte de yn it begjin koart gearfette filosofy 
mei syn stribjen ‘om de harmony fan en mei al it bestean-
de te finen en de hartstochtlike driuw ta ienheid fan ferline 
en hjoed’. Dat sil dan de kracht fan Postma wêze moatte 
yn de fertalingen yn dit boek. De yn sa’n blomlêzing fer-
sille lizzende ferwizingen nei syn ‘hegere’ oerkaapjende 
wrâldsiele-filosofy (mei dy algeast en alsiele en sa) binne 
dan miskien wol wat riedselachtich, mar ek net sa fan 
belang – en wa leaut sokke sweverige ideeën trouwens? 
   Hoe dan ek, nettsjinsteande de oanwiisde tekoarten, 
foaral bij Paul, sil dizze samling oersettingen in ridlik 

goed byld jaan fan de Fryske dichter Obe Postma. Ik sis 
der noch bij dat, troch de wenstige opsomming fan wat 
minder goed slagge is, besprekken as dit ûnûntkomber wat 
in te negatyf byld jaan kinne fan it wurk fan de oersetters. 
Der falt ek heel wat te genietsjen. 

   It boek is bysûnder fraai útjûn, mei in ridlik stiif kaft en 
in stofomslag, en mei foto’s fan de jonge en âldere Post-

ma. En mei trouwens ek noch it tekene portret fan Postma 
fan Dick Osinga. De oersettingen wurde foarôfgien troch 
in foaropwurd fan de Kommissaris fan de Kening yn de 
provinsje Fryslân, A.A.A. Brok, en in koart essee fan Ja-
bik Veenbaas, wylst wij oan de ein in nuttich register fine 
fan alle begjinrigels. 
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Ynlieding
Op side 295-296 fan Obe Postma. In libben dat bloeide 
nei syn aard (2017) wijt Geart van der Meer in snies rigels 
oan de ynterpretaasje fan Postma syn fers ‘Binne jo wol 
folksk?’. Itselde komt ek nei foaren yn syn besprek fan 
de Ingelske oersettingen fan Anthony Paul yn de Selected 
Poems (2018) yn dit nûmer fan Wjerklank.
Ik bin it folslein iens mei Van der Meer dat oersette ynter-
pretearje is. Mar by it hifkjen fan Paul syn oersetting nimt 
Van der Meer allinne mar syn eigen ynterpretaasje fan it 
boarnefers as útgongspunt, sûnder alternativen nei te gean. 
Dat makket syn argumintaasje neffens my wat behyplik. 
Ik wol hjirnei wat bybringe oer de ynterpretaasje fan 
´Binne jo wol folksk?´ en jou de foarkar oan in oare lêzing 
as Van der Meer sines.

Eftergrûn fan it fers
Postma hie it net sa op de tinkwrâld fan dy Fryske bewe-
gers dy’t nazi-sympatyen hiene. It fers ‘Ien lân?’ út 1930 
is der al in foarrinder fan, en yn 1933 dichte er ‘Mar ik bin 
dochs bang dat dy feinten my hjir net hâlde kinne/ Al binne 
hja ek nasjonaal en sosjalistysk tagelyk’. Letter yn ’e 
jierren tritich en nei maaie 1940 liet er him yn syn poëzij 
noch in pear kear út oer it nazisme, yn bedutsen termen. 
Tony Feitsma sette alles op in rychje yn Trotwaer 1981, s. 
44-48, foar elkenien direkt tagonklik yn de ûnfolpriizge 
dbnl. Tineke Steenmeijer hat der ek oer skreaun (Obe 
Postma, In libben dat bloeide nei syn aard, s. 172-175) en 
Philippus Breuker giet der op yn yn syn nije Postmabio-
grafy Dreaun fan ierde’ dream (s. 181 en 225). 
‘Binne jo wol folksk?’ ferskynde yn it desimbernûmer 
1940 fan It Heitelân. Yn dat moanneblêd hie doe al hiel 
wat wjerklank fan de oarloch te lêzen west, fan beide 
kanten. Yn augustus stie ûnder it kopke ‘Fryske oarlochs-
poëzije’ it fers ‘De falskermers’ fan R.P. Sybesma deryn. 
Dat joech opskuor. Redakteur Jan Piebenga ferdigene 
it opnimmen efternei troch te stellen dat It Heitelân in 
poadium wêze woe foar alle Friezen. Postma kaam yn it 
oktobernûmer mei ‘Folksbeweging’. Hy skildere it te heap 
rinnen fan allegear lju by de yntocht fan Dútske troepen 
yn Ljouwert dêr yn ôf as ûnweardige sensaasjesucht fan 
de massa, en stelde de fraach ‘O jimme striders foar de 
slach fan Warns, wat sizze jimme fan sa’n folksbewe-
ging?’. Postma kaam dus net op J.H. Brouwer syn punt, 
te finen yn de LC fan 24-09-1940, dat de betinking by 
Warns ûnmooglik wurden wie omdat Friezen en Hollan-
ners ferbûn wiene yn har striid tsjin de Dútsers – hy moast 
überhaupt neat fan ‘folksbeweging’ ha (it fers hie oars 
noch in nijsgjirrige neisleep, allegear te lêzen yn it artikel 
fan Feitsma). 
It novimbernûmer fan It Heitelân iepene mei de Ferklear-
ring dy’t op ’e grutte Bewegingsdei fan 19 oktober 1940 
yn Ljouwert opsteld wie, in wollige en breedsprakige 
tekst. Postma hie ek op ’e Bewegingsdei west, en skreau 

In frjemde skildersman wol Saske ha

Teake Oppewal

op fersyk fan ‘samler’ Jaap Kalma syn yndrukken yn it 
earstfolgjende nûmer fan Fryslân, it moanneblêd fan it Ald 
Selskip. Tineke Steenmeijer jout dêr mear oer. 

Titel en earste trije strofen
De titel fan it fers is in typyske Postma-titel, sa’t dy 
wol faker foarkomt: hy brûkt in sitaat as kapstok foar it 
gedicht, hjir in direkte, sletten fraach. De suggestje is dat 
ien him de fraach steld hat. By in oar fers mei in fergelyk-
bere titel, ‘Jo lêze fêst faak yn jo eigen gedichten?’, jout 
Postma oan dat it sitaat troch Poortinga sein (of skreaun) 
is. Yn dit gefal lykwols kin de fraach likegoed in literêr 
stylmiddel wêze. Op ien of oare wize hat de dichter him 
der op ferge field syn posysje oan te jaan.

Op ’e boppeneamde grutte Bewegingsdei hâlden R.P. 
Sybesma, ds. J.J. Kalma en E.B. Folkertsma – de leden 
fan it Trijemanskip – elk in taspraak; de tekst waard 
fuort dêrnei as brosjuere útjûn. Postma hat dy taspraken 
allegear oanheard, en it soe wêze kinne dat wurden dêrút 
him oanset ha (‘triggere’) ta it skriuwen fan ‘Binne jo wol 
folksk?’. Oars, allinne Kalma brûkt de term ‘folksk’. Earst 
as er it hat oer ‘de nasjonael-soasialistyske, de “folkske” 
geast’, en letter as er stelt dat de Fryske beweging út it 
folk opkommen is en foar it folk arbeidet, ‘wy wiernen 
“folksk” ear’t det wird hjir bigoun to libjen’. Folkertsma 
brûkt it wurd ‘folksk’ net, mar pluzet de term ‘folk’ wol 
idiomatysk út. Hy ferdútst dat mei folk gjin ‘gearsamling 
fan ienlingen’ bedoeld is, mar in mienskip, begjinnend by 
‘allegearre dy’t yn it hûs binne’, trochset yn ’e sibbe en 
by einsluten it nasjonale ferbân. Yn dy mienskip binne wy 
opnommen troch berte, sûnder dat ús der nei frege is, seit 
er. ‘Wy binne steld, it is allegearre oer ús biskikt’. 

Dat liket op wat Postma yn de earste twa strofen fan 
it gedicht ferwurdet, as er útleit wêrom’t er himsels al 
‘folksk’ neame wol. Prachtich, dy metafoar: ‘… ’k bin fan 
it folts in bern,/ Gjin lid, dat ek betankje kin’. Fine iroany 
oer ‘folksk’ sit yn de kiezzige opmerking yn de earste 
rigel ‘’t is in tormint, sa’n wurd!’. Net allinne it begryp is 
foar Postma problematysk, it wurd sels is dat ek, mei dy 
tongebrekkende bylûdkombinaasje -lksk oan de ein. By de 
publikaasje yn It Heitelân brûkt Postma yn de twadde strofe 
‘foltsk’ yn plak fan ‘folksk’: ‘Ja, ik bin foltsk; hoe soe ik 
net?’. Krekt as wol er, troch in justjes oare wurdfoarm te 
brûken, oanjaan: dit is myn soarte fan folksk-wêzen. It slút 
oan by syn skriuwwize fan ‘folts’ yn plak fan ‘folk’. Yn 
It sil bistean (1946) en yn de Samle fersen (1949) is dat 
ferskil tusken ‘folksk’ en ‘foltsk’ hanthavene, yn de lettere 
útjeften is it weiwurden en stiet der twa kear ‘folksk’.
Strofe 1 en strofe 2 hawwe in parallelle opbou en fersterk-
je inoar. Mei de lêste rigel fan strofe 2, ‘Syn wramen en 
syn boartsjen gean my oan’, jout de dichter oan wêryn’t 
er him mei it folk ferbûn fielt, it binne de bliere en swiere 

kanten fan it folk syn bestean. Breuker neamt yn syn 
biografy mear as ien kear Postma syn niget oan en leafde 
foar it folkslibben (û.o. s. 98 en 151). Strofe 3 slút oan by 
strofen 1-2 troch in tsjinstelling op te roppen, de dichter 
hat net de pretinsje om it folk foar te hâlden hoe’t it in 
goed bestean ha kin.

Sa haw ’k noch net yn rigels stoaid
Hoe it opbrocht wurdt ta goed bestean;
Ik bin wat skruten mei myn âlde stel,
En doar net rou oan ’t tsjepjen gean.

Mooglik dat strofe 3 ferwiist nei de Ferklearring fan 19 
oktober dy’t foarop it foarige nûmer fan It Heitelân stie. 
Dêr wurdt ûnder oare yn sein dat de Fryske beweging 
stride wol foar ‘de suverheit fen it Fryske aerd, de folks-
aerdige ûntjowing fen ’e Fryske minske en mienskip yn 
nationale foarm, […] de ûnjowing fen ’e Fryske kultuer 
yn eigen folksaerdige geast en foarm’. Hjirby moat ik wol 
de oantekening meitsje dat de Ferklearring droegen waard 
troch hast alle sektoaren fan de Fryske beweging, net 
allinne troch it ‘folkske kamp’.  
It tiidwurd ‘tsjepje’ is net gongber, mooglik is it sels in 
nijfoarming fan Postma. It WFT hat as fynplak inkeld dit 
fers en jout as betsjutting ‘verfraaien’. Yn dizze kontekst 
fan ‘it stoaien fan rigels’ sil tsjepje soks wêze as ‘yn (te) 
moaie wurden sizze’.

De frjemde skildersman
Van der Meer syn ynterpretaasje fan de slotstrofe is de 
oanlieding om dit stik te skriuwen. Hy giet der nei myn 
smaak te maklik fan út dat dy ‘frjemde skildersman’ Hitler 
wêze soe. Ik sis net dat it net sa wêze kin, mar moatte je 
by kryptyske rigels net earst de mooglikheden op in rychje 
sette? 
Yn dizze lêste strofe ropt Postma in tsjinstelling op mei 
strofe 3. Hy hat it no net mear oer himsels, mar oer ‘dat 
wize mastersfolk’.

Mar o, dat wize mastersfolk,
Dat wit fan suv’rens en fan tsjoed!
– In frjemde skildersman wol Saske ha;
Oan ’e himmel stiet in gloed…

De ynterpretaasje hinget hjir earst op dat wize masters-
folk. Dat moatte hast wol de Fryske bewegers wêze, dy’t 
it folk beskoalmasterje, en dan yn it bysûnder – fanwegen 
dy ‘suv’rens’ en de kontekst fan dit gedicht – de folkske 
bewegers. Anthony Paul set hjir oer mei ‘those wise old 
pedagogues’ en Jabik Vaanbaas mei ‘dat wijze frikken-
volk’. Of soene je ‘dat wize mastersfolk’ sjen kinne as 
in ferfrysking fan Herrenvolk? Dat soe passe kinne, mar 
troch de ferbining mei ‘wize’ liket it my minder oannimlik 
ta.

Yn de kombinaasje ‘skildersman’ en ‘Saske’ kinne je net 
oars as op syn minst ek Rembrandt werkenne. Elke lêzer 
mei achtergrûnkennis sil dat sa ynterpretearje, sagau’t 
je ‘Saske’ lêze as ‘Saskia’. Boppedat, Postma fielde him 
besibbe oan Rembrandt, dy komt mear as ien kear yn syn 
wurk foar. Mar wêrom soe Postma, as er him earst skod-
holjend fernuveret oer dat ‘wize mastersfolk’, ynienen 
oer Rembrandt begjinne? Dat freget om in útlis fan de 
oansluting fan rigels 3-4 op rigels 1-2.

Ynverzy
Op seker stuit yn 1996 of 1997 hie Jabik Veenbaas syn 
wurkoersettingen klear foar Van het Friese land en het 
Friese leven, de Postma-bondel dy’t ein 1997 by Meu-
lenhoff ferskine soe. Philippus Breuker en hy sieten in 
hiele dei, ik mien in sneon, yn de direkteurskeamer fan it 
FLMD te redendielen oer de betsjutting fan de grûntekst 
en Jabik syn Nederlânske wjergaders. Oersette is ynter-
pretearje! Ik siet derby as projektlieder en brocht út en 
troch ek wat yn. ‘Binne jo wol folksk?’ kaam ek te praat. 
Breuker ornearre dat yn de sin ‘In frjemde skildersman 
wol Saske ha’ Saske it ûnderwerp wêze moast, mei in 
ynverzy fan de gewoane grammatikale folchoarder. Dat 
makke dat by it lêzen de klam kaam te lizzen op frjemde 
as konstrast mei de foarige sin. Breuker neamt ‘Binne jo 
wol folksk?’ net yn Dreaun fan ierde’ dream, mar hy komt 
yn de paragraaf oer ‘Foarmaspekten’ (s. 256 e.f.) wol 
op de foaroppleatsing as in karakteristyk stylmiddel fan 
Postma. De ynterpretaasje fan it gedicht en de oansluting 
fan rigels 3-4 op it foargeande falt moai teplak as je dy 
ynverzy deryn lêze. Yn parafrase is de lêste strofe nei myn 
betinken dan sa te begripen: 
1. Ik skodholje fol ferbazing, hast yn fertwifeling, oer dy 
 folkske bewegers-wiispraters,
2. Dy’t it ha oer rassuverens en oer wat ferkeard wêze soe 
 foar it folts.
3. Sjogge se dan net, dat minskene hertstocht gjin rek-
 ken hâldt mei frjemd en eigen? Dat blykt wol út de 
 leafde tusken de Fryske Saskia en de Hollânske 
 Rembrandt. 
4. Sjogge se dan net dat troch de ideeën dy’t sy oanhingje 
 de wrâld no yn ’e brân stiet?

It neidiel fan de ynterpretaasje fan Van der Meer liket my 
dat de gearhing tusken rigel 2 en rigel 3 minder oertsjûget 
mei de frjemde skildersman as ûnderwerp en ek omdat 
it fier giet om ‘Saske’ as de personifikaasje fan it Fryske 
folk te sjen. Oan de oare kant, soene je wat fiele foar de 
Herrenvolk-lêzing fan de earste rigel, dan past de ynter-
pretaasje mei Hitler deryn wol better yn de gearhing fan 
de lêste strofe. Ik pleitsje derfoar beide lêzingen oan te 
hâlden, mei in foarkar foar de ynverzy-fariant.
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Postma Biografy Dreaun fan ierde’ dream

Op woansdei 24 oktober 2018 is it earste eksimplaar fan de lang 
ferwachte Obe Postma biografy fan Philippus Breuker presintearre 
yn it ramt fan in feestlike gearkomst yn Tresoar te Ljouwert. De 
biografy hat as titel meikrigen Dreaun fan ierde’ dream en beskriuwt 
Postma as bern fan it lân, de stúdzje yn Amsterdam, syn freonskip-
pen, Postma as learaar yn Grins, Postma as natuerwittenskipper, syn 
stúdzje fan filosofy en psychology, en, net yn it lêste plak, Postma 
as filosofysk dichter en histoarikus. Yn de fyzje fan Breuker hong 

Postma oan 
it libben, hy 
woe lokkich wêze en diel útmeitsje fan in ien-
heid, mar wie folslein in man op himsels. It wie in 
dreaun man. By alle geleardheid is de grûntoan fan 
syn bestean mankelikens en syn libben is tekene 
troch ûnrêst en begearen.
It Obe Postma Selskip hie dizze middei orga-
nisearre mei ferskate sprekkers. Jan Gulmans, 
skriuwer fan it selskip hold in lêzing Tusken klaai 
en akademy. Yn dizze lêzing waard in profyl sketst 
fan Breuker as literêr histoarikus, waard yngien 
op (de skaaikenmerken fan) syn oeuvre en waard 
syn fyzje op Postma as wittenskipsman en dichter 

Breuker sinjeart foar Goffe Jensma

Oranjekoek mei boekje yn it lyts om te begjinnen... Jan Gulmans sprekt Breuker ta

Elisabeth Leijnse mei har eigen 
dûbelbiografy Strijdbare Freules

Philippus Breuker en de frou - en it stokje 
fan Postma

Aldomkesizzer fan Postma (Doekle Elgersma) 
hat Breuker Postma syn gongelstok oanbean

Flecht op `e koai

Nei ôfrin in hapke ite

Ald-foarsitter Siebren van der Zwaag mei it him oanbeane earste 
eksimplaar fan DREAUN FAN IERDE’ DREAM

tsjin it ljocht hâlden. Dernei hold Elisabeth Leijnse, 
heechlearaar Letterkunde, Universiteit Namen in 
lêzing: Het schrijven van een biografie: historio-
grafische en narratologische overwegingen nei 
oanlieding fan har dûbelbiografy Cécile en Elsa 
- Strijdbare Freules, dêr’t se de Libris Geschiede-
nis Prijs 2016 en de Biografieprijs 2016 foar krige. 
As lêste spruts Philippus Breuker, auteur fan de 
biografy, oer ‘Problemen by it skriuwen fan in 
biografy fan Obe Postma en yn dy biografy sels.’ It 
earste eksimplaar fan de biografy waard útrikt oan 
Siebren van der Zwaag, âld-foarsitter fan it Obe 
Postma Selskip.

Philippus Breuker, DREAUN FAN IERDE’ 
DREAM. Libben en wurk fan Obe Postma. 
Utjouwer: Wijdemeer, omslach Gert Jan Slagter, 
binnenwurk Peter Boersma. 
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De 150e bertedei fan Obe Postma

Yn Koarnwert is tongersdei 29 maart 2018 in 
spesjale betinking foar Obe Postma holden by syn 
150e bertedei. Kommissaris fan de Kening Arno 
Brok lei hjir in blomstik op it grêf fan Postma . It 

Obe Postma Selskip wie dêrby fertsjintwurdige 
troch foarsitter George Huitema, en âld-foarsitter 
Siebren van der Zwaag. Direkteur Bert Looper fan 
Tresoar hat dêrby foarlêzen út it wurk fan Postma.


