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Wjerklank 23 
 
De vorige aflevering van Wjerklank opende met de zin: ‘Dit is 
it lêste nûmer fan it tydskrift, dat it Obe Postma Selskip twa 
kear jiers útjûn hat foar syn leden.’ Het was eind 2018 en het 
Obe Postma Selskip zou worden opgeheven. Maar het leek 
Siebren van der Zwaag en Philippus Breuker, die in 2006 het 
initiatief hadden genomen tot oprichting van het Obe Postma 
Selskip, dat er een doorstart mogelijk moest zijn. De 
algemene ledenvergadering stemde daarmee in, en begin 
2019 was er een nieuw bestuur. Het begin van een 
overgangsperiode. Op 24 mei hadden we een Obe Postma-
middag in Tresoar, op 6 juli leverde Philippus Breuker een 
bijdrage aan het Tsjerkepaad in Koarnwert en op 11 december 
presenteerde het Selskip zich in Amsterdam met een Obe 
Postma-avond in Perdu. 
 
Het bestuur bestond dat jaar uit Anneke de Vos (ponghâlder), 
Hylkje de Jong (siktaris), Siebren van der Zwaag (foarsitter), 
Philippus Breuker en Martin Reints. Van tevoren hadden 
Philippus Breuker en Siebren van der Zwaag gezegd maar een 
jaar aan te willen blijven. En Hylkje de Jong aanvaardde eind 
2019 een hoogleraarschap in Amsterdam, waarmee ze het te 
druk kreeg voor het Selskip. Zo vertrokken er 5 maart 2020 
drie ervaren bestuursleden. Anne Feddema werd in de 
algemene ledenvergadering verkozen tot voorzitter. Het 
bestuur was nu wel onderbemand en onervaren, maar vol 
goede moed en grote plannen. Alleen, negen dagen later ging 
de samenleving op slot in verband met de pandemie. 
Voorlopig konden we geen bijeenkomsten en evenementen 
organiseren, het bestuur kon ook niet meer normaal 
vergaderen, en het werk aan Wjerklank begon te haperen. 
 
Toch is hier een nieuw nummer. Eindelijk. En hoewel de 
toekomst ongewis is, kunnen we dit nog niet ‘it lêste nûmer’ 
noemen. Wjerklank 23 brengt u de lezingen van 24 mei en 11 
december 2019 in herinnering, en als u er niet bij was geeft 
dit nummer u een indruk van de twee succesvolle 
bijeenkomsten. 
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Voor de Nederlandse versies van Postma’s gedichten zijn de 
vertalingen van Jabik Veenbaas gebruikt. De bijdragen zijn 
ongelijksoortig: de ene bijdrage is een essay, de andere een 
uitgeschreven voordracht, weer een andere bestaat uit 
aantekeningen voor een korte beschouwing. Op 24 mei liet 
Taeke Oppewal ons een echte lodde zien als toelichting bij 
zijn interpretatie van Postma’s ‘De lodde’. Inhoudelijk week de 
lezing niet wezenlijk af van zijn lezing op 12 mei 2013, dus in 
overleg met hem verwijzen we voor zijn bijdrage naar 
Wjerklank 14. Hebt u dat nummer niet in uw bezit, dan kunt u 
het op de website lezen. 
 
Voor de bijdragen van Anne Feddema en Klaske Oenema in 
Amsterdam moesten we een bijzondere vorm bedenken. Op 
papier bestaan die niet of nauwelijks. Het zijn geen lezingen 
maar theatrale optredens. Via de QR-codes in deze Wjerklank 
kunt u ze op uw smartphone of tablet beluisteren. 
 
We beleven nu het voorjaar van 2021, en er is gelukkig enig 
zicht op de ontsluiting van het maatschappelijk leven. Als het 
weer zonder problemen kan, zullen we een algemene 
ledenvergadering bijeenroepen. Ook Anneke de Vos heeft 
besloten haar bestuursmidmaatschap te beëindigen, en het 
toch al onderbemande bestuur bestaat inmiddels, althans 
officieel, alleen uit Anne Feddema en Martin Reints. In de 
voorgenomen algemene ledenvergadering zullen ze drie 
nieuwe bestuursleden voorstellen, van wie op dit moment 
Klaske Oenema zich alvast volop heeft ingezet om deze 
Wjerklank te redigeren en vorm te geven.  
 
In afwachting van de ontwikkelingen wensen we u plezier met 
dit nummer. We hopen dat de bijdragen u prikkelen tot 
verdere bestudering van en gedachtewisseling over het werk 
van Obe Postma. De schrijvers van de bijdragen zijn we 
dankbaar voor de toestemming die ze gaven om hun teksten 
in dit nummer te publiceren. 
 
De redactie 
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Piet Gerbrandy 
 
De wyn fan Fryslân 
Over het houden van een lezing voor het Obe Postma Selskip 
 
 
 
Wat is dat toch met Friesland? Zodra ik per trein of auto dit land in rijd, 
word ik overweldigd door een stemming die is samengesteld uit een 
veelvoud aan gewaarwordingen, waarvan ik de oorsprong en betekenis 
maar ten dele kan doorgronden. In de eerste plaats is er de sensatie van 
ruimte, van vlakke leegte en openheid, al die groene weiden en al dat 
water, onder een hemelkoepel die haar oneindigheid openbaart door zich 
losjes te verhullen in een zwierig gewaad van traag transformerende 
wolken. Je bent een nietig wezen in een wereld die te groot is om in 
denken of verbeelding te bevatten, tegelijkertijd voel je je onderdeel 
worden van dat immense geheel, misschien ook doordat de zichtbaarheid 
van verre horizonten de hemel inderdaad tot een koepel, tot een stolp 
maakt: de openheid sluit je in. In de tweede plaats overvalt me een besef 
van thuiskomen, van hier thuishoren, niettegenstaande het feit dat ik nooit 
in Friesland heb gewoond en slechts voor een kwart van Friese afkomst 
ben. Waarom denk ik toch dat ik hier moet zijn?  
 
Voor mij is het ondergaan van de Friese ruimte een sublieme ervaring, met 
de bijbehorende elementen van ontzag, verlorenheid, euforie en intense 
aanwezigheid, een fysiek ‘er zijn’ in zijn diepste betekenis, steevast gevolgd 
door een mijmering die herinneringen aan vroeger beleefde landschappen 
samenbrengt met de vraag of ik wel het juiste leven heb gekozen – sterker 
nog, of ik niet parallel aan het leven dat ik denk geleid te hebben intussen 
ook iemand anders ben geweest, een halve eeuw lang een zwijgende man 
op een fiets in de wind van Friesland. Mogelijk heeft het iets te maken met 
de illusie dat Frieslands openheid zowel eenvoud als onbeperkte potentie 
belichaamt. Wie onder de Friese hemel staat, wordt, mits hij op de juiste 
plek staat, niet afgeleid door opdringerige lelijkheid, ziet dat de wereld 
voor hem openligt, maar beseft tegelijkertijd dat het beter is hier te 
blijven, omdat alles wat een mens nodig heeft door dit land wordt 
voortgebracht. Ik denk niet dat enig ander landschap in ons koninkrijk die 
sensatie kan oproepen. 
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Ik woon nu al zesendertig jaar in de Achterhoek en ben tot op zekere 
hoogte vergroeid met het zogeheten coulisselandschap, maar het is niet 
echt een gebied om gedichten over te schrijven. Het is te vriendelijk, te 
toegankelijk, het zal nooit een verpletterende indruk maken. Daar komt bij 
dat het voortdurend verandert, omdat er zo nodig steeds ‘nieuwe natuur’ 
moet worden aangelegd. Maar de belangrijkste oorzaak van het uitblijven 
van sublieme ervaringen is uiteraard dat ik er te dicht op zit.  
 
Mijn ervaring van Friesland is daarentegen die van een buitenstaander, die 
bovendien net doet alsof niet ook dit landschap aan verandering 
onderhevig is. Wanneer ik Leeuwarden nader en in de verte de 
Achmeatoren zie oprijzen, verheug ik me op het weerzien met deze 
overzichtelijke stad. De skyline is me dierbaar en vertrouwd, hoewel die 
kolos er nog niet was toen ik hier als zeventienjarige met mijn vrienden 
een fietstocht maakte, of ruim twintig jaar later samen met mijn dochter. 
In 2002 vormde de toren een agressieve aantasting van het oude 
stadsgezicht, intussen is hij er, althans voor mij, een welhaast organisch 
onderdeel van geworden.  
 
Toen Martin Reints me in februari vroeg een lezing te houden voor dit 
eerbiedwaardig Selskip, heb ik zonder aarzeling toegezegd, ook al kende ik 
het werk van Postma slechts oppervlakkig. Als Martin er een liefhebber 
van is, moet het wel goed zijn, dacht ik, bovendien zou het een mooie 
gelegenheid zijn om me weer eens op het Fries te werpen. Ik ben niet met 
die taal opgegroeid, mijn in Sneek geboren vader sprak het niet en miste 
het ook niet, in tegenstelling tot zijn oudere broer Sjoerd, die in zijn lange 
leven altijd een sterke band met Friesland en het Fries heeft behouden. De 
taal intrigeerde mij van jongsaf aan, maar ik heb mezelf pas Fries geleerd 
toen ik, een jaar of twintig geleden, de poëzie van Tsjêbbe Hettinga wilde 
lezen, omdat die een aan Slauerhoff herinnerende melancholie in me 
wakker riep. Als je Hettinga kunt volgen, moet Postma geen probleem zijn, 
meende ik. Ik was er niet bang voor dat ik in dezelfde valkuil zou trappen 
als drie jaar geleden, toen ik argeloos inging op een uitnodiging om, in deze 
zelfde ruimte, een lezing over Gysbert Japicx te houden, niet beseffend dat 
ik daarvoor in feite een geheel nieuwe taal moest leren – wat ik toen 
binnen een tijdsbestek van twee weken inderdaad heb gedaan. Ik lees graag 
talen die ik niet spreek, ik heb er zelfs mijn beroep van gemaakt.  
 
Het Fries van Postma bezorgde me, toen ik er eenmaal weer in zat, weinig 
hoofdbrekens, maar op de een of andere manier slaagde ik er aanvankelijk 
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niet in contact met zijn poëzie te maken. Ik gebruikte de tweetalige 
bloemlezing uit 1997, de drietalige uit 2018, grasduinde wat in de 
biografieën van Tineke Steenmeijer-Wielenga en Philippus Breuker, 
dwaalde enkele weken doelloos door de Samle fersen uit 2005, maar ik 
bleef me afvragen waarom Postma als een van de grootsten gold en wat 
niet-Friese lezers als Martin Reints, Kees ’t Hart en Rob Schouten er zo 
goed aan vonden. Ik zag standaard Friese landschapjes voorbijkomen, 
hoorde een oudere heer over zijn jeugd en zijn gemankeerde seksleven 
pruttelen, vond de strak rijmende gedichten te conventioneel en de vrije 
verzen te vormeloos, voelde me buitengesloten waar eigennamen van 
voormalige dorpsgenoten werden genoemd en ergerde me aan de 
expliciete verwijzingen naar Rilke, Goethe en Shakespeare. En ik 
realiseerde me dat er over Postma’s werk al zo veel is geschreven dat het 
onzinnig zou zijn te veronderstellen dat ik aan het onderzoek van zijn werk 
een substantiële bijdrage kon leveren, gegeven de korte tijdsspanne waarin 
ik me het oeuvre probeerde eigen te maken. Had ik, achteraf beschouwd, 
niet beter van de hele onderneming kunnen afzien?  
 
Ik legde de boeken terzijde en reisde naar Riga, evenals Stavoren en 
Bolsward een oude Hanzestad, met als enige lectuur een recent handboek 
over ecocriticism, een van de jongste loten aan de almaar uitdijende boom 
van literatuurbeschouwing en cultural analysis. Ik hoopte door Postma 
even te vergeten ruimte te scheppen voor een onverwachte inval die me 
naar het hart van zijn werk zou voeren. En dat is precies wat er gebeurde. 
De confrontatie met Riga bracht om te beginnen gedachten op gang over 
de eeuwenoude handelscontacten tussen de kuststeden van de Noordzee 
en de Oostzee – Thierry Baudet zou hier ongetwijfeld spreken van een 
boreaal netwerk – die voor een culturele en economische dynamiek 
hebben gezorgd waarvan ook Friesland heeft geprofiteerd. Obe Postma 
refereert eraan in ‘De wyn fan Fryslân’, waar hij zegt dat de wind die hij 
waarneemt daar al sinds mensenheugenis waait (65) (Nerva is een 
Hanzestad in het oosten van Estland): 

 
 
 

 Hy is deselde dy’t foar tûzen jierren 
 Ut it grime noard ús foarfaars pleage brocht; 
 En dy’t ús mannen droech, foar ’t Krús nei ’t easten, 
 Har freon, har tsjinramp op har fiere tocht. 
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 Hy koe âld Starum; hy brocht Hylpens fluiten 
 Om ’e east nei Nerva; rûnom is syn stee 
 Mei oare nammen. Al wa ’t lân t’ ûnrom is, 
 Hy is har spylfeint; strûst mei har oer see.  
 
 
Via de wind, zegt Postma, staat Friesland in verbinding met de rest van de 
wereld, maar ook met de geschiedenis. Daarmee belichaamt het waaien 
een van Postma’s grondgedachten, namelijk dat het verleden niet weg is, 
maar opgenomen in een tijdloos heden: ‘Wat ienkear wie, ferlern mar net 
fergûn, / Ferskynt yn teare glâns’ (180). Dit impliceert dat als ik hier de 
wind op mijn huid voel, ik als het ware naast Postma sta: we maken beiden 
deel uit van een groot geheel en laten ons inspireren door een wind die 
Plato en de neoplatonisten misschien als concretisering van de wereldziel 
zouden beschouwen. 
      
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Koarnwert:                                                        
geboortehuis  
Obe Postma 

 
 
Tijdens mijn vlucht uit Riga terug naar huis week het wolkendek uiteen 
toen we boven de kust van Oost-Friesland vlogen, met zijn weilanden, 
wadden en eilanden een landschap dat niet wezenlijk verschilt van Noord-
Groningen en Friesland in engere zin. Wat me vooral opviel waren de vele 
windturbines op het land en de windparken in zee. Ik weet dat er in 
Nederland veel weerstand tegen deze gevaarten bestaat, en ik snap ook 
wel dat je liever naar een lege horizon kijkt dan naar zo’n formatie stalen 
reuzen, niettemin vind ik ze majestueus en van een onaardse, heroïsche 
schoonheid. En is het niet ontroerend dat de wind, ook die oeroude wind 
van Friesland, energie opwekt om boerderijen te verwarmen, 



 8 

melkmachines draaiende te houden en de laptops van bevlogen denkers en 
dichters van voeding te voorzien? Zeker, het landschap krijgt een ander 
aanzien, maar laten we niet vergeten dat het Friesland zoals Postma het 
gekend heeft ook een menselijke constructie was, een kunstmatige 
biotoop. Toen Bonifatius in 754 bij Dokkum door een groep ‘vrije Friezen’ 
werd vermoord, bestond dit gebied nog voornamelijk uit water, en pas ver 
na de Karolingische periode verschenen al die kerkjes die de reiziger nu 
nog tot oriëntatiepunt dienen.  
 
In Riga verdiepte ik me, zoals gezegd, in de ecokritiek, een inmiddels 
onoverzienbaar vakgebied dat een vruchtbare verbinding poogt aan te 
brengen tussen ecologie, biologie, literatuurwetenschap, filosofie en 
cultuurkritiek. Een van de onderwerpen die ecocritici bezighouden is de 
beschouwing van het cultuurlandschap, als verschijnsel dat zich zou 
ophouden tussen zuivere natuur en technologie. De beroemdste literaire 
tekst die zich uitspreekt over de positie van de landbouwer binnen een 
kosmische orde – of desnoods: wanorde – is Vergilius’ Georgica (Klaas 
Bruinsma publiceerde in 2002 een fraaie vertaling in het Fries onder de 
titel Lânwurk). Of Postma dat gedicht – volgens Dryden ‘the best poem of 
the best poet’ – echt gelezen heeft weet ik niet (Steenmeijer-Wielenga en 
Breuker zeggen er niets over), maar als gymnasiast moet hij er zeker van 
gehoord hebben, en in de late cyclus ‘Fan de iene boarne’ (1954) verwijst 
hij er expliciet naar (330): 
 

 
 Ien dichtstik hat der west, it grutte dicht fan it lân, 
 De ieuwen oer syn spegel en syn rom: 
 Georgika! Romeinske wysheids dicht 
 Fan ploechmans wurk, fan beammen, fee en ym. 
 
 Vergilius syn dichter, wrâld in ljocht! 
 Dy Dante’ lieder wie yn ’t skimenryk, 
 En oare dichters foargong op har ierdske paad 
 Sa as by Gysbert sprekt út Godsfreons wurd. 
 
 En wat foar my? In namme en in byld, 
 Dat ‘k my foar eagen stel, in lyts poëet 
 Yn in simpel lân; dat it him besielje mei 
 As hy beneamt wat yn syn dreamen stie! 
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In alle bescheidenheid suggereert Postma hier dat hij, door zich Vergilius 
als ideaal voor ogen te houden, toch in één adem genoemd zou kunnen 
worden met Dante en Gysbert Japicx; de bescheidenheid blijkt met name 
uit het feit dat de omschrijving van de ‘kleine dichter’ in de derde persoon 
staat. Maar waar het me om gaat, is dat Postma als dichter ‘fan it Fryske 
lân en it Fryske libben’ in hoge mate voldoet aan de kenmerken van een 
georgisch dichter. Georgische literatuur plaatst het moeizaam maar 
uiteindelijk succesvol zwoegen van de mens binnen een structuur van 
permanentie. De natuur blijft zichzelf, de seizoenen zijn betrouwbaar, het 
landschap wordt niet aangetast, het zware werk, waarvan het karakter en 
de eenvoudige technologie al eeuwenlang onveranderd zijn, speelt zich af 
binnen een met de locatie vergroeide gemeenschap.  
 
Het behoeft geen betoog dat dit soort teksten doorgaans uit de koker 
komen van mensen die niet persoonlijk de hand aan de ploeg slaan of voor 
dag en dauw gaan melken. Ik denk aan het bekende gedicht ‘Digging’ van 
Seamus Heaney, waarin de pen de rol van de spade overneemt. Het heeft 
een frappante parallel in ‘De hannen’ (246) van Postma; de handen van de 
dichter ‘meanden, dolden net’. De schrijvers van georgische literatuur zijn 
buitenstaanders, in het beste geval met serieuze affiniteit voor het 
landleven, maar meestal wel met de neiging het agrarisch bedrijf te 
idealiseren, doorgaans in contrast met een als decadent beschouwd 
stadsleven (dit laatste aspect lijkt bij Postma overigens te ontbreken). En ik 
denk dat die afstand ook onvermijdelijk is, want datgene waar je bovenop 
zit, neem je niet waar als een samenhangend geheel. En daarmee is 
tegelijkertijd de tragiek van georgische literatuur gegeven: je beschrijft een 
idylle, misschien een harde idylle, maar hoe dan ook één waarvan je zelf 
geen deel meer kunt uitmaken. De eenheid, of die nu illusoir was of reëel, 
is verbroken.  
 
Laten we nu eens kijken naar wat ik een van Postma’s mooiste gedichten 
ben gaan vinden, ‘Septimber’ uit de bundel Dagen (209, 1937): 
 
 
 Oan dykskant siet ik. 
 It reid ferweegde yn it kroas; 
 In froask stiek syn kop der troch hinne – yn hoe lang 
      hie ik dy net sjoen –  
 No bin ik wer ien mei it Fryske lân. 
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 In boereman ropt in oaren oan om oer ’e minne tiid te 
      praten; 
 
 Ik fûn de tiden sa min net: 
 De lepen saaie oer it greidlân, 
 En in drystenien oan ikkersein pronket mei syn kûf. 
 
 It hôf wurdt al iepen;  
 It âld minske, mei de wytmûtske op rint foar ’e  
      finsters lâns, 
 En sjocht oer it fjild dat al hjerstich wurdt. 
 Mar dan tink ik oan de jonge kearel, dy’t ik justerjûn  
      op ’e seedyk seach, 
 Mei it mûtske efter op ’e holle en de ljochte eagen oer  
      it wiid; 
 It sil in fisker wêze, boerefolk hat dat frije wêzen net. 
 Ik soe wol witte wolle... mar ik bin as Goethe net 
 Dy’t mei eltsenien prate koe; 
 Ik sil de tean net fetsje, – en ik ken de boaten net 
 Dêr’t de wyn oer snijt en it skip net dat oan ’t anker  
      hoart. 
 Sa sil dit libben my wol frjemd bliuwe 
 En it âlde allinne sil my eigen wêze. 
 
 
September is een mooie maand, maar de herfst zit al in de lucht, met zijn 
associaties van fruitoogst en vallende bladeren. De dichter bevindt zich, 
heel typerend, aan de marge van het landschap waar hij naar kijkt. Hij is na 
lange afwezigheid terug op een plek waarmee hij beweert zich één te 
voelen. Zijn positie komt overeen met die van de kikker, die vanuit het 
water opduikt om eens naar dat andere domein te kijken; ook deze 
amfibie, van nature een liminaal wezen, aanschouwt een wereld die niet 
helemaal de zijne is. Het is alsof dichter en kikker iets in elkaar herkennen. 
Ook de trotse kievit staat, in tegenstelling tot zijn soortgenoten, aan de 
rand van een akker.  
 
De blik van de dichter wordt vervolgens gecontrasteerd met die van twee, 
op hun beurt weer onderling contrasterende, mensen. Een oude boerin 
met een mutsje op kijkt uit over het land, een jonge, misschien 
aantrekkelijke visser, eveneens met een muts op (beide hoofddeksels 
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corresponderen met de kuif van de kievit), staart uit over de zee; ik kan 
het niet helpen dat ik even aan de matrozen uit het werk van Gerard Reve 
moet denken. Juist met de visser, die zich evenals de dichter op een dijk 
bevindt, voelt de laatste zich verwant; des te pijnlijker is het dat hij hem 
niet durft aan te spreken, in het besef dat ze waarschijnlijk geen 
gemeenschappelijke taal zouden hebben. De achteloze verwijzing naar 
Goethe suggereert dat dit gedicht zich wil positioneren in, of misschien 
tegenover, een negentiende-eeuwse, overwegend romantische literaire 
traditie. Merk daarbij op dat de ontmoeting ‘gisterenavond’ heeft 
plaatsgevonden, een sprekend detail dat de lezer het gedicht in trekt, alsof 
je zit te luisteren naar iets wat de dichter je persoonlijk vertelt; daarbij 
roept het woord niet alleen alleen de natuurlijke weemoed van het 
avondlicht op, maar onderstreept het subtiel ook de gemiste kans en de 
teleurstelling daarover.  
 
De visser, hoe vrij hij ook is, en de boerin zijn organisch opgenomen in het 
georgisch tafereel, zij kijken van binnenuit naar buiten (de vensters waar de 
vrouw langs loopt symboliseren het zien). De dichter is een buitenstaander 
die naar binnen probeert te kijken. Het is dan ook niet verbazingwekkend 
dat hij met de boeren uit de eerste strofe van mening verschilt: die 
mannen hebben, in tegenstelling tot de dichter, met een harde 
economische realiteit te maken en tonen geen belangstelling voor de 
natuur om hen heen. Niettegenstaande de aanvankelijke bewering weer 
één te zijn met het Friese land, geeft de dichter zelf in de laatste twee 
regels toe dat de Georgische gemeenschap hem vreemd is geworden: 
alleen de herinnering aan vroeger blijft behouden. Laten we niet vergeten 
dat hij ruim tachtig jaar van zijn lange leven niet in Cornwerd heeft 
gewoond, maar in Sneek, Amsterdam, Groningen en Leeuwarden. De 
hoopgevende regel ‘It hôf wurdt al iepen’, met haar associatie van 
gastvrijheid, heeft geen vervolg gekregen; misschien mogen we even 
denken aan de Hof van Eden, die nu eenmaal altijd verlaten moet worden. 
Ten slotte merk ik op dat vier van de twintig regels op ‘net’ eindigen 
(daarnaast komt het woord nog driemaal voor). Dit is een gedicht dat 
ontkent wat het poneert.  
 
In nogal wat gedichten noemt Postma met naam en toenaam personen die 
hij gekend heeft. Ik weet niet wie Ype, Klaes, Pier, Sipke, Boukje en Fedde 
zijn. Vanzelfsprekend is het aardig dat Postma-vorsers als Breuker de 
identiteit van die personages hebben kunnen vaststellen, hetgeen bevestigt 
dat alles wat Postma schrijft ‘wier bard’ (‘De jefte’, 180) is, maar het neemt 
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niet weg dat de lezer, ook Postma’s eerste publiek, zich in zo’n geval 
buitengesloten weet. Je kijkt vanaf een afstand naar een wereld waaraan je 
geen deelhebt, waarmee je in zekere zin een positie inneemt die 
vergelijkbaar is met die van de dichter zelf, die immers terugkijkt op een 
gemeenschap waartoe hij niet meer behoort. Het verklaart waarom ik 
aanvankelijk geen ingang in deze poëzie wist te vinden. Nu geloof ik dat in 
die dialectiek van nabijheid en distantie een van de geheimen van Postma’s 
werk schuilt.  
 
Daarvoor is de open, schijnbaar prozaïsche vorm bijzonder geschikt. De 
vormvaste gedichten behoren evident tot de wereld van de kunst, ze 
sluiten aan bij de muzikale conventies van de westerse dichtkunst. Dat 
maakt ze mooi, soms zelfs betoverend, maar het zijn duidelijk artefacten, 
die in de eerste plaats een esthetische reactie oproepen. De gedichten in 
vrije verzen, daarentegen, wekken effectief de indruk van terloopse 
mededelingen, alsof je zit te luisteren naar iemand die uit de losse pols een 
anekdote vertelt. Juist de afwezigheid, of liever: verborgenheid, van 
retorische middelen trekt je het gedicht in, met vaak als paradoxale 
consequentie het besef dat de dichter het eigenlijk niet tegen jou heeft, 
maar tegen zichzelf. 
 

  
 
 
Het Friesland van Postma heeft weliswaar zijn substraat in de 
werkelijkheid, maar behelst vooral een verbeelde, tot idee 
getransformeerde wereld: ‘De idee fan Koarnwert’ (308). Zou het 

dijkhuis bij 
Koarnwert                     
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landschap dat oproepen? Ik denk aan mijn oom Sjoerd, die vorig jaar op 
103-jarige leeftijd overleed. Hoewel hij na zijn jeugd nooit meer in 
Friesland had gewoond, stond hij erop begraven te worden op het 
kerkhofje van Goíïngea, waar hijzelf niet vandaan kwam en waar ook zijn 
ouders niet liggen, maar wel een hele schare andere Gerbrandy’s. Een half 
jaar voor zijn dood waren we ook daar, om zijn vrouw te begraven. Ik zie 
nog voor me hoe de stokoude man, krom en fragiel, achter de kist aan een 
ronde om het kerkje maakte, zich aansluitend bij een oeroud, vermoedelijk 
zelfs heidens ritueel dat boze geesten op afstand moest houden. ‘Oer 
Fryske greiden’ waaide die dag de onvermijdelijke ‘wyn fan Fryslân’ (65), ik 
ontmoette een heleboel naamgenoten die Fries met elkaar spraken en 
begreep heel goed waarom mijn oom zich de gedachte had eigen gemaakt 
dat hij daar nog, of: alsnog, thuishoorde. 
 
Op zo’n dag is het verleidelijk te denken dat Friesland eeuwig hetzelfde 
blijft, maar dat is natuurlijk niet het geval. Aan de horizon verrijzen nieuwe 
gebouwen en stellages, vlinders en weidevogels verdwijnen in hoog tempo, 
het vriest niet meer echt, de samenstelling van de bevolking verandert, de 
rol van de taal is niet meer dezelfde als honderd jaar geleden. Het enige 
wat, voorlopig, tijdloos mag heten, is de wind, ook al voert hij misschien 
allerlei dubieuze deeltjes met zich mee, maar dat kunnen we gelukkig niet 
zien.  
 
Postma lezen betekent voor mij, geloof ik, terugkeren naar waar ik niet 
vandaan kom.   
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Johannes Kramer 
 
Ferlies oan hâldfêst 
Oer it gedicht ‘Oarloch’  
 
 
 

Oarloch 
 
Wy binn’ as op in skip, op wylde see, 
De grûn fersinkt en wei is alle hâld; 
Wy kinne neat en witte net wat komt, 
Want bline machten boartsje mei de wrâld. 
 
Foar it dichterfolk in minne tiid! Wêr is de rêst, 
Dy’t ek út leed it skiene foarmje kin, 
In stille dream dy’t riist, as lok yn noed? 
 – Want kleie oer ’t ferlerne is fan lok ’t begjin. –  
 
Wêr is de noft oan ’t lytse minskbestean, 
Oan blom en krûd? Moarn is ’t fan de ierde  
     slein! 
’t Is net de muoite wurch syn leafde wei te jaan; 
Moarn rint de wrâld oarsom, wachtsje op it ein! 

 
 
Foar de goede oarder, ik bin gjin literêre fynpriuwer. Oaren hawwe hjir 
folle mear doel oer as ik.  
 
Wat my bynt mei Postma is dat hy dichtet oer Fryslân en syn skiednis. Mar 
dat weromkomme lit yn dreech fêst te pakken dichtregels, 
 
Ik fiel it wol, mar ik begryp it net. 
 
Obe Postma is in fasinearjende dichter, en foar in part is dat de fasinaasje 
fan de riedseleftigens. Lykas Breuker beskriuwt: it wurk hâldt syn 
riedselachtigens. It is krekt of lit it him net begripe, hoe ienfâldich as it op 
it earste gesicht faaks ek lykje mei. En wat der stiet, dat giet dan noch wol, 
mar hoe't it komt dat it der stiet en wêrom – dat bin oare dingen. 
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Ik ha keazen foar it gedicht ‘Oarloch’. Omt it aktueel is en omt it treflik 
oantsjut hoe as ik tsjin de gedichten fan Postma oansjoch en faaks ek op in 
beskate wize oars oansjen lit tsjin it gedicht en dêrmei de wurklikheid. 
 
Postma hat it yn 1914 skreaun en de eftergrûn lit him riede. De titel 
ferdûket ek net in protte. 
 
De earste strofe is fansels frij ienfâldich te begripen. It is mis yn en mei de 
wrâld. Wy ha gjin stjoer en moatte it oer ús hinne komme litte. Postma 
dichtet fan bline machten. Dat liket op it earste oansjen nuver. Oarloch is 
gjin natuerramp, in wylde see, mar it gefolch fan minslik hanneljen. Oan de 
oare kant, wa't it treflike boek The Sleepwalkers fan Christopher Clark lêst, 
kin dêr wat yn weromfine fan de bline macht. De oarloch dy't dochs kaam. 
 
Etymologysk wurdt it wurd oarloch wol ferklearre as ûn-oarder. 
 
De lêste strofe smyt dan de betiizing op. Dy begjint eins al yn de lêste sin 
fan de twadde strofe: ‘Want kleie oer it ferlerne is fan lok 't begjin.’ 
 
Sa op it each liket dat te slaan op it foarofgeande, mar ik freegje it my ôf. 
 
Tony Feitsma hat my yndertiid wiisd op it bekende boek The Generation of 
1914 fan Wohl, jo treffe Postma dêr net yn oan. Hy behearde útsoarte net 
ta dy generaasje, dy is letterlik en figuerlik as lette tachtiger oan him 
foarbygien. 
 
Mar as jo it gedicht fierder lêze komt it my oer dat it Postma it net oer de 
oarloch, as it wapene konflikt hat, mar mear oer de ûn-oarder en it ferlies 
oan hâldfêst en dat jo soks ûndergeane, yn tsjinstelling ta oan meidwaan. 
 
Fertalend nei dizze tiid kin jo dêr faaks de klimaatskrisis of it ferlies oan 
bioferskaat yn sjen. 
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Pieter Tuinman 
 
Aantekeningen bij het gedicht ‘Te Harlingen’ 
 

 
Ik ben schatplichtig aan G. Willem Abma, die mij jaren geleden op het 
spoor van Obe Postma en het Obe Postma Selskip heeft gezet. In 2013 
hield het Obe Postma Selskip in het kerkje van Cornwerd een 
bijeenkomst, waar prominente leden een gedicht dat hen in ’t bijzonder 
aansprak, ten gehore brachten en daarop reflecteerden. Had de 
aanvechting mij ertussen te storten, maar mijn vrouw wist dat met een 
uiterste krachtinspanning te voorkomen.  
 
Ik ben het bestuur erkentelijk voor de moed om mij de gelegenheid te 
geven een gedicht van Postma in dit gezelschap in het Nederlands 
(beschouw dit als een schouderklop voor de vertaler Jabik Veenbaas) ten 
gehore te brengen en daar enige beschouwingen aan te mogen wijden. De 
meeste aanwezigen, zo niet allen, kennen het gedicht ‘Werkster’ van 
Gerrit Achterberg: 
 

 
Zij kent de onderkant van kast en ledikant,  
ruwhouten planken en vergeten kieren, 
     (…) / (…) 
Zij heeft zich zelve aan de vloer verpand 
 
 

Ik heb me zelve aan ‘Te Harns’/‘Te Harlingen’ verpand (1935, Postma was 
toen 67 jaar oud).  

 
 

Te Harlingen 
 

Goethe maakte een reis naar Italië en Rilke naar  
     Rusland, 
En als een ander mens kwamen zij terug. 
Ik ben op mijn oude dag naar Harlingen geweest; 
Een ander mens kon ik niet worden, maar ik heb    
     hoog op de bolwerktuin gestaan – 
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Een jonge matroos zat op een bank en twee oude  
     kapiteins kuierden het paadje af. 
Diep zag ik neer op de schepen in de stadsgracht  
     en de bomen van de buitensingel; 
Ik rook de teerlucht en ook iets van de zee – en  
     helemaal dezelfde ben ik niet gebleven. 
Ik heb de Noorderhaven gezien en het Noordijs;  
     wat was het wijd – en oud! 
De platanen van de Voorstraat waren wat    
     geknot, maar gaaf leken gelukkig de nieuwe. 

 
Dit was de eerste stad die ik als jongen heb  
     gekend; 
Hier kwamen we door als we met Ypke naar  
     Oosterbierum reden, 
En bij Beitschat hielden we halt. 
De rode leeuwen prijken nog bij de brug, maar  
     Tjerk Hiddes staat als nieuwe stenen man aan     
     de havenkant. 
Tjerk Hiddes, Tromp, De Ruyter! 
En waarom hebben ze de cijfers 16 honderd  
     gezet op al die mooie pakhuizen? 
De haven ligt licht en open maar op het  
     havenplein hangen de zwarte kerels rond. 
Als we teruggaan horen we de Ato over de  
     straten razen. 
Holland! de zee! de zee! 

 
 
Een mooie filosofische, nostalgische, dichterlijke overpeinzing! 
 
Kan een mens veranderen? Goethe en Rilke, grote mannen, hoefden maar 
een reis te maken, en zij kwamen als een ander mens terug. Postma is op 
z’n oude dag naar Harlingen gegaan: ‘een ander mens kon ik niet worden’.  
Hoewel: ‘helemaal dezelfde ben ik niet gebleven’.  
  
Obe Postma was een neo-Kantiaan: rationalisme en empirisme komen 
samen.  
Op zoek naar het wezen der dingen.  
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Denk ook aan de dichtregel: ‘Maar wat geweest is is iets anders dan wat 
niet geweest is’. (in: ‘Overdenking’). 
 
De levens van Kant en Postma vertonen een zekere gelijkenis.  
Kant werd geboren in de provinciestad Koningsbergen in Oost-Pruisen en 
kwam tijdens zijn leven nooit buiten zijn geboortestreek. Niet getrouwd 
en zeer oud geworden. Aan de buitenkant leek zijn leven arm aan 
dramatiek.  
Postma, boerenzoon uit Cornwerd, heeft, afgezien van z’n studie wis- en 
natuurkunde in Amsterdam, zijn leven doorgebracht in Noord-Nederland 
(Groningen en Leeuwarden). Niet getrouwd en zeer oud geworden.  
Aan de buitenkant leek z’n leven arm aan dramatiek.  
 
Toen Kant 65 jaar werd, heeft men voor hem een feest gehouden en een 
cadeau, zijnde een reis door Europa (Italië/Rusland) aangeboden.  
Kant sloeg het aanbod om een grote reis te maken af met de woorden: 
‘Nee dank U wel. Ik ben hier nog niet uitgereisd.’  
Geldt niet hetzelfde voor Obe Postma, die in Friesland niet uitgereisd is 
geraakt, getuige zijn thematiek: Het Friese Land en het Friese Leven? 
Stoffering van zijn verlangen om het wezen van de wereld te kennen.  
Met name/in ’t bijzonder: in het tweede deel van ‘Te Harns’. 
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Terug naar het verleden ‘Dit was de eerste stad, die ik als jongen heb 
gekend’.  
Terug naar de plaatsen in Harlingen, die aangedaan werden tijdens de rit 
naar Oosterbierum.  
Beitschat, een café in de Zuiderstraat (nr. 31). De rode leeuwen bij de 
brug, die de Noorderhaven van de Rommelhaven scheidt.  
‘Tjerk Hiddes staat als nieuwe stenen man aan de havenkant’. 
Dwalen door de stad, die hij als jongen het eerst gekend heeft. 
 
Het gedicht bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel telt negen regels (langere): filosofisch en beschrijvend. 
Het tweede telt negen regels (kortere): nostalgisch en lyrisch.  
Nagenoeg geen rijm.  
‘Ik ben op mijn oude dag naar Harlingen geweest.’ 
Gekund had: ‘Ik ben naar Harlingen gegaan, een ander mens kon ik niet 
worden, en heb hoog op de Bolwerktuin gestaan.’ 
Toch is het geen prozaïsche overpeinzing maar een dichterlijke.  
De lyriek zit als het ware opgesloten en komt in de twee laatste regels 
naar buiten: 
‘Als we teruggaan horen we de Ato over de straten razen. 
Holland! De Zee! De Zee! ‘ 
Deze slotregels komen later (1951) terug bij Postma in het gedicht ‘Gers 
helje’/‘Gras ophalen’: 
‘Vliegtuigen razen over mij heen en fijne wilgenpluisjes zweven bij mij 
langs./Friesland! De wereld!’ 
Met eenvoudige woorden belangrijke dingen zeggen. We zijn met Obe 
Postma en zijn werk nog lang niet uitgereisd. 
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Klaas van der Hoek 
 
Obe Postma en E.E. Cummings 
 
 
 
Doe’t de provinsje Fryslân yn 1984 in priis foar literêre oersettings 
ynstelde, krige dy de namme Dr. Obe Postmapriis. It jout oan dat de 
reputaasje fan de dichter Obe Postma mei basearre is op syn oersettings. 
Ien fan de twa lêste oersettings dy’t Postma yn it ljocht joech, wie nei in 
fers fan de Amerikaanske dichter E.E. Cummings. In befrjemdzjende kar: de 
oeuvres fan beide dichters binne yn sawat alles inoars tsjindiel. Wat kin 
Postma ta syn Cummings-oersetting brocht hawwe?  
 
 
Oersetting en orizjineel 
 
De oersetting dêr’t it om giet, ferskynde yn 1954 yn it krystnûmer fan it 
tydskrift It Heitelân.1 De oersetting is troch Postma sels nea bondele, mar 
is al opnommen yn de postume edysjes fan syn Samle fersen.2 Hy giet sa 
(sitearre nei It Heitelân): 
 
 

Wy binn’ ien-part ljochter as sels de sinne 
Wy binn’ elts-part greater  
     as boeken  
     wol miene. 
Wy binn’ elts-part-ien-part greater as leauwen 
     (mei in spin  
           sprong  
      libben binne wy libben) 
Wy binn’ wûnderlik ien-kear-ien. 
 
 

Postma joech de oarspronklike tekst fan Cummings der net by, en ek yn 
syn Samle fersen ûntbrekt dy. It orizjineel fluch even opfiskje út de 
Complete poems fan Cummings falt noch net ta. Sykje yn de yndeks op 
begjinrigels op sokssawat as ‘We are one-part brighter than even the sun’ 
smyt neat op. In oanwizing is lykwols dat ‘ien-kear-ien’ yn de lêste rigel: it 
orizjineel sil wol komme út de bondel 1×1, dy’t Cummings publisearre yn 
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1944. En ja, yn dy bondel stiet in gedicht fan fiif strofes, wêrfan’t de lêste 
strofe it orizjineel fan Postma syn oersetting blykt te wêzen. It is in 
skitterjend gedicht, en op en top Cummings: 
 
 

if everything happens that can’t be done 
(and anything’s righter 
than books 
could plan) 
the stupidest teacher will almost guess 
(with a run 
skip 
around we go yes) 
there’s nothing as something as one 
 
one hasn’t a why or because or although 
(and buds know better 
than books 
don’t grow) 
one’s anything old being everything new 
(with a what 
which 
around we come who) 
one’s everyanything so 
 
so world is a leaf so a tree is a bough 
(and birds sing sweeter 
than books 
tell how) 
so here is away and so your is a my 
(with a down 
up 
around again fly) 
forever was never till now 
 
now I love you and you love me 
(and books are shuter 
than books 
can be) 
and deep in the high that does nothing but fall 
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(with a shout 
each 
around we go all) 
there’s somebody calling who’s we 
 
we’re anything brighter than even the sun 
(we’re everything greater 
than books 
might mean) 
we’re everyanything more than believe 
(with a spin 
leap 
alive we’re alive) 
we’re wonderful one times one 

 
 
In pear foarmaspekten falle op. Eltse strofe bestiet winliken út fiif rigels 
wêrfan’t de twadde en de fjirde (dus de beide tusken heakjes) yn trijen 
opknipt binne; it rymskema foar dy fiif rigels is hieltyd aabba; en it lêste 
wurd fan eltse strofe is gelyk oan it earste wurd fan de folgjende. Wat ek 
opfalt, is dat Postma yn syn oersetting it einrym opjout, it dûnsjende ritme 
negearret, heakjes weilit, ynspringings tafoeget, ûnnedich frij oerset (‘ien-
part’, ‘elts-part’) en it wurd ‘spin’ ferkeard begrypt. Postma mutilearret it 
gedicht troch mar ien strofe oer te setten, en by it oersetten fan dy iene 
strofe smyt er der mei de pet nei. 
 
 
Rilke, Dickinson, Cummings? 
 
Dy iene Cummings-oersetting fan Postma hat net folle omtinken krigen. 
Dat is mei oare oersettings fan Postma wol oars. Benammen syn 
oersettings fan gedichten fan Rilke en Dickinson binne wiidweidich 
besprutsen. Geart van der Meer hat dêr yn detail oer gear west, yn 
artikels yn Wjerklank, dy’t gearbrocht binne yn In libben dat bloeide nei syn 
aard.3 Syn ‘lêsferslach’, sa’t er it neamt, is in soarte fan neikommen besprek 
dat oppakt wat eardere skôgers en resinsinten lizze litten hienen. Ornaris 
stimpelen dy Postma syn reputaasje as in soarte fan keurmerk op syn 
oersettings yn stee fan dy kritysk te hifkjen.4 
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Dat Postma Rilke oerset hat, is begryplik; Rilke wie tige yn de moade en 
hearde al rillegau ta de kanon. Fedde Schurer fertaalde him ek. De kar dy’t 
Postma makke foar Dickinson leit sa op it each minder foar de hân, mar 
Breuker neamt yn syn oraasje út 1996 tematyske oerkomsten tusken de 
oeuvres fan Dickinson en Postma en beklammet yn syn Postma-biografy 
dat it transindinte elemint yn Dickinson har wurk Postma ek altiten eigen 
west hat.5 Nettsjinsteande de krityk dy’t der op de Dickinson-oersettings 
fan Postma te jaan is, sa’t Van der Meer neffens my mei rjocht dien hat, falt 
it yn Postma te priizgjen dat hy de gruttens fan Dickinson har dichterskip 
sjoen hat en har yntrodusearre hat yn it Frysk.  
 
Graach soe ik Postma ek lof taswaaie foar it ûnderkennen fan de gruttens 
fan Cummings syn dichterskip en foar de earste Cummings-oersetting yn it 
Frysk, ek al is dy oersetting sleau en sloarderich.6 Mar seach Postma dy 
gruttens wol? Oarssein: wat wie Postma syn motyf om Cummings oer te 
setten? Fûn er Cummings in goede dichter? Fielde er him oan Cummings 
besibbe? Seach er oerienkomsten tusken beider poëzy? 
 
Dat is min foar te stellen. De oeuvres fan Postma en Cummings lizze kwa 
tematyk, toan en technyk fier útinoar. Postma libbet yn de geast en yn de 
dream, hy siket it sublime; Cummings is fysyk en konkreet, ierdsk, in 
hedonist. Postma giet werom nei it ferline, is nostalgysk, hat 
‘tebinnenbringens’; Cummings libbet yn it hjir en no, is om sa te sizzen 

lebensbejahend. Postma is dimmen, 
skruten sels, lit heechút in 
mankelyk-fyn glimke sjen; 
Cummings is oerrompeljend, larger 
than life, hy sjongt en ropt (al kin er 
ek prachtich flústerje). Postma 
skriuwt yn konvinsjonele 
fersfoarmen óf foarmleaze 
praatfersen, is in tradisjonalist; 
Cummings gûchelet mei 
grammatika, ynterpunksje en 
typografy, dekonstruearret, is in 
modernist. 
 
 
 Edward Estlin Cummings, 
1920 zelfportret 
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Philippus Breuker is by myn witten de iennichste dy’t oer de Cummings-
oersetting skreaun hat. Yn syn Postma-biografy hâldt Breuker it derop dat 
de oersette strofe Postma oanspruts om’t dy referearre oan syn gefoel dat 
er diel útmakke fan it ivige, ‘mar dan dochs as folslein unyk wêzen’, 
‘eksistinsjeel sweevjend yn de ivige romte dy’t it libben is’. Breuker ferbynt 
dat mei it Ikarus-motyf dat er by Postma sjocht, in Ikarus dy’t by Postma 
net troch de sinne ferbaarnt, mar troch eigen gloede.7 
Soe dat sa wêze, dan hat Postma it Cummings-gedicht wol op in tige 
partikuliere manier lêzen. Der komt ommers neat yn foar dat liket op in 
Ikarus-figuer of dat referearret oan hybris. Der is gjin stribjen om de ierde 
te ûntstigen en tichter by de sinne of by in hegere macht te kommen, en 
nimmen ferbaarnt oan de sinne of himsels. It gedicht is, oarsom, in oade 
oan it libben en de leafde op ierde, in oantrún om ekstatysk te 
eksistearjen, in haadletterleaze oprop om te BESTEAN yn kapitalen. 
 
 
Alde styl of eksperiminteel 
 
Dêr komt noch by dat Postma fan it Cummings-gedicht inkeld dy iene lêste 
strofe koe. Breuker neamt yn syn ynlieding op de Samle fersen fan 2005 de 
boarne dy’t Postma foar syn Cummings-oersetting brûkt hat:8 net de 
bondel 1×1 of de yn 1954 útkommen Complete poems fan Cummings, mar 
in blomlêzing, Some modern American poets út 1950. De gearstaller, James 
G. Southworth, naam fan Cummings syn fiif strofen lange gedicht ‘if 
everything happens that can’t be done’ allinne de lêste strofe op. 
 
Southworth wie oars net bot oer it wurk fan Cummings te sprekken. 
Cummings mocht dan geregeldwei ‘genuine poetic qualities’ oan de dei 
lizze, hy wie ek stykjen bleaun yn foarmfernijing dy’t Southworth beskôge 
as ‘technical swagger and nothing more’. De oarsaak foar ‘his failure to 
develop into a truly significant poet’ sjocht Southworth yn flechtgedrach, it 
net ûnder eagen sjen wollen dat de wrâld behalven moai ek lilk is. 
Southworth fynt dat ‘one of the most certain ways to commit moral 
suicide’ en ferfettet: 
 

 
[Cummings] is too much out of the stream of life for his 
work to have significance. He tends toward preciosity, 
and the sense of conscious superiority imparted to the 
reader becomes intolerable. He reveals himself too much 
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concerned with himself rather than with what he might 
be able to do about those things to which he objects. […] 
Often he gives the impression of a tortured, neurotic 
soul, afraid to face reality. He attempts to hide this fear 
beneath an assumed air of superiority. Because he has 
run away he has given himself no chance to draw 
strength from that soil which can alone succour him – his 
native soil.9  
 

 
In karaktermoardner, dy Southworth. Mar mûlk wie Postma it mei syn 
ynformant, gearstaller fan de troch him brûkte boarne, iens en publisearre 
er syn Cummings-oersetting inkeld om oan te toanen dat it minne poëzy 
wie. Want de oersetting waard yn It Heitelân ôfprinte nêst in oersetting fan 
in sonnet – kreas rymjend, ek yn oersetting – fan Edna St. Vincent Millay, 
en Postma sette boppe beide oersettings: ‘Twa Amerikaense fersen (Ien yn 
de âlde styl en ien “eksperimenteel)’. It lêste wurd hie tusken dûbelde 
skrapkes moatten, mar it twadde dûbelde skrapke ûntbrekt – sûnder mis 
in setflater. 
 
St. Vincent Millay (1892–1950) en Cummings (1894–1962) skeelden mar 
twa jier. Blykber woe Postma sjen litte hoe ferskillend der dichte waard 
troch tiid- en generaasjegenoaten. Wierskynlik lei der yn it toanen fan dy 
tsjinstelling boppedat in wearde-oardiel besletten, nammentlik dat 
eksperimintele poëzy it ôfleit tsjin poëzy-âlde-styl. Faaks binne de skrapkes 
om ‘eksperimenteel’ leechlizzend bedoeld, betsjutte se sokssawat as: guon 
neame it eksperimenteel, mar jo en ik kenne de kwaliteit fan soksoarte 
poëzy – it is prutswurk. 
 
Wy sille de earste publikaasje fan in Cummings-oersetting yn it Frysk sjen 
moatte yn it ljocht fan alle reboelje yn Nederlân om de Vijftigers hinne. Dy 
neamden harsels ‘experimenteel’ en guon wienen lid fan de Experimentele 
Groep in Holland. Yn 1953 hie de rel yn it Stedelijk Museum Amsterdam 
plakfûn, doe’t Lucebert ferklaaid as ‘keizer der Vijftigers’ de Poëzieprijs van 
de stad Amsterdam yn ûntfangst nimme woe, en yn datselde jier gong 
Bertus Aafjes as in bolle yn ’e reak tsjin de Vijftigers te kear yn Elseviers 
Weekblad. 
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Charm is not enough 
 
Yn dat ferbân is it nijsgjirrich te lêzen wat Obe Postma yn De Tsjerne fan – 
alwer – 1953 skreau yn reaksje op in earder stik fan Anne Wadman oer de 
poëzy fan de Vijftigers. Under de titel ‘Eksperiminteel’ stelt Postma dat in 
gedicht as ‘Langzaam’ fan Hans Lodeizen net sûnder sjarme is, mar dat 
ferskillende ûnbegryplike útdrukkings it wer bedjerre. Dy meitsje dat it 
gedicht mear wat is ‘foar bern as foar greate minsken’. It ‘logysk ferbân’ 
mist, ‘en dan is der hwat mear posityfs nedich as in bytsje charme sil der 
hwat goeds foar it ljocht komme’. Yn stee fan sa’n fers as dat fan Lodeizen 
kinne jonge Fryske dichters, ornearret Postma, mar better in foarbyld 
nimme oan bygelyks ‘Regen’ (mei de begjinrigels ‘Schaduwen van wie er 
gaat / ingedoken over straat’) fan J.H. Leopold, ‘dat miskien ek wol 
eksperiminteel neamd wurde kin’.10 
 
Dat fan dy ûntarikkende sjarme hie Postma net sels betocht; hy prate 
Southworth nei, dy’t itselde opmurken hie oer ‘if everything happens that 
can’t be done’ fan Cummings. En krekt dy iene opmerking en de lêste 
strofe út ‘if every happens’ wie wat Postma oangeande Cummings út de 
blomlêzing fan Southworth oerskreau. Uttreksels út dat boek steane yn in 
bewarre skriftke fan Postma mei it opskrift ‘Literatuer XIX’.11 It befettet 
wiidweidiger úttreksels oer Dickinson en Frost en ien koarter úttreksel 
oer Cummings: 
 
 

Charming, too, is the title poem of lxl, 
charming in the manner of the lyrics, say, from 
“Annie Get Your Gun” 
[de lêste strofe fan ‘if everything happens that can’t be 
done’] 
But charm is not enough.12 

 
 
Wa’t anno 1953 jonge dichters op Leopold wiist om harren by Lodeizen 
wei te hâlden, sil sacht sein net folle ophawwe mei Cummings, waans 
útskroeven lyryk fier oan ‘logysk ferbân’ foarbygiet. ‘In bytsje charme’ is 
dan ‘not enough’. Postma hat sjen litte wollen dat Cummings it alhiel ôfleit 
tsjin St. Vincent Millay, dat ‘eksperiminteel’ swier ûnderdocht foar ‘âlde 
styl’. Mar omdoch, it tij wie net te kearen: in pear moanne foardat Postma 
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Cummings te kyk sette yn It Heitelân, hienen studinten yn Amsterdam al it 
eksperimintele, Frysk-literêre tydskrift Quatrebras oprjochte. 
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Willem van Dijk 
 
It libben dat fergong 
 
 
 

It libben dat fergong 
   
In macht’ge rige stiet oan ’e oare kant.  
De foarsten binn’ my nei: hoe klear en grut  
Haw ik har foar my stean, sa libben as  
Wa’t nêst my is! En mei har komt  
It folk dat har bestiet; dy hjitte libben noch,  
Mar wat har stalte wie, ferstoar sa goed  
As dy’t men deaden neamt; of better wol  
It iene bleau as ’t oar.  
   
Hja binn’ net bûn  
Oan foarmen fan ien dei; ’t giet hinn’ en wer  
Sa as de siel ferweecht: in wiks’ljend spul.  
De freonen fan myn jonkheid allegearre  
Gean my foarby. Ik sjoch har wêzen klear,  
De dei, de wyn dy’t troch de reiden giet,  
Nimme har op; der is gjin skied  
Fan doe en no; dy’t oer de tearen rint  
Fan ’t wetter, draacht har byld.  
   
Myn stalten bring ik gear nei doarp en stee;  
En yn it hûs de slachten komm’ en gean:  
Sa is it drager fan in fiere stream;  
Mar fêster hâlde wier en wurk’bre grûn.  
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. En op ’e terp mei plak  
Foar went en hiem – feilich lyts ryk  
Opboud fan eigen krêft – o as wy stean  
Dêr heech oer ’t gea en sjen de lânen oer,  
Hoe komt in machtich fielen by ús op!  
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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. 

  
 
Fan it dicht wurd algemien oannommen dat it ien fan de bettere dichten 
fan Obe Postma is. Folgens Breuker is it dicht ûntstien yn in perioade dat 
Postma him biwust wurd, dat de deaden diel ûtmeitsje fan it trochrinnende 
gehiel en yn ‘e dimensje ferkearre bûten romte en tiid – yn ‘t gebiet fan ‘e 
doer en de ûneinichheit. 
It dicht ‘It libben dat fergong’ giet ek oer dy oare passy fan Postma: it 
histoarysk agrarisch ûndersiik. In great diel fan ‘e ynhâld sprekt dêr fan. Hy 
rint mei de fliten de himrik ût en biskriuwt it wenjen op ‘e terp. 
 
It trochrinnende gehiel, earder, no en takomst, is it thema fan it dicht. Er is 
gjin skied tusken doe en no, hjit it yn it dicht. 
 
En dan dy oare sa yntrigearjende sin: ‘Hja bin net bûn oan foarmen fan ien 
dei’. It docht my tinken oan reynkarnaasje, it reynkarnearjen yn ferskate 
kutuerperioaden. 
Ik tink dat Postma dat net bidoeld hat, mar wat dan wol krekt? Folgens 
Breuker slacht dy sin op de stalten dy’t net bûn binne an foarmen fan ien 
dei. 
Postma sprekt yn dit dicht him ût dat er diel is fan deselde wrâld, as dy fan 
de fliten wêr hy mei de himrik ûtrint. 
‘It gêrs fiel ‘k yn myn hannen en ik rûk de groun. O dit giet bûten tiid wy 
binne diel fan selde wrâld’. 
En ropt dan ût: ‘Ien siele ien bigryp omfiemt it al’. 
  
In dûdlik ienheitswjêrfarren, net bitocht mar fielt of nog sterker drekt 
ûndergongen. 
Doe lies ik in kear op side 391 fan SF: 



 30 

‘Mar yn ’t dicht sil de opflecht fan ’t eagenblik de siele boppe it as eigen 
bikende heevje kinne.’ 
Sa soe men wjêrjaan kinne wat men nog net bisiet. 
  
Doe tocht ik, dat kin nog wol es mei sa’n ûtrop(gjalp) to meitsjen hawwe. 
Dat je yn in ûntwikling it nog net biwust binne en it dan op sa’n stuit it jin 
tafalt. 
  
Ik fyn ’It libben dat fergong’ in moai dicht, sûnder dat er ek mar ien rym yn 
foar komt: it is in fry fêrs. 
Ik kin it goed meifiele en my eryn situearje. Ik bin hikke en tein (bêrne en 
opgroeit) op Marswâl ûnder Wûns, net fier fan Postma’s Koarnwert. En ha 
wol my mear dichten fan Postma, dat ik my er yn situearje kin. Bygelyks: 
‘Boerehûs’. Lêste strofen (side 163 SF) 
 
 

De hjêrste-jûn stiet oer it ienlik fjild; 
De moanne blinkt oan kleare easterloft; 
Ljocht jout it op út sleat en fuorgelin’, 
Fan einen noch komt der wat let geroft. 

 
  
Ik sjoch wêr de finne by ûs pleats op nei Wûns. En bin dan efkes yn dy 
finne. 
  
Nearne is de himelkoepel sa wiid en grut as just yn ‘e kontreien fan 
Makkum, Bolswert, Wytmarsum. Flak lân, gjin beammen en gebouen. Soks 
hat ynfloed op de minsken hjar tinken, fielen en stribjen. It libben dat 
fergong giet eins oer: IT BISTEAN WAT NET OPHÂLDT. 
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Marjoleine de Vos 
 
Dichters zijn zieners 
 
 
 
Wat verwacht ik eigenlijk van poëzie. Dat vraag ik me vaak af als ik een 
nieuwe dichter probeer te leren kennen. 
Obe Postma was namelijk voor mij een nieuwe dichter, niet omdat ik 
nooit van hem gehoord had, dat wel, ik kende bewonderaars van zijn 
werk, bewonderaars die ik hoog had – of eigenlijk voornamelijk eentje, 
namelijk Gerrit Krol – en die heeft vast ook wel eens een gedicht van hem 
voorgelezen, zittend op de bank bij ons thuis. Ik bewonderde dan weer 
Krols vermogen om Fries te lezen en kwaliteit te herkennen in die taal 
terwijl ik er doof tegenover stond.  
Deze avond wilde ik aangrijpen om me nu eens echt een eindje in Postma’s 
werk te wagen. Een dichterlijk oeuvre, zelfs een enkele bundel al, is als een 
land dat je voor het eerst bezoekt – je wilt je laten verrassen, maar je wilt 
ook iets vinden dat je treft en je hebt ook idee waar dat ergens zou 
moeten zitten, en hoe dat eruit zou moeten zien, dat treffende, al zou je 
niet weten hoe dat idee onder woorden te brengen. De verwachtingen 
zijn groot, niet in de zin van hoog gespannen, al zijn ze dat misschien ook, 
maar meer in de zin van ruim bemeten: er is zoveel, zo veel veelsoortigs, 
veeltaligs, veeldenkelijks dat op een of andere manier aansluit bij de eigen 
poëzieverwachting of poëziebehoefte. Als je zou kunnen zeggen hoe die er 
precies uitziet zou je misschien helemaal geen behoefte meer hebben, 
alleen nog maar vervulling. 
Dat is dan weer de dood in de pot.             
 
Obe Postma is zo oud geworden dat je bijna niet meer kunt zeggen wat 
‘zijn tijd’ was. Zijn laatste gedicht schreef hij in 1951, 83 jaar oud, en daarin 
heeft hij het over wat de vreugde van zijn leven uitmaakt. ‘Alle vreugden 
van mijn leven zitten in de prunusboom met enkel geel blad’ schrijft hij, en 
in nog zo’n aantal van die zichtbaarheden: wolken, zon op de hortensia, 
mestlucht in het voorjaar. De vreugden zitten ook in onzichtbaarheden die 
hij alleen kan weten uit vertellingen en tot eigen geïnternaliseerde beelden 
heeft gemaakt: ‘moeders zorgeloze jeugd’ en hoe ze ‘samen’, ik neem aan 
met vader, over de vaart schaatsten en hoe vader dan weer van poëzie 
hield, en zelfs opa en oma met hun ‘licht geluk’ – ongetwijfeld van toen zíj 
jong waren – maken deel uit van de vreugden van zijn leven. 
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Herinneringen van vóór je tijd, maken die de vreugde uit van je eigen 
leven? Eigenlijk alleen maar, denk ik, als je je eigen leven niet al te zeer als 
‘eigen’ opvat maar vooral als onderdeel van iets groters en ruimers, hét 
leven, het zonlicht, de aarde, het nu en hier dat altijd weer nu en hier is, 
het besef dat het leven je doortintelt, dat de wereld om je heen iets 
wonderlijks is dat je, soms dan toch in ieder geval, in zich opneemt. 
Het concrete en werkelijke springt steeds weer naar voren in Postma’s 
poëzie en dat is daarmee een levenshouding. De houding van iemand die 
zegt: er mag van alles aan de hand zijn in de wereld, ik kijk voor mijn voet 
en probeer dat op te schrijven. Ik ga niet helemaal in mijn geest zitten, 
geen abstracties voor mij, voor mij de geur van mest, licht door een 
stalraam, boerenmensen op de akker – en ik ben degene die ernaar kijkt, 
die het kent, die het voelt en die het opschrijft. 
En dat is dan weer iets wat treft: dat iemand niet alleen dat verlangen kent 
om opgenomen te zijn in het leven, maar er zo over schrijft dat je gelooft 
dat hij er ook de vervulling van kent.  
En dat je die zelf misschien ook zou kunnen kennen. 
 

Marjoleine de 
Vos 
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Zou dat tóch een tijdsgevoel geweest zijn? Als ik Postma lees moet ik 
soms denken aan Alberto Caeiro, het antimetafysische heteroniem van 
Fernando Pessoa. Caeiro herhaalt steeds dat de dingen zijn wat ze zijn, en 
dat daar niets aan te begrijpen valt, ‘De wereld is niet gemaakt opdat wij 
erover zouden denken/ (…) /maar om er naar te kijken en het ermee eens 
te zijn.’ Het wonderlijke bestaat in het bestaan van het zichtbare zelf, zegt 
hij. Dat is opmerkelijk vergelijkbaar met wat Postma zegt in dit gedicht: 
 
 
 Dichters zijn zieners? 
 
 Nu moest ik toch – ik ben zo oud – 

Het wezen van de dingen kunnen openbaren; 
Nu moest ik uit de beelden vandaan – zoals ze dat      
     zeggen –  
Gekomen zijn tot diepste kracht.  

 
Maar, o wat ik voel is niets dan de gebarsten     
     schors 
En het zachte mos van de stammen; 
Wat ik ruik is niets dan de rauwe geur van het   
     gras; 
Wat ik zie is het stalvenstertje 
Door het eerste groen van de vlierboom; 
De ronding van het erf, 
En de arbeider die door de greppels voortstapt 
Langs de bouw-akkers; 
En het zachte gerimpel van het water. 

 
Soms ook zie ik de lijnen op het gezicht van de  
     oude vrouw 
Waar de jaren in zijn vastgelegd, voorbij maar   
     niet vergaan. 
Leven in het goede licht; 
Of het gelaat van de jeugd, die wacht, 
Blank en open, 
Met de zinnen, die alles zullen nemen. 
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Dat hij zo langzamerhand ‘het wezen van de dingen’ moest kunnen 
openbaren, zegt Postma, maar wat hij ziet is niets dan wat hij ziet: 
gebarsten schors, zacht mos, een arbeider, rimpels in een gezicht.  
Pessoa leefde van 1888 tot 1935, dus helemaal binnen Postma’s tijdspanne. 
En hij schrijft: ‘wie liefheeft weet nooit wat hij liefheeft’ zoals Postma het 
denk ik ook bedoelt: hij houdt van al die dingen die hij ziet zonder te 
menen dat hij ze dieper kent, dat hij een of ander wezen peilt – maar hij 
heeft wel lief.  
 
En ik denk aan Nescio en zijn intense natuurbeleving, waarin toch ook 
altijd, naast het grote zonlicht en het ruisen van de bomen, net als bij 
Postma de mensen en hun huizen, hun theelichtjes, hun werken en leven 
opgenomen zijn. Nescio was veertien jaar jonger dan Postma, dat is niet 
per se een wereld van verschil. 
Ik wil een stukje Nescio voorlezen, om duidelijk te maken waarom ik zo 
aan hem moet denken en ook omdat ik vind dat hij hier een achtergrond 
geeft voor Postma’s wereldbeleving: het komt uit het verhaal ‘Buiten-IJ’ uit 
de bundel Boven het dal, Nescio schreef het in 1914. 
 
 

Groot was God dien middag en goedertieren.  
Door onze oogen kwam Zijn wereld naar binnen en 
leefde in onze hoofden. En onze gedachten gingen 
woordeloos uit over de wereld, ver over den 
gezichtseinder gingen zij. En zoo vloeiden de wereld en 
wij beurtelings in elkaar over. Bekker zei datti z’n hart 
voelde uitzetten en toen ik m’n oogen dicht deed, was ’t 
of m’n hoofd vol goud licht en blauw water was en 
wonderlijke rillingen gingen door m’n ruggemerg. Ik 
voelde daar de wereld die om mij lag. 
 
Wij gingen verder. Een tuintje naast een huis was 
omgespit, de zwarte aardschollen glommen dof. Er was 
een laag hegje omheen van hagedoorn, de zon scheen 
daarop. Een man spitte ‘t laatste brok. Zijn kiel was 
lichtblauw, van voren was er een vierkant donker stuk 
ingezet. En toen de man even rechtop stond, om naar 
ons te kijken, scheen de zon op z’n gezicht. 
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Heel dat gevoel van overweldigd zijn door de wereld zo-als-ie is – dat is 
het belangrijke, niet zoals-ie gedacht wordt, maar zoals-ie is, onder je 
handen, je ogen, je voelen. En tegelijkertijd weten, denk ik, dat de wereld 
niet is zoals-ie is, maar zoals je hem beleeft, en misschien zelfs dat niet, 
maar zoals je hem wilt beleven. Want Postma en ook Nescio weten heel 
goed wat ze doen: ze schrijven. De wereld is niet van woorden. Wat 
geschreven is over hoe de wereld ervaren wordt, dat is wèl van woorden, 
maar deze schrijvers doen alsof daar geen enkele gedachte, niets 
geestelijks bij te pas komt: alsof de wereld zó, zonder bemiddeling bij ze 
binnen komt en vanzelf in die woorden van ze valt. 
 
De vreugde over een dag buiten. Die kon in die jaren zó beleefd worden 
als in Postma’s gedicht ‘In maart’. En misschien kan het nog wel zo, maar 
het klinkt zo open en onbedorven dat je niet anders kunt denken dan: dat 
zijn we kwijt. Hoe dan ook hebben we dan deze poëzie nog. 
 
 

 
 
  

Nescio 
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In maart  
 

Vandaag was het een dag! 
Ik heb in de onderwal gezeten en de warme zon  
     gevoeld en de zoele zuidenwind. 
Ik heb de rietstengels zacht heen en weer zien  
     gaan 
En mugjes zag ik over het water dansen. 
Ik heb de mestvaalt van een boer geroken en het   
     restant van een kuilhoop. 
De jongens sprongen in het veld en de elzen   
     hingen zo vol katjes! 
Achter mij hoorde ik de auto’s over de weg razen  
     en het gonzen van de fietsbanden, 
Maar ook het ratelen van een vrachtwagen uit  
     Engelum of Dronrijp. 
Ik vreesde nog voor een politieman, maar hij liet  
     me met rust. 

 
Er zijn mensen die op de grond niet kunnen  
     rusten; 
Ze zijn daar te zuiver of te geestelijk voor. 
Uit de grond opgekomen zijn ze gegroeid tot  
     hogere sferen; 
Alleen het zand, het onvruchtbare, willen ze  
      kennen. 
Maar ik wrijf de modderkluiten fijn in mijn    
       handen 
En even moet ik denken aan de dichter en zijn  
      korrels als regels, 
En aan Sjoerd Douwes en Jan Minnes en alle  
      zwoegers in opgang en neergang, 
En aan de goddelijke, wrede, algevende aarde. 
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Eeltsje Hettinga 
 
Obe Postma en de zondag 
 
 
 
Destijds deed het verhaal de ronde dat Postma, die natuur- en wiskunde in 
Amsterdam had gestudeerd – hij promoveerde bij de latere 
Nobelprijswinnaar Johannes van der Waals – de Steen der Wijzen in pacht 
had. Hij zou een soort alchemist zijn die een middeltje had gevonden dat 
hem beschermde tegen ziekten en ouderdom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekening Dick 
Osinga(1913-1997) 
 

 
Ik herinner me de verhalen van mijn vader over de rijke roomse 
verjaardagen op de boerderij in Burgwerd waar de als zondagsdichter 
beschouwde Postma soms ter sprake kwam. Hij was immers de dichter die 
over hun landschap schreef. Onder de blauw gerookte balken, zo vertelde 
mijn vader jaren later, wist oom H., boer, fantast en paardenfokker uit 
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Westhem bij Greonterp, waarom Postma zo oud kon worden: ‘Dy âld 
baas, jonge, dy friet kinine, by’t weinfol!’ 
 
Ouderdom komt met gebreken, ook bij Postma. Op zijn vijfentachtigste 
verjaardag werd hem gevraagd: ‘Postma, welke invloed hebben de 
Tachtigers op uw werk gehad?’ De oude dichter, enigszins doof, boog zich 
voorover, bracht de palm van zijn hand achter zijn oor en vroeg: Wat sizze 
jo…? De... padvinders?’  
 
 
‘ljocht en lok’ 
 
Obe Postma was een late debutant. Hij was al over de dertig toen hij in 
1900 het inmiddels klassieke gedicht ‘Boerinne fan Surch’ publiceerde in 
het tijdschrift Ferjit my net. Dat eerste werk ondertekende hij met het 
initiaal P, alsof hij een of ander zondagsdichtertje was. Ook al is de zondag 
in zijn werk een sleutelbegrip, een zondagsdichter kun je hem niet 
noemen. Postma is een dichter van Europees formaat.  
 
Vanavond, hier in Perdu, iets meer over het thema van de zondag bij 
Postma, de tijd, het landschap, in het bijzonder de aarde en de overgang 
van het vormvaste gedicht bij Postma naar diens vrije, parlando-poëzie.  
 
Wie Postma leest, komt talloze keren ‘de zondag’ tegen. Het is een dag die 
hij ziet als ‘in dei fan dicht en dream’ zegt hij in het gedicht ‘Snein’ (Samle 
fersen, p. 55), te vinden in de bundel It Fryske lân en it Fryske libben, 
waarmee hij in 1918 – Postma was toen al veertig – debuteerde. 

 
 
O, stille snein, o dei fan dicht en dream! 
O, gouden lok, te rêd ferrûn! 

 
 
De zondag is bij Obe Postma vrijwel altijd verbonden met de tijd en het 
landschap, de aarde. De dichter zit niet in de kerk, maar hij trekt de 
weilanden in, het vrije veld, vrij van plicht. Het is een dag om wat te 
pierewaaien, zonder dat iets direct nut hoeft te hebben. Wat dat betreft, 
doet het werk van Postma soms een beetje denken aan dat van Nescio. 
Uit diens ‘Titaantjes’ de volgende passage:  
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’s Zondags liepen wij uren en uren ver over wegen, waar 
zij nooit kwamen, en op kantoor dachten wij aan de 
slootjes en de weilanden, die wij gezien hadden en terwijl 
de heeren ons bevalen dingen te doen, waarvan wij ’t nut 
niet begrepen, dachten wij er aan, hoe Zondagavond de 
zon was ondergegaan achter Abcoû.  

 
 
Er is bij Postma niet alleen de droom, maar ook een diep verlangen om 
met de dingen samen te vallen, bijvoorbeeld in het vroege, in 1901 
gepubliceerde gedicht ‘Pinkstersnein’, ook te vinden in de hier 
eerdergenoemde bundel It Fryske lân en it Fryske libben. 

 
 
Pinkstersnein 
 
’t Is Pinkster, Pinkster! ’t greidelân 
Tilt op fan ’t brûzend blomt’. 
Fan ’t gouden giel fan bûterblom 
En klaver yn ’e romt’. 
 
Do biste myn leave blommetún, 
O greide yn ’e pinksterpronk; 
Ik jou my del oan dyn trouwe hert 
En fiel my dêr sa by honk. 
 
Dyn tûzen eagen laitsje blier 
As kunden út oerâlde tiid; 
Ik laitsje ek, myn blommebern, 
Mar de eagen wurde my wiet. 
 
Wat ierdske wille komt soks benei? 
O hillige Pinkstersnein! 
It heechste lok is op my saaid 
En de himmel iepenlein. 
 
 

Alles is licht, alles is kleur. Pinksteren. De dichter gaat onder in dat ene, 
bijna heilige moment waarin hij de eenheid met de aarde beleeft. Het 
exclamatische karakter van het gedicht tekent Postma zijn vroege poëzie. 
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Het is niet toevallig dat hij een van zijn latere bundels de titel De ljochte 
ierde (1929) meegaf. Metaforisch gezien is er sprake van een verlangen om 
samen te vallen met de moeder die aarde is.  
 
 
Tijd 
 
Nee, ik heb ze niet geteld, maar het aantal malen dat Postma in zijn poëzie 
gebruikmaakt van de O-uitroep als uiting van geestdrift is aanzienlijk: O 
greide… O hillige Pinkstersnein… Het is een stijlfiguur waarmee hij uiting 
geeft aan een altijd zintuiglijk bepaalde verwondering en hartstocht, 
onderdeel van zijn als subliem te beschouwen dichterschap.  
 
‘Dyn tûzen eagen laitsje blier / As kunden út oerâlde tiid,’ zegt de dichter. 
Het zijn de ogen van vrienden en kennissen uit een oeroude tijd die hem 
toelachen. De dichter weet zich opgenomen in een grotere tijdsruimte. 
Dat is typisch Postma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eeltsje 
Hettinga 
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In zijn poëzie lopen het verleden en het heden voortdurend in elkaar over 
tot iets wat zich verheft, ver boven de Tijd. Kenmerkend in dit verband is 
de titel van het klassieke gedicht ‘It hat west, it is’ (Het is geweest, maar 
bestaat, ‘Fan wjerklank en besinnen, Samle fersen, 2005, s. 311). Ook in 
‘Pinkstersnein’ beleeft de dichter het verleden opnieuw in het heden. De 
zondag, de lente zijn daarbij de sensatie, zo niet de extase stuwende 
krachten.  
 
Het kleine en nietige, bijvoorbeeld een weiland met bloemen, is bij Postma 
doorgaans de afspiegeling van iets Groters. Hij gebruikt daarvoor soms het 
woord Al-Geast of Al-Siele, een begrip dat je ook bij Herman Gorter 
tegenkomt (Verzen, 1890).  
 
 

Mar der binne ek eagenblikken dat de minske’    
     siele heger grypt.  
Dan fielt hja har ferbûn mei it grutte en it ivige;  
Hja hat part oan it alomfetsjende begripen of is  
     diel fan in al-siele. 
 
(Er zijn ogenblikken dat de menselijke ziel   
     hoger grijpt. 
Dan voelt ze zichzelf verbonden met het Grotere   
     en Eeuwige; 
Ze is onderdeel van alomvattende begrippen of   
     is deel van de Al-ziel.) 
 
(‘Jo lêze fêst faak yn jo eigen gedichten?’, Obe Postma, 
Samle fersen, 2005, s. 395) 
 
 

De belevenis bij het samenvallen met de dingen, of anders gezegd het één 
te zijn met de hele wereld is een voor Postma bepalend thema. Hij volgt 
daarin Rilke als hij de wereld van de dingen laat spreken en schouwen, 
bijvoorbeeld in het gedicht ‘It Arbeidershûs’ (It sil bestean, 1946), waarin 
het venster van een eenvoudige arbeiderswoning het omliggende landschap 
schouwt en in zich opneemt. Op zijn beurt is degene die kijkt, de dichter, 
in feite weer degene die met dat venster samenvalt. Het zijn wonderlijke 
vormen van identificatie, daar bij Postma. 
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Kin it wêze dat it keamersfinster seit:  
‘Ik sjoch de greide; ik bin de greide.  
Ik fang it ljocht op, it west-noardwesterske  
     ljocht: beam net, noch blom net; (…)  

 
 
Greppels en slootskanten 
 
Terug naar ‘Pinkstersnein’, met zijn weilanden vol boterbloemen en klaver. 
Het is dat Friese landschap dat voorgoed voorbij is. Het is de laatste 
decennia veranderd in een monotoon Monsanto-landschap, met weilanden 
vol betongras en grote, Texaans ogende ligboxstallen met turbokoeien.  
 
‘Een eeuwenoud cultuurlandschap is veranderd in een industriegebied,’ 
luidde enkele jaren geleden de noodkreet van journalist en historicus 
Geert Mak. Postma maakte zich er in zijn dagen al zorgen over. Wat 
gebeurt er met het landschap als de productiekosten omlaag moeten, 
vraagt de oude bard in het gedicht ‘Fan fuorgen en sleatswâlen’ (‘Van 
greppels en slootkanten’) uit de bundel Nije fersen (1949).  
 

 
‘It sil bestean,’ sizze hja, mar wêr is de terp fan  
     Durk Ottes bleaun, en it hûs en al it wêzen?  
De grûn is dochs it fêste dat bliuwe moat!  
‘En do mei dyn fuorgen en sleatswâlen, wêr sille  
     hja keare as de produksjekosten omleech  
     moatte?’  
En, sis ik sels, as de kolchozen komme?  
En as der misdiedigers ferskine dy’t hele foltsen  
     oerplantsje wolle, 
 
- Of oars mar fuortdwaan lyk as Durk Ottes  
     Akke har túntsje? 
O, allinne yn de Geast kin eat behâlden bliuwe! 
 
 

Er is bij Obe Postma ook een andere zondag dan de idyllische, sensaties 
oproepende zondag, bijvoorbeeld die in het schijnbaar meer 
maatschappelijk betrokken gedicht ‘Unlijige snein’, een tekst waarin de 
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dichter onder meer vaststelt dat het geen weer is voor ‘in soasjalistise 
meeting’. 
 
Naar inhoud is het in 1932 gepubliceerde gedicht min of meer hetzelfde 
waar de Postma-thematiek de Al-Geast en de Al-Ziel betreft. Die Al-geest 
is eigenlijk maar een vreemde (platonische) Idee, eentje die typisch bij de 
Tachtigers hoort. Feitelijk gaat het om een vorm van religieuze sublimatie. 
Ik ben er niet direct kapot van… al die hogere vormen van Eenheid. 
 
Gaat het echter om de vorm, dan blijkt Postma de eigenzinnige padvinder 
die het vormvaste vers geleidelijk aan inruilt voor het vrije, niet rijmende 
vers. Hij ontwikkelt een parlando-achtige poëzie. Bepaald revolutionair 
voor de Friese poëzie in die dagen.  
 
De gedichten hebben een quasi-onnozele toon van spreken (zoals hij 
begon als P.) en zijn niet zelden licht ironisch. Alles drijft op metrum en 
ritme. Verder is Postma altijd concreet, sober, zonder opsmuk. Het zijn 
die door de dichter toegepaste vormtechnische elementen die hem in 
zekere zin tot een modernist maken.  
  
Het is een stijl die zich laat vergelijken met die van Walt Whitman. Er is 
vaak sprake van een nevenschikking der dingen, het een is niet meer dan 
het andere, lijkt het, in het schijnbaar nietige van de alledaagse dingen 
weerspiegelt zich het Grotere. De regen van toen is niet anders dan de 
regen van nu. Of om met Prediker te spreken: Het eene geslacht gaat, en 
het andere geslacht komt; maar de aarde staat in der eeuwigheid. 
 
 
 Unlijige snein 
   
 Troch de skreven rûz’t de wyn. 
 O âlde sneinen dy’t yn it rûzjen opkomme, 
 O libben fêst foar dea en delslach! 
 Hearsto de rein, klitterjend tsjin de ruten, 
 De rein fan doe, de rein fan alle tiden? 

 It lekt yn ’e skuorre; de leien yn ’e finne stean  
      fol wetter; 
 De kij binne foar ’e wyn ôfdreaun nei de  
      sleatswâlen ta. 

 It is gjin waar foar in soasjalistise meeting. 
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 Mar ek gjin melkerswaar, gjin melkerswaar! 
 - Dat wie it tûzen jier liden ek net altyd, dat  
      hoege jimme net te tinken! – 
 Mar no sit de boer noch yn it mulhús mei de  
      fuotten op ’e tsiistsjettel, 
 De faam is by buormâns faam om de feint  
      wat te pleagjen; 
 De bern stean yn ’e lijte, hja haww’ de apels  
      op dy’t hja by Oetske koft ha. 

   
 Dan komt wer de sinne. 

 Fan de boerepleatsen op har hichten blinke  
      de ljochte finsters. 
 Dy’t net lokkich wêze wol sit no yn ’e  
      tsjernherne 
 En lústert nei it klappen fan ’e  
      fjurhoksdoarren; 

 Mar dy’t it lok siikje, gean it hûs yn ’e rûnte 
 En sjogge út nei al jinse ljochte eagen. 
 Ek de meetinggongers komme op ‘en baan 

 En fleurich stappe hja wer nei har  
      autobussen. 

 
 
 
Het gedicht ‘Unlijige snein’ doet ondanks allerlei vormtechnische 
verschillen denken aan het gedicht ‘Regen’ uit de bundel Verzen (1914) van 
J.H. Leopold.  
 
  

 Regen 
 
 De bui is afgedreven; 
 aan den gezonken horizont 
 trekt weg het opgestapelde, de rond- 
 gewelfde wolken; over is gebleven 
 het blauw, het kille blauw, waaruit gebannen 
 een elke kreuk, blank en opnieuw  
      gespannen. 
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 En hier nog aan het vensterglas 
 aan de bedroefde ruiten 
 beeft in wat nu weer buiten 
 van winderigs in opstand was 
 een druppel van den regen, 
 kleeft aangedrukt er tegen, 
 rilt in het kille licht… 
 
 en al de blinking en het vergezicht, 
 van hemel en van aarde, akkerzwart, 
 stralende waters, heggen, het verward 
 beweeg van menschen, die naar buiten  
      komen, 
 ploegpaarden langs den weg, de oude  
      boomen 
 voor huis en hof en over hen de glans 
 der daggeboort, de diepe hemeltrans 
 met schitterzon, wereld en ruim heelal: 
 het is bevat in dit klein trilkristal. 

 
 
De filosofische kern van het gedicht zal Postma hebben aangesproken, 
want ook bij Leopold laat het allergrootste zich in het kleinste terugvinden. 
‘(…) wereld en ruim heelal: het is bevat in dit klein trilkristal.’ 
 
Door de combinatie van het tijdloze (‘o âlde sneinen’) en het tijdelijke (‘de 
meetinggongers komme op ‘en baan’) en de parlando-toon is het gedicht 
‘Unlijige snein’ als niet rijmend en zuiver op ritme drijvend vers een van die 
kleine kristallen in Postma’s oeuvre. 
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Anne Feddema 
 
Postma’s Rabbelrjappelrap / 
Postma’s Praataardappelrap 
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Jan Kuijper 
 
Obe Postma en het sonnet 
 

 
 

Ik schijn verstand te hebben van sonnetten, maar van Postma heb ik dat 
niet, want ik ken geen Fries. Dat ik verstand heb van sonnetten blijkt 
hieruit, dat ik enkele jaren geleden werd aangezocht om in Pakhuis De 
Zwijger, hier niet zo ver vandaan, een bloemlezing uit de Nederlandse 
sonnettenliteratuur voor te komen dragen, en die bloemlezing moest ik 
zelf samenstellen. Dat wil zeggen, ik moest hem voor de helft 
samenstellen, want Jean Pierre Rawie, een bard uit het noorden en ook 
iemand die sonnetten schrijft, zou hetzelfde doen. Wij moesten dus met 
elkaar afstemmen hoe de bloemlezing van sonnetten in het Nederlands 
eruit zou komen te zien. Nou, dat ging niet. Ik probeerde Jean Pierre op 
alle mogelijke manieren te bereiken, maar vergeefs. En op een gegeven 
ogenblik kwam de vraag op: hoe red ik mij hieruit?  
 
Toen kreeg ik een ingeving, ik dacht: Jean Pierre Rawie, dat is een 
vrouwenliefhebber, dat weet iedereen, die zal wel geen sonnetten 
geschreven door vrouwen kiezen, want dat gaat niet samen. Dus dacht ik: 
ik neem alleen maar sonnetten geschreven door vrouwen, en toen kwam 
ik tot de conclusie dat er eigenlijk een beetje weinig in het Nederlands 
dichtende vrouwen waren die zich tot het genre van het sonnet 
aangetrokken hadden gevoeld, en heb ik mijn toevlucht moeten nemen tot 
Elisabeth Eybers, een dichteres in het Afrikaans (die ik trouwens goed 
kende, want ik was haar redacteur). Eybers heeft wél sonnetten 
geschreven, zelfs vrij veel, en die waren dan wel niet in het Nederlands 
maar in het Afrikaans, maar ik dacht: dat kan ook wel. Ik werkte me 
daarbij een klein beetje in de nesten, doordat ik geen Afrikaans kan 
spreken; ik kan het wel enigszins begrijpen, want het is veel makkelijker 
voor Hollanders, dat weten jullie ook wel, dan Fries, dus zo goed en zo 
kwaad als het ging las ik die sonnetten van Elisabeth Eybers voor. Onnodig 
te zeggen dat Jean Pierre Rawie, die wel degelijk verscheen op die avond, 
uitsluitend sonnetten van manlijke dichters gekozen had. 
 
Waarom vertel ik dit eigenlijk? Nou ja, ik zei al, ik heb misschien verstand 
van sonnetten, maar niet van Friese letterkunde of van Obe Postma, 
hoewel ik wel geloof dat hij een groot dichter is, en ik me de laatste 
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maanden ook heel erg in zijn werk verdiept heb, met dikke 
woordenboeken. Hoe dan ook – Elisabeth Eybers schreef sonnetten buiten 
de Nederlandse traditie; in de jaren (18)80 was het sonnet in Nederland 
plotseling een veel beoefend genre geworden, dat was het daarvoor heel 
lang niet geweest, in de zestiende en de zeventiende eeuw wel, maar in de 
achttiende en het grootste deel van de negentiende helemaal niet. Aan het 
eind van de negentiende eeuw kwam de beweging van ’80 en die ging 
sonnetten schrijven, en die sonnetten waren anders, die sonnetten kregen 
een heel bijzonder ritme, een ritme vol antimetrieën – de grote man die 
dat in beweging gebracht heeft, nadat Jacques Perk en Willem Kloos hem 
daar al enigszins in voorgegaan waren, was Albert Verwey. Sindsdien 
hebben Dèr Mouw en Nijhoff, Vestdijk enzovoort allemaal van die 
sonnetten geschreven met veel antimetrieën erin, antimetrieën die de 
inhoud van die sonnetten fraai konden releveren, die het een beetje saaie, 
afgetrapte genre een nieuw leven inbliezen. De sonnetten van Eybers 
waren wel degelijk mooi, net als de andere gedichten van haar, maar 
antimetrieën hadden ze niet. Zij stond eigenlijk buiten de Nederlandse 
poëzie, wat dat betreft. En dat is niet zo’n wonder, want zij had die 
sonnetten in Afrika geschreven, voordat ze naar Nederland geëmigreerd 
was, en waarschijnlijk had ze helemaal niet zoveel Nederlandse poëzie 
gelezen. Met haar moeder sprak zij in het Engels, het Engels was dus haar 
moedertaal; met haar vader sprak ze Afrikaans. 
 
Nou, en dan de sonnetten van Obe Postma. Daar is ook wat mee, want 
die bestaan niet. Obe Postma heeft wél een aantal sonnetten vertaald, zelfs 
vrij veel van Rilke en ook bijvoorbeeld eentje van Edna St. Vincent Millay, 
maar zelf heeft hij ze nooit geschreven. Wel schreef hij in een bepaalde 
vaste vorm, die uiteindelijk van Heine kwam, namelijk korte, metrische 
regels die om en om rijmen, iets wat in het Nederlands eigenlijk niet veel 
beoefend is. Een bijzonder genre dus. In de Nederlandse vertalingen zoals 
die in Postma’s Selected Poems staan, zie je dat niet zo duidelijk, omdat daar 
het metrum, ik weet niet waarom, is losgelaten. Jabik Veenbaas heeft 
gedichten van Wordsworth en Coleridge wél metrisch vertaald, maar die 
gedichten van Obe Postma (voor zover ze dan metrisch zijn) niet; wel om 
en om rijmend, zoals Postma dat zelf deed. De sonnetten van Rilke (en van 
St. Vincent Millay) hebben geen antimetrieën, dus ook Postma had, net als 
Elisabeth Eybers, een sonnetvorm die buiten de Nederlandse traditie staat, 
en ook de vorm van zijn eigen gedichten die metrisch waren en rijmden 
stond buiten die traditie. Later ging hij ook vrije verzen schrijven (toch ook 
nog wel van die metrische verzen die om en om rijmen), en die traditie 
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komt wat hem betreft uit Amerika, van Walt Whitman, met wie hij ook de 
toon en enigszins de stof gemeen heeft. 

Jan Kuijper en Anne Feddema 
 
Er zijn een paar mooie gedichten van Obe Postma die nu misschien aan de 
orde kunnen komen: ten eerste het gedicht ‘Blommejongen’, daar komt 
namelijk het woord ‘sonnetten’ in voor. Verwey, die ik net al noemde, 
heeft een lange serie sonnetten geschreven, ‘Van de liefde die vriendschap 
heet’, enigszins naar het model van William Shakespeare, die een nog 
langere reeks sonnetten geschreven heeft, 154 als ik het goed heb, en die 
twee reeksen hebben gemeen dat ze over een liefde tussen twee mannen 
gaan. Obe Postma had, zoals uit allebei de voor te dragen gedichten wel 
blijkt, een verlangen naar andere mannen, net als de al genoemde Walt 
Whitman, net als Verwey soms (Verwey was later keurig getrouwd en had 
ook veel kinderen); van Shakespeare is (zoals iedereen weet) helemaal 
niets bekend en over hem zal ik dus niet speculeren, maar dat de 
sonnetten van Shakespeare grotendeels over de liefde tussen twee mannen 
gaan, dat is buiten kijf. Zoveel sonnetten als Shakespeare schreef naar 
aanleiding van het contact met een jongen, zijn er bij Postma dus niet uit 
gekomen; hij schreef daarentegen drie kwatrijnen die ongeveer in zijn 
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eigen vorm gegoten zijn, namelijk met een rijm te weinig (zoals Postma zelf 
zegt in het gedicht), om en om rijmend dus en wél metrisch; als je goed 
kijkt zie je dat het aantal voeten niet steeds precies goed is (hij was zijn 
hele leven daar altijd al een beetje slordig in, of slordig is misschien niet het 
goede woord, als de regel korter moest zijn, niet nog een woord nodig 
had, dan werd hij gewoon korter, met behoud van het metrum). 

 
 
Blommejonge 

    
Dyn antlit, sei ’k, is moaier as dyn blommen. 
Dochs koft ik wol; hoe koe it oars hast rinne?  
Hja duorren koart, mar doe hâlde ik noch oer  
De knik, de glim, dy’t ik er by mocht winne.  
   
Dochs moat er witten ha; by ’t earste moeten,  
As ’t each foarbygeand trof it jonge wêzen,  
In effen bûgjen: tank foar loaitsjens huld’  
Oan ’t skiene? Ik wist net oars te lêzen.  
   
Wie dit net sjongensstof foar stream sonnetten,  
Faaks mei it strekke foar in pear kwatrinen;  
Hja binn’ net heech en haww’ in rym te min,  
Dochs drage hja eat fan in leaflik skinen. 

 
 
Heel erg mooi in het Fries; in het Nederlands lees ik het toch ook maar 
even voor, hoewel ik het dus een beetje jammer vind dat het metrum niet 
echt gehandhaafd is en ik ook een beetje weifel bij de woorden ‘zijn jonge 
wezen’, dat ik lees (ik doe nu even net of ik wél Fries ken) als ‘zijn jonge 
gezicht’. 
 
  

Bloemenjongen 
 
Je gezicht, zei ik, is mooier dan je bloemen. 
Toch heb ik – ’t spreekt vanzelf – een bos  
     genomen. 
Ze stonden kort, maar toen behield ik nog 
De knik, de glimlach, bij de koop bekomen. 
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Toch wist hij ’t wel; toen bij het eerste treffen 
Mijn oog terloops viel op zijn jonge wezen, 
Boog hij even: dank voor de blik die eer 
Bewees aan ’t schone? Zo moest ik ’t lezen. 

 
Was dit geen zangstof voor een stroom  
     sonnetten, 
Misschien volstaat het voor een paar kwatrijnen; 
Ze zijn niet groots en komen een rijm tekort, 
Toch dragen ze iets van een lieflijk schijnen. 
 

  
Ja, van alle gedichten van Postma die ik gelezen heb komt dit toch het 
dichtst bij een liefdesgedicht, misschien zelfs nog meer dan het andere 
gedicht dat ik heb uitgekozen, ‘Tsjinje’. Dat gedicht is anders dan alle 
andere gedichten van Postma, wat betreft de vorm bedoel ik, want alle 
regels rijmen, en ze rijmen niet zomaar, ze rijmen omarmend, en dat is 
niet vreemd, want het gedicht gáát over een omarming. Ik zei bij het vorige 
gedicht: dit is het gedicht dat het dichtst bij een liefdesgedicht komt, maar 
dít komt het dichtst bij een erotisch gedicht. Alle regels rijmen dus, 
omarmend, en, wat ook merkwaardig is, hun metrum is trocheïsch, terwijl 
haast alle andere metrische gedichten van Postma een jambisch metrum 
hebben. 
 
 

Tsjinje 
   
De jongste fan de twa freonen sprekt:  
   
Sterke, sjochsto hoe’t ik yn dyn wêzen  
My belibje, en dyn paden gean?  
Hoe’t ik as dyn skyldfeint nêst dy stean,  
Sûnder spraak ’t behoevjen wit te lêzen?  
   
Sjoch my oan: ik draach as sier dyn wapen,  
En dyn slachte-spreuke earje ik sa.  
As dyn rieder sprek ik freonen ta,  
Stranger as do sels hâld ’k each op frjemde  
     knapen.  



 54 

   
Ien kear, mei dyn earmen om my hinne,  
– Boartsjen wie it – loekst my tsjin dy oan,  
Hast my neamd dyn bêste soan;  
Och, ik bin dyn heit en dyn slavinne. 

 
 
Ook dit zal ik in het Nederlands lezen; ook hier zeg ik dat ik ‘wezen’ lees 
als ‘gezicht’ en ‘spelen’ toch enigszins als ‘vrijen’, allebei zoals ik het ook in 
het woordenboek heb aangetroffen. 
 
 

Dienen 
 

De jongste van de twee vrienden spreekt: 
 

Sterke, zie je hoe ik in jouw wezen 
Mijzelf beleef, en jouw paden ga? 
Hoe ik als je page naast je sta, 
Je wensen zonder spreken weet te lezen? 

 
Kijk mij aan: ik draag als sier je wapen, 
Waarmee ik je geslachtsspreuk eer aandoe. 
Als je raadsman spreek ik vrienden toe, 
Strenger dan jijzelf hou ‘k oog op vreemde 
     knapen. 

 
Eens sloot je me met je armen in, 
– Spelen was ’t – je trok me dichterbij, 
Je beste zoon, noemde je mij; 
Ach, ik ben je vader, je slavin. 

 
 
Als Postma (heb ik gedacht) hier een sonnet van had willen maken, dan 
had hij, voor een Shakespeare-sonnet, nog twee regels kunnen toevoegen. 
En dan dus nog 153 andere. Dan zou Postma ook een echte liefdesdichter 
zijn geworden. Zou hij daarmee een gróter dichter zijn geworden dan hij al 
was? Eigenlijk denk ik dat het beter is de gedichten die hij wél geschreven 
heeft nog een keer te lezen, en in te zien dat ook die vol zijn met liefde. 
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Klaske Oenema  
 
Wider útsjoch  
Performance  
 
 
   
Voor de Obe Postma-avond heb ik drie dingen gedaan die ik liever niet 
doe: een gedicht op muziek zetten, er een refrein aan toevoegen en het 
zingen in een taal die ik niet beheers. Toch is mijn performance met tekst 
en beeld vooral een ode aan het werk van Postma dat ik via deze avond 
heb leren kennen. Bovendien is het voor mij een nadere kennismaking met 
de Friese taal die ik veel in mijn leven heb gehoord maar helaas niet heb 
leren spreken.  
 
Opvallend in het werk van Postma is dat hij een eigen manier van kijken 
heeft. Hij kijkt door lagen van tijd terug naar het landschap, naar de 
mensen, en probeert tegelijkertijd het ‘nu’ te zien. De dichter probeert 
vanuit zijn perspectief zoveel mogelijk in een moment te vatten, vast te 
houden. Het oprekken van de blik, een wijder uitzicht.  
 
De overheadprojector waar ik mee werk, met zijn directe manier van 
presenteren, leent zich voor het opbouwen van beelden via lagen en sluit 
daarmee aan bij de poëzie van Postma. Ik koos voor het gedicht ‘Wider 
útsjoch’ om een performance van te maken, maar heb mij ook laten 
inspireren door andere teksten van Postma alsook mijn herinneringen aan 
de boerderij van mijn pake en beppe in Rotstergaast.  
 
Mijn bijdrage in deze Wjerklank bestaat uit foto’s van de projecties die ik 
live liet zien bij mijn performance.  
 
 
 

 
 
Scan de QR-code en luister naar Wider útsjoch 
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Mar de reade kop fan in soerstâl stek ik op ‘e jas  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

De beelden zijn opgebouwd uit verschillende laagjes 
plastic die ik één voor één op de overheadprojector leg 
tijdens de performance, waardoor het beeld gaandeweg 
tot stand komt 
 
Materiaal: doorzichtig plastic insteekhoezen en 
verpakkingen, plakband, stift, overheadprojector  
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Wider útsjoch 
 
Mar is ’t it libben net dat lang ferteach,  
Dat út it ferline wer foarby my dreau?  
En is ’t net wat ferstoar, dat yn ’e sang  
Ut skimewrâld ta ierdske wêzen kleau?  

  

 
 
Akker van zilverfolie 
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En as ik ierde sjong en ’t hege ljocht,  
En blide lânen yn ’e gouden dei.  
Ferriisde oan blanke kym gjin oare wrâld,  
En wie ’t de himmel net, dy’t iepen lei?  

   

 
 
Een pan in het landschap 
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Het landschap in 
een pan 
 
Mijn beppe Klaske 
liet mij vroeger 
zien wat er 
gebeurde als je de 
steeltjes van 
paardenbloemen in 
een pan met water 
legde  
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En as ik eigen lok en lytse libben sis  
– In skruten feint en sûnder namme en rop – 
O harkje net wa ’t inge hiem beneart  
En geane licht har dreamepaden op?  
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Sa is dan wol fan ierde en himmellân,  
Fan ’t stoarne en fan libben ’t selde liet;  
It sjongt my sels en wa’t er nêst my is,  
En, mocht it wêze, ’t folts dat my bestiet. 
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Wider útsjoch winskje ‘k my, skimewrâld foarby  
  
Deze zin heb ik toegevoegd omdat ik een refrein miste 
aan het slot 
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