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Fan ’e bestjoerstafel

Kolofon

It lustrumjier fan it Obe Postma Selsip binne wy al wer in pear moanne
foarby. Yn dy fiif jier is der in protte bard. Ik hoech allinne mar te ferwizen
nei ús tiidskrift, wêrfan’t jo no al wer it alfde nûmer yn ’e hannen ha. Wat it
bestjoer oangiet it folgjende. It bestjoer fan it Selskip kaam yn 2011 fjouwer
kear byinoar en wol op 9 jannewaris, 20 maaie, 9 septimber en 18 novimber
2011. Op tiisdei 24 jannewaris kaam it bestjoer ek wer byinoar. Op dy dei
waard ek de Algemiene Ledegearkomste hâlden, wêrop’t middels it
jierferslach ferantwurding jûn waard oer 2011. It jierlikse reiske – yn 2011
nei Fivelgoa –, de stúdzjedei ‘Zekerheden in Waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900’, de boekpresintaasje
fan ‘De fascinatie voor Slauerhoff’ en it boekje ‘Postma yn it Russysk’
wiene dêryn belangrike wapenfeiten.
Wy namen op de Algemiene Ledegearkomste ôfskie fan ús foarsitter
Siebren van der Zwaag. Hy hat in net ûnbelangrike rol spile yn it Selskip. It
bestjoer wol him dêr tank foar sizze. No, nei
fiif jier, hat hy de foarsittershammer
oerdroegen oan George Huitema, út de
omkriten fan Boalsert ôfkomstich en
bûtengewoan heechlearaar yn de informatika
oan de RUG en ek wurksum by TNO.
Huitema wie, neist oaren, ien fan de minsken,
dy’t de stúdzjedei fan 2011 en de parallel
dêroan rinnende útstalling oer Postma en de
natuerwittenskip taret hat. Lykas jo mooglik
al witte, wurdt
yn novimber wer in
stúdzjedei hâlden. It giet dit kear oer Fryske
skiedskriuwing, wêrby’t, ûnder mear, te
tinken is oan Wumkes, Gosses en Postma. It
bestjoer is ek dwaande mei de tarieding fan in
buste of in plakette fan Postma. Dat ferget
wat mear tiid. Der wurdt ek nochris wurke
oan in werútjefte fan histoarysk wurk fan Postma. Yn Veld, huis en bedrijf
steane stikken oer lân en boerebedriuw, hjir komme guodden yn oer deistich
libben, hannel en oar bedriuw. It wurdt in Frysktalige útjefte, te fersoargjen
troch Philippus Breuker. Klaske Straatsma en Tineke Steenmeijer binne der
foar oan it omstaverjen en soms ek oersetten.

Obe Postma Selskip
Wjerklank is it tiidskrift, dat it Obe
Postma Selskip twa kear jiers útjout
foar syn leden. De redaksje is yn
hannen fan Philippus Breuker, Geke
Sjoerdsma en Jan Gulmans. De lêste
is ek redaksje-sekretaris (E-mail:
jan@gulmans. com). Mei Wjerklank
jout it Obe Postma Selskip
ynformaasje oer de fuortgong fan
aktiviteiten, projekten en publikaasjes, mar ek oare nijtsjes oer it
wjerfarren fan it Obe Postma
Selskip krije der in plak yn. Fierders
jout Wjerklank omtinken oan
beskriuwingen fan ûndersyksaktiviteiten, fuortgongsmeldingen, ûtstellen fan (nij) ûndersiik op it mêd fan
filosofy, poëtika, skiednis, natuerwittenskip, foarsafier relevant foar
de Postma-stúdzje. En dan is der
fansels plak foar gruttere of lytsere
stikken oer wurk of libben fan
Postma.

Jan Gulmans, skriuwer Obe Postma Selskip
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Kiek, Postma!
Pieter de Groot*
It oerfoel my wol, it fersyk om hjir yn dit achtenearre
Obe-kundige fermidden in jeugdoantinken op te
heljen, sa’t my dat yn 1975 noch by stie en dat ik doe
opskreaun en publisearre haw yn it moanneblêd De
Strikel. Freark Dam fûn it de muoite wurdich om it yn
1982, yn de jubileumStrikel mei de bêste stikken út de
eardere fiifentweintich jiergongen nochris oer te
nimmen. Ik haw der feitlik neat mear oan ta te foegjen,
dat soe ek min oars kinne – of jo moatte oan it
fantasearjen slaan, en dat is my net jûn: yn dat opsicht
lykje ik op myn heit, dy’t yn ’e rin fan syn libben wol
tûzen kear itselde sterke stik dat er belibbe hie,
fertelde, sûnder dat der ek mar in krommel by kaam:
altyd yn deselde folchoarder en mei deselde ôfrin dy’t
hy, as er dat woe, hiel wat spektakulêrder meitsje
kinnen hie. Der binne lju dy’t de hân der net foar
omdraaie.
Doe’t ik yn de jierren santich by de krante kaam,
wurken dêr sjoernalisten dy’t noch kunde oan Postma
hiene út de earste hân. Jacob Noordmans, Roel
Leenstra, Durk van der Ploeg, of dy’t him út syn wurk
of op syn minst fan hearren en sizzen koene, Rink van
der Velde bygelyks dy’t yn it middeisskoft altyd even
nei it FLMD pandere om mei Freark Dam de wrâld
troch te nimmen. Ut dy tiid is in Postma-anekdoate
oerlevere, dy’t yn it anekdoateboek fan Tamminga,
Fan hearren en sizzen, gjin plakje fûn hat, by Postma
noch by Fedde Schurer noch by Jan Piebenga, de
mannen dy’t yn dizze anekdoate figurearje. Ik kin my
net yntinke dat Tamminga, as kommissaris fan Je
Maintiendrai ek gauris yn haadredaksjonele rûnten
ferkearend, der gjin weet fan hân hat, mar hy sil him
as pynlik oan ’e kant lein hawwe.
It ferhaal komt út de koker fan Henk van der
Meulen, jierrenlang sjef-redakteur, of fan Jildert
Sudema, de lânbouredakteur en de man fan Tiny
Mulder, dêr wol ’k ôf wêze. In moai ferhaal hat ek
faak mear heiten. Yn alle gefallen, it ferhaal wol dat
doe’t Jan Piebenga as earste it nijs fernaam dat Obe
Postma stoarn wie, hy Fedde Schurer op it Feen skille,
de haadredakteur fan de Friese Koerier. As literêre
maten stiene hja Postma fansels nei, en jo kinne
begripe dat er dat nijs mei Fedde diele woe. Piebenga
wie kranteman genôch om it nijs ek mei de redaksje te
dielen, mei provinsjesjef Keimpe Sikkema foar ’t
neist, en der waard dyselde deis, 27 juny 1963, in
kreas stikje foar de foarside fan opmakke, mei as kop:
Obe Postma juster rêst , en in foto derby.
Mar De Koerier hie neat dy deis - Fedde Schurer hie
syn sjoernalistike plicht fersomme en dêr ha se op de
burelen fan de Ljouwerter doe wol even stikem om
gnúfd. Jo moatte nammentlik witte dat de Koerier ek

yn Ljouwert printe waard – op de parse waard earst de
Koerier draaid, sa’t dat hjitte, en dêrnei de Ljouwerter.
Op ’en doer is dat in ûnhâldbere tastân wurden, mei
om’t de redakteuren fan de Ljouwerter sa rojaal de
gelegenheid hiene de siden fan de Koerier acht te slaàn
en te sjen oft de Koerier wat hie dat de Ljouwerter net
hie: dan koene se dat noch gau eefkes oerpikke. En de
lytse Koerierredaksje gong der grut op dat se geregeld
in primeur hienen.
Mar diskear wie it dus oarsom. No moat der fuort by
ferteld wurde dat se de oare deis har wol revansjearre
hawwe. De Friese Koerier kaam de freeds 28 juny mei
in grut stik meí in rojale foto, mei dêrûnder it gedicht
As ik opdroegen wurd en in omkadere In Memoriam
troch Schurer. De Ljouwerter kaam der allinnich yn in
haadartikel fan Piebenga op werom. Schurer bleau wat
tichter by de grûn, Piebenga moat der mei oan west
hawwe. Hie er yn ’e regel oan in kolom net genôch, no
koe hy mei de helte ta, dêr’t er Postma yn ôfskildere as
‘een eenzame, een afgezonderde, een volkomen naar
binnen gekeerde. Zonder vrouw of kind is hij door het
leven gegaan en van vriendschap in de gewone,
dagelijkse zin heeft hij nooit veel geweten’. Hy wie
ûnsichtber, ek oan tsjerklik en maatskiplik libben die
hy net mei , dat wa’t oait syn plak yn polityk of
geastlik opsichte bepale wolle soe, kaam neffens
Piebenga foar in swiere opjefte te stean: ‘Zo is dat bij
een mysticus die ver van de drukke menigte zijn
smalle wegen zoekt.’
Ja, sei Jelle Brouwer, men kin jin amper in figuer
tinke dy’t minder spektakulêr troch it libben giet. Sa’t
hy hast ûngemurkenwei troch de minsken en it libben
skoot, sille net folle lju niget oan him ha of it moast
wêze om it njúntsjen dat er mar net litte kin. Brouwer
seach him der ek net op oan dat er lykas de oare
stânfriezen de wrâld ferbjusterje kinne soe mei’t er
noch alle maitiden mei de pols oer ’t skouder de
lannen ynset om ljipaaien, simmers moarns ier en
betiid it kleare koele wetter yndûkt of winters de
redens ûnderbynt. Hy fertsjintwurdiget foar him dan
ek in oare wrâld en grutter wearden…
It triumviraat, dat no lang om let nei’t der al in heale
ieu oer syn wurk en syn ideeëwrâld achter dat wurk
skreaun is, oer de definitive biografy gear sil, wachtet
dan ek, om mei Piebenga te sprekken, in swier kerwei.
Ik haw him foar de geast sa’t er himsels op syn
tachtichste beskreaun hat yn it fers Tachtich: as in wat
licht âld mantsje, en dêr woe ik it dan oer hawwe.
Hoe sei-dichte Obe dat? ‘Doe’t ik, lyts boike noch,
mei mem de dyk lâns teach, / nei Skuzum ta, en mei
de lammen prate en die, / Hoe fierôf wie my doe, dat
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dêr in Fryslân lei (..)’.
Wel, doe’t ik, lyts boike noch, mei opa de
Marsumerdyk lâns teach, nei it kreamke mei Friesche
Koe ijs, en ús opa, dy’t as ferver rûnom oer de flier
kaam, no ris troch dizze en dan wer troch jinge
steande holden waard, hoe fierôf wie my doe it
Fryslân fan skriuwers.
Om’t myn âlden in drokke bakkerssaak hiene yn de
Lytse Tsjerkestrjitte, wie ik op frije woansdei- en
sneontemiddeis faak by opa en opoe yn de
Bitgumerstrjitte, dêr’t ik myn freontsjes hie om mei te
boartsjen. Wy praten Leewadders. Opa Pieter
Boonstra wie wol fan Frysk komôf, yn 1888 berne op
it Skoaldykje yn Huzum, dêr’t syn heit en mem, Hette
Hotzes Boonstra en Griet Pieters Hoekstra, beide
ôfkomstich fan Tersoal, har nei har trouwen yn 1879
nei wenjen set hiene. Griet wie de âldere suster fan
Hylkje Hoekstra, dy’t yn 1895 mei Piter Sipma troude,
de lektor Frysk en yn de wurden fan Jelle Brouwer
wol in stânfries dy’t oant op hege jierren maitiids mei
de pols it lân yn gong om te aaisykjen.
Opa rekke fereale op opoe Marie Meijer (1893) , in
Flietster, dy’t, sa soe him al gau skoan bliken dwaan,
it Frysk net lije mocht, grif ek fanwege syn Fryske
maten dêr’t er mei omgong. Se stelde him foar de kar:
syn maten of har, en doe is hy der foar omlizzen gong
en dêrmei waard ek it Frysk ynruile foar it
Leewadders, dêr’t se myn moeke yn opbrocht hawwe.
En om’t myn moeke (ik sei ‘mamme’) ek wer mei in
Leewadder troude, is dat ek myn memmetaal wurden.
En sa haw ik myn opa allinnich mar bûtendoar Frysk
praten heard, mei syn compagnon Jelle de Jong yn it
Sint Jobsleen dêr’t se de wurkpleats hiene, mei syn
kunde, mei syn mingers en mei syn maat Hendrik
Tolman fan de LABO, mei wa’t er sneins nei it
fuotbaljen of it keatsen gong. En hy wie in ferwoeden
lêzer, dy’t ien kear yn de fjirtjin dagen boeken ruile yn
de iepenbiere bibleteek oan de Twibaksmerk en
tuskentroch by de partikuliere lêsbibleteek op de
hoeke fan de Bitgumer- en Ingelskestrjitte. Hy naam
dêrwei altyd steefêst in pear Fryske boeken mei nei
hûs, yn dy begjin fyftiger jierren wiene dat
boereromans, Brolsma wie him fan de skriuwers it
meast nei. Fan dy syn tragyske ein hearde ik ek al
jong, hy hie kollega fan opa west, wenne yn de
Molenstrjitte en ús mem hie freondinne west mei syn
dochter Janke, hja sieten by elkoar yn ’e klas. Mar dy
boeken seine my fansels noch neat. Ik wie in jonkje
fan acht, njoggen, tsien, slij nei de Donald Duck.
Ik moat no it byld fan Piebenga oer de ûnsichtbere
man dêr’t nimmen niget oan hie, bestride. Hoe faak
nammers haw ik Obe Postma net rinnen sjoen, fan it
westen fan de stêd, de Frouwepoartsbrêge oer, de
Nijstêd del, of binnentroch oer it grintpaadsje nei de
Westerplantaazje en sa lâns de Aldehou oer it
Aldehoustertsjerhôf, dat troch de wike fol stie mei
frachtweinen. It wie yn 1934 noch mar kwalik as
boadeterrein yn gebrûk of Postma hie dy pleinfunksje

al in plak jûn yn ien fan syn fersen, Sneins, dat
ferskynde yn It Heitelân: ‘Deis mei de bakfyts by de
mingers lâns / Of nei it frachtweinpark fan ’e Aldehou
/ Dêr hastich oerskikt wat it doarp begeart / En wer nei
’t pakhús ta foar nij gesjou.’
In barren op dat plein dêr’t ik yn de fyftiger jierren
opgroeide, joech my yn ’75 dat bewuste Strikelstikje
yn ’e pinne:
‘Ik stie der op ’e noas by, doe’t ien fan ’e fêste karriders –
wie it Byl fan ’e Lemmer - in âld mantsje yn it fearhûs
fan Van Wyk brocht. It mantsje wie oer in kûle stroffele,
mar eigenhandich wer opklaud, dat it foel ta. Hy hie wat
bloed yn ’t burd. ‘Ze luisterden niet naar me’, en hy
wiisde nei syn fuotten. Mar it frommis fan it fearhûs hie it
al oankommen sjoen en sei: ‘Je mutte oek niet altiten
hadder wille as je kanne.’

Ik koe dat mantsje. Hy wie my al faker opfallen, ik
tink om’t er yn neat like op it pleinfolk. Hy hie sa âld
as er wie, wat deftichs oer him, in lyts, fyn kopke mei
in wiisgearich briltsje en mei in burdsje as Opa Fader,
dat wie de heit fan opoe, myn oerpake dus, dy’t ik sa
neamde, om’t myn moeke opa tsjin him sei, mar myn
opoe Fader.
En it mantsje wie krûm. Mar oars as de measte âlde
mantsjes moast er in dúdlik doel foar eagen ha, want
hy kuiere net, hy stapte, net mei de fuotten wiid út op
tsien foar twa lykas lju mei platfuotten, mar mei de
fuotten nei binnen. It trotwaar wie neat foar him. As er
op ’e Nijstêd wie, rûn er ûnder de beammen by de
grêft lâns, de koartste wei sûnder mis, mar der wie
nimmen dy’t syn foarbyld folge, dat it rûn yn ’e kikert.
Fan bern alhielendal. Wêr moast dat mantsje hinne?
Op in dei, it sil in frije woansdei- of sneontemiddei
west ha, mocht ik mei opa wer in blokje om. De
kuierkes mei opa wiene hichtepuntsjes út myn jeugd,
opa hie ferver west en koe de hiele stêd. En de hiele
stêd koe him. Hy naam my oeral mei hinne en de
minsken dy’t wy moeten, prate opa Frysk tsjin. Dat
wie apart, omt er tsjin my gewoan Leewadders prate.
Gewoan, want ik koe oars net. Dêrom hearden opa en
Frysk foar my by elkoar. Ik tocht dat elk dy’t Frysk
prate, kunde fan opa wie. Doe kamen we it mantsje
tsjin. En by de knipperljochten op ’e hoeke fan de
Ingelskestrjitte en de Harnzerstrjitwei ha se in skoft
mei elkoar stien te praten. Yn ’t Frysk, dat it wie
kunde, en lûd, want hy wie dôvich en hâlde de hân
efter it ear. ‘Wie wà dat, opa?’ frege ik letter. ‘Dat is
Postma, een ouwenéén, mar laat um maar lope. Ik sal
dy aansens wel anwize waar die woant. Kiek, dáár!
Dou must d’r mar es oplette, die man sit daar by ’t rút
altiten an syn skryfburo te skrieven.’
Stadichoan kaam ik mear fan him te witten. Hy rûn
mei opa gauris in eintsje op, opa, nota bene in stik
jonger, hie der wol oan om him by te hâlden, want hy
hie de stap der stevich yn, de gongelstôk tikke de
maat. Dan gie it op Baens Ein oan, de filla dy’t doe
noch oan de râne fan de stêd stie, oan wat doe noch it
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Harlingerplein wie. It Europaplein wie der noch net
likemin as de Heliconweg.
Letter haw ik heard, opa koe
him fia syn omke Piter Sipma,
dy’t allesbehalve rûngear wie,
mar kearsrjocht rûn. Har
paden krústen elkoar ek wolris
op de Harnzerstrjitwei, as
Sipma op besite gong by
Sjoerd Douma, yn dy tiid
direkteur fan de Provinsjale
Bibliotheek, dy’t skean tsjin
Postma oer wenne, op de
hoeke fan de Nachtegaalstrjitte.
It hoecht gjin nij te dwaan
dat ik foar Postma’s hûs
delrinnend, altyd even troch
de ruten koekeloerde. Ik wist
oars net better of hy wie troud.
Nee, ik haw se noait as stel tegearre rinnen sjoen. De
frou, in krankyl wyfke, troffen je wolris yn de
slachterswinkel fan Dykstra, skean tsjinoer harren, op
de hoeke fan de Franekerstrjitte, of by bakker Vonk op
de oare hoeke.
Dy Opa Fader, dêr’t ik it oer hie, myn oerpake dus,
wie Meindert Meijer, dy’t sjef boekbinerij wie by
Jongbloed de bibeldrukker. Hy wie fan 1870 en
skeelde twa jier mei Postma, leeftydgenoaten dus, mar
ik wol net leauwe dat se mekoar oait moete ha. Opa
Fader hat nei de dea fan syn earste frou noch in
jiermannich troud west mei Lolkje Tuininga, in nicht
fan Freark Bergstra, de psychiater en frisiast dy’t ek
ticht yn ’e buert, yn de Kwartelstrjitte, wenne. Doe’t
Opa Fader nei it ferstjerren fan Lolkje by opoe yn ’e
hûs kaam, kaam dy út en troch op besite. In kwestje
fan sûnfreegjen út fatsoen, de Fryske literatuer wie
gjin ûnderwerp fan petear, Bergstra prate ek Hollânsk.
Wol singelier, dy fiere bannen oer en wer dy’t myn
Leewadder famylje hie mei Fryske pommeranten út dy
dagen en dêr’t ik earst folle letter efter komme soe.
Doe’t ik fan ’e hbs kaam en nei Amsterdam soe, wist
ik fan Sipma oars net as dat ‘hij feul foor it Fries deen
het’, mar dat wie genôch om my as rju eale Sipmasibbe, sa’t ik yn de brief oansprutsen waard, in plakje
yn it Frysk Studintehûs te besoargjen - en dat wylst de
talittingskommisje myn Fries wêzen earst mar op in
pypfol hie.
Fan ’e weromstuit haw ik my doe yn it Frysk
ferdjippe. Ik kaam al gau op it spoar fan de Fryske
literatuer, mar it hat noch oant 1968 duorre, ear’t ik
wist wat dat mantsje dêr tsien jier earder efter syn
skriefburo útheefde. Dêre nammers, tweintich meter
de knipperljochten foarby, wenne en wurke Obe
Postma, troch guon ea ien fan Europa’s grutste
dichters neamd. En doe’t er oer dy balstien stroffele,
wie er grif ûnderweis nei de Kânselarij!
Johan Spahr van der Hoek dy’t mei him de Fryske

lânbouskiednis te boek steld hat, dêr’t se yn 1954 de
Joast Halbertsmapriis foar
krigen, heakke yn in folgjend
nûmer op myn stikje yn. Spahr
koe hiel knap minsken
portrettearje, sawol mei de
tekenpinne as yn wurden,
dêr’t
subtyl
de
humor
trochhinne skittere. Hy hie de
bekende,
troch
Sjoerd
Andringe makke foto fan
Postma, dy’t de Kanselarij út
komt,
nochris
neier
bestudearre en herkende de
wat
oerdwers
wizende
rjochterfoet, dy’t stikken rekke
wie by in oanriding en troch de
dokter in bytsje bryk set.
Spahr: ‘Der koe al min fan
Postma ferwachte wurde dat
hy as oan de ein ta mei de kroantsjepinne skriuwende
skoalmaster him skeppe litte soe troch in auto. Nee,
Arjen van der Schaaf fan Bitgummole ried him yn alle
ûnskuld mei in deagewoane fyts fan de sokken op de
Harnzerstrjitwei. Dy jongeman kaam letter mei in
pakje sigaretten by him thús yn de Ingelskestrjitte om
it wer goed te meitsjen.’
Dieder Arjen van der Schaaf is no tachtich jier, hy
wie tweintich doe’t troch syn tadwaan Postma oan hûs
bûn waard, yn 1951, en de dichter bemimere:
PROVINSJALISTYSK
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;
Ik tink: foar myn kuier op ’e seedyk soe sa’n wyn wol wat
te stiif wêze.
Nee ik haw net folle war dien om ‘provinsjalistyske en
folkloristyske tradysjes’ te ferbrekken;
Ik bin mar in stikje provinsje en folkloare hat myn
kostelikste spize west;
(Provinsje, lit ús sizze, fan de ierde, atoomke fan it
heelal.)
Mar dêrút wei haw ik de ierde beneame kinnen as fiedster
en boarne,
En in inkele kear haw ik my fierder bejaan doaren yn alsiele’ grut domein.
Sa haw ik der gjin ferlet fan hân mei Sjoerd nei Perzië of
Arabië te reizgjen,
En woestinen en oseanen binne my alheel frjemd bleaun.
En no sit ik hjir, mei myn beide stokken nêst my, yn de
waarme strieling dy’t de himmel jout,
En de wyn dy’t fan de ierde is, bringt my it libben
bewegen fan de beamtûken.

‘Obe wie net sasear in smoker, dat dy sigaretten haw
ik foar in grut part koartmakke’, skreau Spahr. Neffens
him wie Obe op ’en doer in beskieden monumintsje
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wurden mei syn fine kopke fol tearen, dy’t ek op
plakken sieten dêr’t se anatomysk min te ferklearjen
wiene; as hy de wynbrauwen opluts – en dat barde
noch alris – dan baren de rimpels oer de hiele plasse:
‘Syn antlit tsjûge oars fan rêst: echte emoasjes wiene
der inkeld op te lêzen as er in gedicht foarlies – en dan
sei it heakjen fan de stimme ek noch mear as it
folrinnen fan de eagen. It burdsje trille net, mar dat
wie ek mar in triedmennich, alhoewol karakteristiker
as it nei efteren kjimme hier, dat inkeld wat langer wie
as by de measte âldeftige hearkes.’
Der waard sein dat hy deun wie, mar Spahr hat der
nea wat oars fan fernommen as de tradisjonele
sunigens fan eardere generaasjes. It ferhaal giet dat hy,
alhoewol’t hy ytlike skoalskriften brûkte foar syn
deistige
notysjes
op
it
Ryksargyf, yn de winkel altiten
mar ien skrift tagelyk kocht.
Spahr: ‘Dat wie echt in praatsje
út de oarloch, doe’t hy by alle
boekwinkels op rantsoen wie,
want nei syn dea fûn ik op
souder in steapel nije skriften –
om mar net te praten fan oer de
hûnderten
fol
mei
it
karakteristike houten hânskrift,
dat net folle dichterliks hie, mar
wol wat fan it spoar fan in
reedrider, dy’t besiket te streekjen, mar net oan gliden
takomt.’ Foar de tûke setters fan Laverman wie it
lykwols gjin geheimskrift.
Hy wie al yn ’e tachtich, doe’t Spahr him frege om
de earste haadstikken te skriuwen fan de
lânbouskiednis fan Fryslân. Lang al in autoriteit op dat
mêd, wie hy dochs tagonklik foar de krityk op syn
part. ‘Omkeard’, sa giet Spahr fierder, ‘mocht er
graach wat sizze fan myn styl fan skriuwen en hiel
inkeld woe hy myn argumintaasje net leauwe.
Fangefolgen namen Anne Bokma fan it Lânboublêd en
ik him in dei mei it fjild yn. Hy woe bêst, mar
warskôge yn it foar dat er wat lêst mei ôfwetterjen hie:
samar even mei in beam prate wie der net by.
Sadwaande stutsen se gauris oan dy deis: kofje by Pyt
Palma op ’e Ryp, in miel yn De Valk te Frjentsjer, tee
yn Sint-Anne, en elke kear gongen Bokma en ik mei
wat fertoan oerein: ‘Kom, ik moat even…’, mar
Postma joech gjin krimp – oant fier yn ’e neimiddei,
ûnder Slappeterp, samar tsjin in hikkepeal!’
Postma wie myld yn syn oardiel mar, neist de
wurdearring foar kornútsjes as Hallema fan Breda en
de genealooch Osinga, kollega’s lykas Douwe
Tamminga en Anne Wadman, hie hy syn reserves foar
mannen as Wumkes en R.S. Roarda, skriuwt Spahr, dy
wiene him te rûch. Fan syn kant hat hy dy mannen
oars ek wolris yrritearre as hy yn harren jas de
Kânselarij útstapte. Penning, dy’t út it kantoar fan it
Fries Museum oan de oare kant fan de strjitte wei neat
ûntkaam, hat sa’n pynlike situaasje mear as ienris

oplosse kinnen, want hy koe him op strjitte tsjin
Postma tige fersteanber meitsje. Obe stapte dan
núnderjend werom om de jas te ruiljen – soks wie in
fersin, gjin libbenshâlding.
Doe’t hja tegearre yn 1954 de Joast Halbertsmapriis
krigen, hie Obe yn syn tankwurd mear wurdearring
foar dizze sjuery as foar de advyskommisje dy’t him
earder de Gysbert Japicxpriis taskikt hie, want, sei er,
‘wat is makliker: boeken beoardielje dêr’t by binne fan
700 siden of wat boekjes mei ferskes foar de Gysbert?’
By him wie de poëzy in wurkje foar de snein en de
wittenskip, dy’t de geast aktyf hâldt, in taak foar de
wurkdagen wurden.
‘Ik bin mar in amateur’, parlandearre hy yn 1958,
ûnderwilens 90 jier âld, ‘ik bin net opbrocht foar it
dichterskip, sa as Roland Holst,
En ik gong net sa alheel yn de
poëzij op as Boutens en Bloem
(As ik my mei dy hege
Hollanners fergelykje mei). De
wittenskip hat my wol safolle
fêsthâlden as de dichtkeunst;
En myn deisk wurk wie wat
oars as it ‘slecht vervullen fan
onnoozle plichten’, Sa as
Bloem it yn syn ‘Dichterschap’
opseit. En de dichters hjirre,
dy’t my it neist binne, sille ek
wol mei dy namme beneamd wurde meie; Mar dan
kom ik ta de boarne en sis: is ‘amare’ net
‘leafhawwe’? En omdat hja leaf hienen, hawwe hja
dichtsje moatten’.
Oant safier. Jim ha heard: om’t ik oars te koart om ’e
hoeke wêze soe, haw ik myn ferhaal noch wat
útwreide, lykwols sûnder der wat by te fantasearjen of
Postma ta mytyske proporsjes op te blazen. ‘k Hoopje
no mar dat ik jim, Postma-kenners en -leafhawwers,
der net mei ferfeeld haw.
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Piter Obes Postma (1835-1891), de heit fan de dichter
Tineke Steenmeijer-Wielenga
Om jin in byld fan de persoanlikheid
fan Obe Postma te foarmjen is it grif
goed en sjoch ekris nei syn âlden. Dat
er in sterke bân mei har hie, blykt wol
út de brieven dy’t er fan thús krige,
doe’t er yn Amsterdam studearre, mar
hokfoar minsken wiene it? Der binne
wol in stikmannich foto’s bewarre en
de libbensfeiten binne bekend, mar
wat wie harren eftergrûn? Hoe wiene
de bernejierren, koene se trochleare en
kinne wy wat gewaar wurde fan de
karakters, opfettings, wurk en
leafhawwerijen?
Op basis fan wat direkt of yndirekt
fan him oerlevere is, wol ik besykje
om earst wat te skriuwen oer de heit fan de dichter.

Bernejierren
De Boargerlike Stân wiist út, dat Obe Postma op 29
maart 1868 berne is as earste bern fan Piter Obes
Postma en Sybrichje Tseards Rinia dy’t op 18 maaie
1867 boaske wiene. Syn heit wie op 27 septimber
1835 yn Koarnwert berne as earste soan fan Obe Piters
Postma (Wûns 1814- Koarnwert 1853) en Durkje Jans
Haarsma (Piaam 1815- Koarnwert 1848) dy’t op 16
maaie fan datselde jier troud wiene.
Op hokker adres Piter krekt te wrâld kommen is, is
net dúdlik. Yn de houliksakte stiet fan Obe Piters, dat
er ‘zonder beroep’ wie. Dat sil wol betsjut hawwe, dat
er by syn âlden (Piter Sikkes Postma en Lysbet Obes
Bangma) op Sottrum 4 yn it wurk wie en dêr miskien
yn it earstoan fan it houlik ek noch wenne hat mei syn
jonge frou. Yn de berte-akte fan de âldste soan is
noteard, dat de heit ‘arbeider’ is; twa jier letter by de
berte fan it âldste famke hyt er ‘boer’.1 Yn 1836 hat
Piter Sikkes, neidat er yn 1832 foar syn âldste soan,
Sikke Piters, al in plak as hierboer op de saneamde
‘Lytse pleats’ (Koarnwert 6)2 fûn hie, foar syn twadde
soan, Obe Piters, de pleats mei it adres Sottrum 3
hierd3 en dêr is Piter Obes dus opgroeid. Oer de
skiednis fan de Postma’s mei de Lytse pleats wurdt
mear ferteld yn in folgjende paragraaf.
It is de húshâlding fan Obe en Durkje nei it wat
hastige begjin ek fierder net foar de wyn gien. Nei
Piter (1835-1891) waarden noch berne: Grytsje (18371872), Lysbet (1839-1869), Jan (1841- 1909), de
twillingen Sikke(1843-1851) en Gabe (1843-1844) en
- nei it ferstjerren fan de earste - nochris in Gabe
(1845-1876), wylst yn it register fan Wûnseradiel noch
in op 1 desimber 1847 deaberne jonkje opnommen is.
Noch gjin twa moanne nei har lêste befalling is
Durkje Postma-Haarsma yn ’e âldens fan 32 jier oan

t.b.c. ferstoarn.
It jiers dêrnei wurdt Obe Piters yn it
befolkingsregister neamd as arbeider op
de Lytse pleats, dêr’t Auke Martens
Dykstra doe as brûker buorke. Koed er de
hier foar de pleats op Sottrum doe net
mear opbringe? It hierkontrakt fan 1836
sil nei twaris seis jier yn 1848 op ’e nij
sletten wurde moatten hawwe. Op it
oarspronklike stie njonken syn heit en
mem ek syn skoanmem, Grytsje Sjoerds
Haarsma-Postma, boarch foar him, mar
hja wie yn 1847 stoarn. Yn striid mei it
idee, dat jildkrapte de oarsaak west hat, is
dat Obe Piters yn 1848 frege hat om
opnommen te wurden op de list fan
stimgerjochtigden, omdat er mei syn beide sweagers
twa ‘zathes en landen’ yn Piaam urven hie fan syn
skoanâlden.4 Hat er faaks tocht yn Piaam fierder
buorkje te kinnen en is dat net trochgien fanwege syn
swakke sûnens of omdat de Haarsma’s it oars yn ’e
holle hiene? Miskien hat der in oare reden foar him
west om it kontrakt net te ferlingjen of hiene de
eigners oare plannen en is him dêrom de hier opsein.
Hoe dan ek, Obe waard arbeider op Koarnwert 6, mar
syn húshâlding bleau op it adres Sottrum 3. Syn heit
en mem wennen yn it earstoan noch njonken har en
koene sa de bern faaks wat opheine en tafersjoch op de
húshâlding hâlde. Lysbet Obes Postma-Bangma is
lykwols yn oktober 1850 rêst.
Obe wie doe ûnderwilens foar de twadde kear troud
en wol op 6 july 1850 mei Aaltsje Jetses de Jong,
widdo fan Johannes Politiek, in boer út Wûns. Hja wie
op 12 maaie fan dat jier mei har jonkje yn Koarnwert
kommen te wenjen. It wie wer in ‘twongen’ houlik,
want op 5 jannewaris 1851 waard al in famke, Akke
(1851-1907), berne. Neidat Sikke yn datselde jier
ferstoarn wie, kaam der yn 1852 nochris in jonkje, dat
wer de âlde Postmanamme krige, mar dy is nei oardel
jier ek alwer stoarn. In goed moanne letter, op 29
novimber 1853, is der in ein kommen oan it swiere
libben fan Obe Piters Postma.5 Hy wie doe 39 jier; de
âldste soan, ús Piter Obes, wie 18. Piter Obes syn
twadde mem ferhuze mei it bern út har earste houlik
en mei Akke Postma nei Makkum en letter nei
Boalsert, dêr’t se yn 1857 stoarn is. De bern fan Obe
en Durkje bleauwen op Sottrum 3 oant 1857 doe’t de
pleats ferkocht waard. Piter Obes sette doe mei syn
âldste suster Grytsje op de Lytse pleats (Koarnwert 6)
in húshâlding op en Gabe komt by har yn ’e hûs, wylst
Lysbet en Jan by pake Piter Sikkes wenjen bliuwe.6
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‘Het heil der jeugd verschaft ons vreugd’
Men kin jin ôffreegje, hoefolle kâns de âldste jonge út
sa’n beswierlike húshâlding hân hat om geregeld
ûnderwiis te folgjen. Ut wat wy út de boarnen gewaar
wurden binne, is dat yn it gefal fan Piter Obes noch
tafallen. Wylst Obe Piters yn Wûns by de Fryske
dichter Salverda skoallegien hie, kaam syn soan yn
Koarnwert op skoalle, doe’t dêr master Gerrit Willems
Wezel, in sweager fan
Salverda, haad wie, mar dy is
ferstoarn op 25 novimber
1842, doe’t Piter Obes noch
mar sân jier âld wie. Oant july
1844 naam dêrnei in soan fan
de dichter Rein Baukes
Windsma de skoalle fan
Koarnwert waar en dêrnei
kaam master Gerrit van
Vreeningen, dy’t bleau oant 1
maart 1847.
Van Vreeningen wie sels in
earsten gelegenheidsdichter
en it kin hast net oars as dat Piter syn ûnderskate
skoalmasters omtinken jûn hawwe oan de poëzy, ek de
Fryske. Oan master van Vreeningen hat Piter Obes twa
papieren oantinkens7 bewarre: in mei gâns goudkleur
beprinte oarkonde mei de tekst: ‘Het heil der jeugd
verschaft ons vreugd’, dy’t de pedagooch yn
Surhústerfean by syn gouden ûnderwizersjubileum
krigen hie om om te partsjen ûnder syn freonen en
kunde en in prachtich kalligrafearre fers mei de titel
‘ter verjaring van Pieter O. Postma’, dat Van
Vreeningen op 27 septimber 1845 oan syn learling
oanbean hat.
Ter verjaring van Pieter O. Postma
Gelijk het schip door Stoom gedreven, Snel door de
wat’ren vaart,
Zoo spoedig rolt ook ’s menschen leven, Hier henen op
deez’ aard.
Mag ik uw tienden jaardag zien, Mijn kind, dit geeft mij
vreugd.
’k Wil u daarom mijn wenschje biên, Want ik ben ook
verheugd.
Heeft ziekte u nog aangetast, ’k Wensch u een gaauw
herstel,
Bid daarom maar den goeden God, Dan geeft Hij u het
wel.
Als Hij het heilzaam voor u denkt; Daar Hij ons altijd
nuttigst schenkt
En geeft Hij u gezondheid weer, O, dank dan ook dien
lieven Heer.
En leef uit dankbaarheid mijn kind! Dan tot zijn eer, wijl
Hij u mint.
Dit wenscht uw onderwijzer
G. van Vreeningen.
Cornwerd, den 27 Sept. 1845.

Tseard Herres Rinia, in neef fan Obe Postma, skreau
yn syn oantekenskrift: ‘Meester van Vreeningen was
in zijn tijd een uitstekende onderwijzer die ook
bijzonder aardige verzen schreef, waarvan er nog
eenige bij mij in bezit zijn ze zijn vroeger door mijn
moeder als schoolgaand kind van Vr… ontvangen.’8
Dat Piter Obes in fers fan master krige, hat dus net wat
útsûnderliks west, mar it fers is yn dit gefal wol
ynformatyf. Ut dy lokwinsk
kin ommers ôflaat wurde,
dat Piter Obes om syn
tsiende jierdei hinne siik
wie en dat sil dan wol wat
slimmers as in gewoane
bernesykte west hawwe,
want master is ‘verheugd’
dat syn learling dy tsiende
jierdei helle hat.
Faaks leit yn sa’n perioade
fan twongen binnendoarbliuwe-moatten
in
ferklearring foar syn niget
oan lêzen.
It siikwêzen joech him ek tiid ta tinken. Yn de
simmer fan 1844 wie syn jongste bruorke, Gabe,
ferstoarn. It kin net oars of de jonge Piter moat sjoen
hawwe, hoe dreech it libben fan syn âlden wie. Wat
dêrnei noch folge: in deaberne bruorke, it ferlies fan
beppe Grytsje, it útlijen fan syn mem, it hastige
twadde houlik fan syn heit mei nochris it ferlies fan in
berntsje, de dea fan beppe en dêrnei it ferstjerren fan
syn heit – dat alles hat makke , dat er bepaald net in
fleurige bernetiid hie en al jong folwoeksen wurde
moast.
Oer it generaal is it foar it ûnderwiis net sa goed, as
der hyltyd oare masters foar in klasse steane en wat
dat oangiet hat Piter Obes it yn syn skoallejierren net
sa bêst troffen. Nei master Van Vreeningen kaam Abe
Reins Zwaagstra dy’t yn 1850 alwer yn Starum
beneamd waard. Oer him skreau Tseard Herres Rinia:
‘Ofschoon een goed onderwijzer was hij een ietwat
zonderling man.’ Syn opfolger waard Rintsje Douwes
van der Veer dy’t bleau oant 1863. Hy troude yn 1852
mei Lysbet Tseards Rinia en wie letter dus in sweager
fan Piter Obes, mar oft dy noch by him yn de klasse
sitten hat is net dúdlik.
Hoe lang Piter Obes nei skoalle reizge hat, is
nammentlik wat riedseleftich. Yn it boek, dat de
jierren 1850-1860 fan it befolkingsregister fan
Koarnwert omfettet, is by Piter Obes Postma yn de
rubryk ‘beroep’ noteard, dat er ‘schoolleerling’ wie.
Yn 1850 wied er al 15 jier en as it kloppet, dat er doe
noch learde, hat er langer ûnderwiis genietsje kinnen
as oaren wol. Neffens de omstannichheden dêr’t er yn
opwoechs, is dat eins net sa wierskynlik, mar miskien
hie er in heldere kop en mocht er trochleare. De
famylje Bangma, it skaai fan syn beppe, hie alris in
ferneamd wiskundige, Obe Sikkes Bangma (Peinjum
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1768-Amsterdam 1829), oplevere,9 sadat it belang fan
ferfolchûnderwiis by har thús faaks wol heger oanslein
is as yn sljochtwei boerefermiddens.
Der is wat eigenaardichs mei Piter syn ynskriuwing
yn dat befolkingsregister: hoewol’t er de âldste fan de
bern wie, is er as lêste fan de húshâlding ynskreaun,
wat der op wize kinne soe, dat er op it momint, dat de
gegevens fan de oaren noteard binne, net yn
Koarnwert wenne. Jo soene ferûnderstelle kinne, dat er
nei de dea fan syn mem earne oars by famylje
ûnderbrocht is en wa wit dêr of fan dêrút dan noch
ûnderwiis folge hat. Hy stjoerde letter syn âldste soan
(Obe) earst nei de Frânske skoalle yn Makkum,
foardat it him, yn Obe syn eigen wurden ‘yn ’t sin
kaam’, dat dy nei it gymnasium moast.10 Soed er
bygelyks in skoft yn Piaam by famylje fan syn mem
wenne hawwe en sels ek yn Makkum op de ‘Frânske’
skoalle west ha?11

‘In greidboerssoan fen de klaei’
De dichter Postma neamde himsels
‘In greidboerssoan fen de klaei’.12
Dat is folslein terjochte, want syn
heit, Piter Obes, hat fan 1857 oant
syn dea yn 1891 buorke op de Lytse
pleats, dy’t doe’t er dêr begûn foar in
part eigendom wie fan syn pake. De
Postma’s hawwe fan 1826 oant 1942
boer west yn Koarnwert, dêr’t se te
lâne kommen wiene, trochdat dy
pake yn 1811 troud wie mei in
boeredochter út dat doarp.
Piter Sikkes Postma (1783-1872),
Obe syn oerpake. wie yn Skraard
berne. Hy waard, lykas syn heit foar
syn trouwen west hie, boer te Wûns
mar ferhuze letter nei Ingwier by
Makkum. Syn frou, Lysbet Obes
Bangma, wie it iennichst bern fan
Obe Klazes en Akke Frearks (Weerstra). Doe’t har
heit op 22 maaie 1826 mei hynder en wein ûnderweis
wie nei Makkum, is it hynder op ’e seedyk op ’e
kletter rekke en de boer ferûngemakke.13 Piter en
Lysbet urven doe de Bangma-pleats op de buorskip
Sottrum (Koarnwert nûmer 4). Tagelyk waarden Piter
Sikkes Postma en Lysbet Postma-Bangma ek eigner
fan twa perselen yn de Lytse pleats, dy’t sûnt 1810
troch oankeapjen foar it grutste part eigendom wurden
wie fan Herre Tseards Rinia en Reinskje van der Sluis.
Dat wiene Obe syn oerpake en –beppe fan
memmekant. By it ferpartsjen fan dy harren erfskip is
de pleats tafallen oan de trije susters fan Tseard Herres
Rinia, Obe syn pake. Yn 1841 hawwe Jeltsje, Joukje
en Sybrichje Herres Rinia de pleats te keap set. Doe
kocht Piter Sikkes Postma by de twa dy’t er al sûnt
1826 hie, nochris seis perselen folslein en twa foar de
helte en sadwaande waard hy doe eigner fan it grutste
part fan de Lytse pleats.14 Mei’t Piter Obes troch it iere

ferstjerren fan syn heit, Obe Piters, mei syn bruorren
en susters erfgenamt wurden wie fan syn pake’ besit,
krige er yn 1872 in part fan de pleats dêr’t er doe al
fyftjin jier boer op wie yn eigendom.15
De Lytse pleats bleau ek nei de dea fan Piter Obes
yn 1891 it bedriuw fan de Postma’s. Syn widdo
buorke dêr fierder mei Tseard, har yn 1872 berne
jongste soan. Dy broer fan Obe Postma dy’t yn 1914
de buorkerij oerkrige, doe’t mem Sybrichje earst nei
Huzum en letter nei Makkum ferhuze om fierder stil te
libjen, rekke yn 1942 út de tiid sûnder in opfolger nei
te litten en sa is der mei’t der ek gjin neiteam fan Obe
syn omkes mear buorke, in ein kommen oan in
tradysje fan fjouwer generaasjes Postmaboeren yn
Koarnwert.

‘In “echte boer” wie heit lykwols net’
Oan de tekst fan in lêzing ‘Oer eigen wirk’16 foege
Postma yn it hânskrift in ‘Koarte libbensrin’ ta, dêr’t
er yn ferklearre, dat syn âlden beide
Koarnwerter boerebern wiene en dat
er as jonge twa omkes fan heitekant
en fjouwer fan memmekant hie, dy’t
lykas syn heit yn dat doarpke boer
wiene.17 Mar mei suver wat fan
grutskens heakke er yn in noat noch
ta: ‘In “echte boer” wie heit lykwols
net; it wie in man mei ljeafhabberij
for wittenskip en ek for poëzij.’ It
byld fan de greidboer krijt sadwaande
al wat in nuansearring.
Yn in lêzing18 hie Postma yn 1934
alris ferteld hokker boeken by har
thús op it rakje stiene, doe’t hy jong
wie. Dat wiene fjouwer Fryske:
Hiljuwnsuwren fan J.C.P. Salverda út
1834,19 Blomme-koerke fan J.G. van
Blom út 1869, It frijen en trouwen fan
Jelle Greidboer en Beitske Bûterblom
fan Waling Dykstra (1861) en De bidragene perfester,
of: de bikearde prûkmakker fan de Makkumer J.A.
Schoelier út 1864. Hy achte dat tal fan fjouwer mar
lyts en heakke deroan ta: ‘En dat terwyl heit oars in
ljeafhabber fan poezye wie en for in boer noch al hwet
boeken hie. Wy hienen b.g. Cats, Ten Cate,20 da Costa,
Tollens, de Genestet en heel hwet oare deeltsjes fen it
letterkundig panteon’21.
De niget oan it lêzen fan gedichten en it talint om se
te skriuwen hat Postma grif fan syn heit meikrige.
Mem hold mear fan romans en fan toaniel. Yn ‘Erf’
(SF, 298) tinkt Postma oan beide. Oer syn heit skiuwt
er dan: ‘Jo hienen ek al ris in rym betocht / En hage
mocht jo sa dichts wûndre skyn’ en oer syn mem,
doelend op de fersen dy’t heit foar har skreaun hie:
‘Mar och dat stille spul wie net har kar, / In bûnter ryk
dêr bleau har leafde by.’ Behalve de belangstelling
foar poëzy hat Obe dy foar de wittenskip, de skiednis
en de wrâld om him hinne grif fan syn heit meikrige.
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Mar dat net allinne: ek syn krityske geast, syn gefoel
foar humor en syn leafde foar de wierheid hat er urven
fan Piter Obes.
Dy syn humoristyske kant komt benammen nei
foaren yn de brieven dy’t er as jongfeint skreaun hat.
Oer Piter Obes syn prinsipe om altyd de wierheid te
sprekken bestiet de folgjende anekdoate dy’t Philippus
Breuker yn 1995 heard hat fan Tsjerk Johannes de
Jong fan Skillaard.22 It ferhaal wol, dat Piter Obes nea
wat sizze woe, dat net wier wie. Dat ûntkaam him in
kear en doe besleat er allinnich noch te praten oer
dingen dy’t er sels sjoen hie. Sa waard er de swijsume
man lykas syn soan him letter noch foar him seach
blikens de regel ‘Dyn heit sjochst swijsum gean’ út it
gedicht ‘By “Aus meinem Leben” fan Friedrich
Paulsen’ (SF, 171).
Piter Obes syn belangstelling foar de stjerrekunde
blykt út, of is faaks mei ûntstien troch in besite oan it
Planetarium yn Frjentsjer. Yn de besikersboekjes fan it
eardere wenhûs fan Eise Eisinga hat Philippus Breuker
syn namme ûntdutsen by in groepke, dat yn 1856 de
reis dêrhinne makke. Behalve Piter Obes – fierwei de
jongste en de iennige frijfeint - wiene dat: Jan
Lambertus Yntema (in oantroude omke fan Piter mei’t
er troud wie mei Jeltsje Jans Haarsma), dy syn
skoansoan Herre Tseards Rinia, syn sweager Jan Jans
Haarsma (in omke fan Piter), Cornelis Wiebes de Boer
(in sweager fan Herre Rinia) en Johannes Willems
Hengst fan Allingawier (ek famylje fan Yntema). Dat
Piter Obes mei dy manlju nei Frjentsjer west hat,
fersterket it idee, dat er faaks nei de dea fan syn mem
in skoft by de Haarsma’s wenne hat.
As Obe yn safolle dingen op syn heit like is it gjin
niget, dat syn efterneef Sybrand Tseards Rinia23
opmurk: ‘Ik heb me nooit aan de indruk kunnen
onttrekken, dat Obe in tegenstelling tot zijn zusters
Lies en Reinskje veel meer een Postma dan een Rinia
was. Ofgeande op foto’s en ferhalen soe ik sizze, dat
Obe ek wat bou en uterlik oangie, mear op syn heit as
op syn mem like. Op groepsfoto’s is er yn fergeliking
mei leeftiidsgenoaten opfallend lyts fan stik. Fan Piter
Obes is allinne in portretfoto bewarre bleaun dêr’t er
oant justjes foarby de boppeste knopen fan syn jas op
stiet,24 dat hoe lang er west hat, witte wy net, mar op
dy foto is wol goed te sjen, dat er net breed yn de
skouders wie en deselde smelle noas hie as Obe. It fyn
besniene antlit (en ek it fine glimke) hat Obe fan syn
heit hân.
It seit himsels, dat Obe Postma as wis- en
natuerkundige fan oplieding in kolleksje boeken op it
mêd fan de wittenskip hân hat. Nei syn dea binne dy
yn it besit kommen fan syn âld-omkesizzer, de
wiskundige Schelte Tjittes Elgersma, in beppesizzer
fan Obe syn âldste suster Meindertsje. Fia dy syn
broer, ús bestjoerslid, Doekele Elgersma, en it Obe
Postma Selskip binne dy boeken in jiermannich lyn
oerdroegen oan Tresoar. Op grûn fan de titels en de
jiertallen fan publikaasje liket de ferûnderstelling, dat

guon noch út it besit fan Piter Obes west hawwe,
rjochtfeardige,25 mar wa wit, hat Postma ek wol guon
út de neilittenskip fan syn omke Douwe Rinia krige,
dy’t neffens ien fan syn testaminten in teleskoop
besiet26 en dus ek wol niget oan alteast de
kosmosgrafy hân hawwe sil.

‘Jo hienen ek alris in rym betocht’
It byld fan Piter Obes hat no al wat kontoeren krige.
Hy wie in boer mei in brede belangstelling, fan wa’t
de niget oan de dichtkeunst miskien stimulearre is
troch syn skoalmasters. Troch de húslike
omstannichheden hat er net in fleurige bernetiid hân
en as âldste bern yn in grutte húshâlding hat er al op
jonge leeftiid mei ferantwurdlik west foar syn jongere
bruorkes en suskes. Boppedat hat er sels as skoaljonge
in slimme sykte trochmakke, wat him miskien ek wiisfoar-syn-jierren makke hat. Mear as oare boerebern
hat er faaks tiid hân om te lêzen en nei te tinken. Oft er
doe ek al begûn is wat op papier te setten fan wat der
yn him omgong, is net bekend, mar út letter jierren
binne wat priuwkes27 oerbleaun. Benammen yn de
brieven komt er nei foaren as in skriuwer mei mear
humor as men ferwachtsje soe by ien dy’t safolle
meimakke hie. De oerlevere fersen binne earnstiger
fan toan. Dêrút komt ek syn leauwen yn God nei
foaren. Fan Obe syn heit binne oars gjin gedichten
oerbleaun as yn brieven, lykas in epistel oan ‘Waarde
neef en nicht’ fan 13 desimber 1861 dat yn haadsaak
giet oer it ferrin fan de sykte fan syn suster Lysbet.
Tinkend oer it libben en de dea skreau er doe de
folgjende ‘Nagedachten’:
Nagedachten
O schoone tijd! wat vliegt gij ijlings heen!
Gij hoort geen klagen, u stuit geen geween.
O leâwe tiêd! hwet flioch stou wei,
Dou hoâst mar faêsje nacht en dei;
Sa fleâne den de jirren hinne,
Mar wij bliou net lík as wij binne.
(.) Is men yet jong fluch is min oâd,
Niks bliout gelîk op disze wreâd.
Gelokkich den in mínske wis
Dy’t mei sín lot to fréden is.
(.) Net alle jongen scille ien keâr oâd weâse

It is nijsgjirrich, dat Piter Postma ûnder de yndruk fan
it fers fan Camphuizen dat er yn de foarôfgeande brief
oanhelle hie, begûn is syn eigen tinzen ûnder wurden
te bringen yn de taal dêr’t er syn brief yn skreaun hie.
Dat sil foar him de gewoane skriuwtaal west hawwe.
Lykas it fers, dat er as tsienjierrige fan syn master
krigen hat, begjint dit eigen fers mei in algemiene
útspraak op rym. By de útwurking fan it tema, dat de
tiid gjin skoft hâldt, gie Piter Postma oer op de
memmetaal. De fuotnoat lit sjen, dat er syn moed net
hat oer it siikwêzen fan syn suster en tinkt oan de
jongferstoarne bruorkes.
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In pear moanne letter, op 30 maart 1862, sette Piter
Postma him nochris ta it skriuwen fan in gedicht.
Dizze kear gie it om: ‘Een woord van dank aan den
Wel Edelen heer Jan Kingma, lid der Provinciale
staten van Vriesland, wethouder van Wonseradeel,
enz- te Makkum.’ Kingma hie mei sukses ivere foar it
fuortbestean fan in twadde predikantsplak yn de
kobinearre herfoarme gemeente Makkum-Koarnwert

en Postma dichte:
’t Was uwe pen alleen, die’t regte gronden trof;
’t Was uwe raad en daad, waarheen de zaak ook liep,
Die ’t geen aleer bestond, weer in het leven riep.
Zoo zien w’in korten tijd, een tweede leeraar weer;
O welk een edel deel! Ons tot heil! God tot eer!

Fierder wol ik noch de beide lêste strofen oanhelje,
omdat Piter Postma dêryn wat seit oer syn
Godsleauwe en dat docht yn bylden dy’t syn
belangstelling foar de wittenskip sjen litte en bewize
dat er op dat mêd wol wat lêzen hie. Hy einiget lykas
yn boppeneamde famylje brief yn it Frysk.
De Godheid, die eens millioenen werelds schiep,
Met al hun schepslen hier, uit niet in ’t aanzijn riep;
De Wijsheid, die eens aarden aan zonnen snoerde,
En zonnen om zonnen, door het luchtruim voerde;
(Bestuurdt der menschen lot, en mat zijn leeftijd af
Eer dat de maan haar licht, de plant een bloezem gaf,)
Die eeuwig liefde is, en al d’ Eng’len loven,
Zij u steeds na bij, met Hare gunst van boven.
Mei faek hjir oer de wroâd, falske tank tael rinne,
Gjit hjir wol skimer jôun, troch foar held’re sinne;
Dit is in stielen wet, sá lang ’t ús ierdbol driout,
“Ear him, dij ’t deugd forspriet, dat nei forealing kliout!”
Heech bij mij ín wearde, scil jou namme blioue. –
Nimt de dêa jou wei: o! wol de hymel wioue,
Dêr better sinn’liocht blinkt, mei jou iewich weinje;
Dat is mín herte winsk, - hjir mei scil ik einje.

De by wize fan neiskrift noch oanhelle strofe fan O.Z.
van Haren “Wie werkt voor volks geluk en zeden, /Al
ziet hij daad’lijk d’uitkomst niet; /Al heeft hij maar
alleen voor reden, / Dat dit de Godheid hem gebiedt, /
Zal Hare gunst aan zich verbinden, / En vroeg of laat
belooning vinden.” toant oan,dat Piter Obes wol sa
thús is yn de Nederlânske poëzy, dat er dêr in passend
sitaat út wit te heljen.

Noch in bewiis fan de brede belangstelling fan Piter
Obes Postma en fan syn belêzenheid yn de
Nederlânske literatuer leveret in brief fan 2 febrewaris
1864 oan Marten Aukes Dijkstra, kastlein yn de
Surger herberge De Steenen Man.28 Dy Dykstra is in
soan fan Auke Martens dy’t yn 1849, doe’t Piter syn
heit dêr feint wie, buorke op de Lytse Pleats.
Cornwerd, den 2e februari 1864
Vriend Dijkstra,
Zeker zult gij niet zonder nieuwsgierigheid dit briefje
opengetrokken hebben en ik kan er wel smakelijk om
lachen als ik daaraan denk. Spoedig wil ik u de onwaarde
van deze letters bekend maken. Vriend, het is slechts de
vrucht van een ledige tweede februarinamiddag.
Ledigheid is des duivels oorkussen, zegt het spreekwoord
en ik geloof dat Vader Cats ook wel gelijk had toen hij
zeidde:
“Wanneer het water stille staat,
wanneer de mensche ledig gaat,
wanneer het ijzer rusten moet,
niet één van drieën blijft er goed.”
Gewoonlijk als ik niets te doen heb, neem ik een boek in
handen (maar altijd leze, altijd leze). Salomo zeide veel
lezen is een vermoeijenis des vleesches, en ik geloof dat
het een vermoeijenis des geestes worden kan, tenminste
sommige menschen worden er krankzinnig door. Om nu
dan toch de ledige handen wat te geven begin ik u te
schrijven.
De stoomwagen gaat snel, per telegraaf gaat oneindig
veel sneller, maar wat gaat sneller dan de gedachten?
Eenzaam zit ik op de kleine plaats in mijn kamer, maar
toch ben ik bij duizenden menschen en reis in een
oogenblik de heele aarde rond.
Nu ben ik bij de Eskimo’s in het barre noorden, dan
weer bij de bewoners van het heete keerkringsgewest, dan
op de hoogste bergen der aarde, waar altijd durende
winter heerscht, dan weer staar ik in de diepten der zee,
waar millioenen levende wezens zich bewegen; dan plaats
ik mij bij Abraham en Isaak, dan weer ben ik bij Jozef in
Dotan, dan bij de inneming van Jeruzalem door de
Romeinen toen meer dan een millioen joden werden
gedood; dan weer ...... Maar hoe zoude ik alle gedachten
kunnen opschrijven? Onmogelijk. Niet tevreden met deze
aarde, verplaats ik mijzelf op vreemde wereldbollen. Dan
ben ik op die waar zelfs een kanonskogel in 25 jaar niet
zou kunnen henen vliegen (het licht doet het in weinige
minuten); dan weer op de meer verwijderde werelden,
waar zelfs het licht in geen duizend jaren kan henen
reizen.
Op dit ogenblik kwam ik in gedachten door Zurich, of
laat het mij liever een wakende droom noemen. ik zag het
uithangbord met De Steenen Man en dacht: “Jonge,
Marten moest een rijmpje boven de deur hebben, daarom
schrijf ik hier eenige ter neer. Zelf kunt gij uitzoeken
welke u het mooiste voorkomt. Maar ik geloof evenwel,
dat gij nog beter doet als gij ze met een glimlach terzijde
legt of de pijp er mee aansteekt, het is toch maar
malligheid,
Als soms de stormwind huilt en loeit
en de regen bij stroomen vloeit,
vindt men hier steeds een schuilplaats vriend,
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waar ieder vriendlijk wordt bediend.” 29

Ut de hjirboppe al neamde doaze fol natuerwittenskiplike boeken út it eardere besit fan Obe Postma
kaam in boekje te foarskyn, dat sjoen it jier fan
ferskinen al wol út it besit fan Obe syn heit west
hawwe kin. It giet om in boek oer kosmografy fan A.
Bernstein Boven lucht en wolken, op in togtje door het
wereldruim30 út 1858. Piter Obes syn grappich bedoeld
filosofearjen oer fiere reizen troch de loft docht wol
wat tinken oan dat boekje.
Foar safier’t wy witte, binne dit alle dichterlike
uteringen dy’t fan Piter Obes Postma bewarre bleaun
binne. Fan de fersen dy’t er foar syn faam of frou
skreaun hat en dy’t troch Obe neamd wurde yn ‘Erf’ is
spitigernôch neat weromfûn. De titel fan dizze
paragraaf is oan dat fers ûntliend.

Tsjerklike en maatskiplike funksjes
Bûten it dichterlike om blykt út it gelegenheidsfers
foar Jan Kingma út 1862 ek, dat Piter Obes bot
meilibbe yn tsjerklike kwestjes. In staaltsje dêrfan út
folle letter jierren is noch bewarre yn in brosjuere fan
28 febrewaris 1887, ûndertekene troch P.O. Postma
en rjochte oan de ‘Geachte Lidmaten der Hervormde
Gemeente van Makkum en Kornwerd en verdere leden
der Hervormde Kerk in ons midden’. Yn de spannende
Doleânsjetiid, doe’t it bygelyks yn Wûns ta striid
kaam oer wa’t rjocht hiene op it tsjerkegebou, woe
Obe syn heit de ienheid ûnder de herfoarmen bewarje.
De tekst beslút as folget:
Laat ons dan die tegen het sloopen en verwoesten der
Kerk zijn, onze krachten inspannen om zoo mogelijk te
voorkomen dat deze Gemeente het tooneel van
verwarring en scheuring worde, waaronder helaas! ook
wellicht de Diakonie-armen zouden schade lijden; en
mocht het zijn dat de revolutie niet meer is tegen te gaan,
laat ons dan die in de Hervormde Kerk geboren, gedoopt
en tot lidmaten aangenomen zijn en haar ondanks hare
gebreken liefhebben, de handen ineen slaan om krachtig
de pogingen van het Klassicaal bestuur te steunen, als dat
bestuur geroepen wordt om de reglementen en rechten der
Hervormde Kerk, dat dan ook onze rechten en belangen
zijn, in deze Gemeente te handhaven.
Wat er echter gebeure, laat ons strijden met eerlijke
wapenen en laat niemand onzer zich door hartstocht tot
persoonlijke haat en vijandschap vervoeren, opdat ieder
vrijelijk en zonder schade, voor zijn gevoelens kan
uitkomen.

Piter Postma wie, doe’t er yn 1862 de foaroansteande
Makkumer Jan Kingma (1802-1875) betanke foar dy
syn iverjen foar in twadde dûmny, sels noch gjin
tsjerkfâd yn Koarnwert, mar hy soe dat yn 1863 wurde
(en tsien jier bliuwe) as opfolger fan syn pake Piter
Sikkes Postma. Dy wie fan hûs út menist, mar by syn
trouwen wied er oergien nei de herfoarme tsjerke. Hy
tsjinne de Koarnwerter gemeente neffens in boerd mei
de nammen fan de tsjerkfâden dat yn de tsjerke hinget,

fan 1830 oant 1863 as sadanich. Yn novimber fan it
jier dat syn funksje oergie op syn pakesizzer en
genamt hat er de tsjerke fan Koarnwert in sulveren
doopbekken skonken dêr’t twa bibelteksten op
gravearre binne mei op it plat de opdracht:
‘Gedachtenis gave aan de kerk te Cornwerd van P.
Sikkes Postma Rustende Kerkvoogd aldaar’. De
skinker wie doe 80 jier âld.31 Earder, fan 1801 oant
1805 hie syn skoanheit, Obe Klazes Bangma al
tsjerkfâdwest.
Yn letter jierren hat Piter Obes ek noch diaken west en
boekhâlder fan de tsjerke. Hy hie doe in sjeas en ried
wol foar de tsjerke by gelegenheden as dûmnyshearren
of klassisgearkomsten.32 Dat er maatskiplik sjoen
meitelde yn Koarnwert blykt ek noch út it feit, dat er
yn 1881 neamd waard as mooglike opfolger fan syn
sweager Douwe Rinia as lid fan de skoalkommisje. Hy
stie as twadde op it trijetal, mar Rinia waard op e nij
troch B en W beneamd.33 Yn 1882 waard him noch it
fersyk dien ‘lid van het armbestuur te Cornwerd en
omstreken’ te wurden, mar yn in brief fan 6 desimber
188234 hat Piter Obes foar dy eare betanke. Yn tiden
fan need wiene de leden moreel min ofte mear
ferplichte om sels ta de bûse te gean en faaks hat er de
funksje dêrom te nuodlik achte yn in tiid, dat foar syn
eigen húshâlding gâns jild nedich wie mei seis bern,
fan wa’t de âldste dat jiers yn Snits yn de kost
kommen wie om dêr it gymnasium te folgjen en de
jongste noch net in jier âld wie.
In oar bewiis fan syn belangstelling foar mear as
allinne it boerebedriuw is te finen yn de Frîske
Nysboade fan 28 juny 1864. Hy hat doe krityk levere
op de stavering fan de namme Koarnwert yn dy krante
en de redaksje reagearre dêrop yn dat nûmer.

‘’k sjoch heit’en memme tiid’
Piter Obes hie yn 1862 doe’t er yn ’e pinne klom om
in lofdicht foar Jan Martens Kingma te skriuwen noch
gjin famyljerelaasje mei de Kingma’s oars as dat in
omkesizzer fan Jan Martens, Marten Hylkes Kingma,
yn 1843-44 troud west hie mei Akke Piters Postma, in
suster fan syn heit, in houlik dat troch it ferstjerren fan
de frou mar in healjier duorre hie. Jan Martens sels
wie yn 1824 troud mei Sybrichje Herres Rinia, in
suster fan syn lettere skoanheit. It famke dat syn frou
wurde soe en dat nei dy muoike neamd wie, wie yn
maart 1862 lykwols noch mar 17 jier. De jonge dichter
wie doe al 26 en njoggen jier is op dy leeftiid noch in
grut ferskil. Dochs sil er har yn alle gefallen sûnt it
houlik tusken syn suster Lysbet en har broer Douwe
yn 1858 kend hawwe en grif al earder, sjoen it feit dat
se doarpsgenoaten wiene en syn omgong mei har
âldste broer Herre, dêr’t de besite oan it Planetarium
fan 1856 in bewiis fan is.
It houlik tusken Piter Obes Postma en Sybrichje
Rinia, dat yn 1867 sletten is, hat neffens it byld, dat de
soan opropt yn guon fan syn fersen by alle ferskil yn
leeftiid en komôf – de Rinia’s wiene grutter boeren as
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de Postma’s en dat woene se ek wol wêze – goed en
harmonieus west. Postma hat dêr syn fersen fan tsjûge.
‘Dyn heit sjochst swijsum gean, / en blierder stiet
dyn mem yn ljochte dei’ dichte Obe, mar dat se
ferskillend fan aard wiene - de heit swijsum en
earnstich, de mem folle fleuriger- hat gjin ferwidering
jûn, mar krekt oarsom de balâns wat mear yn it
lykwicht brocht.
Yn ‘Foarjier’ (SF, 186) tekene Obe Postma har as
jongtroude, lokkige minsken mei de rigels: ‘O heit en
mem, doe’t yn it hôf de pronk / Fan maaietiid jimme
yn ’e siele sonk, / Doe kaam my dizze leafde oan’ en
yn ‘Doe’t ik in lêste dicht oangean woe’ (SF, 277)
skreau er weromsjend op syn libben: ‘’k sjoch heit’en
memme tiid, / Har freugden byldzjend tsjin ’e kleare
loft’. Yn it koart nei de oarloch skreaune gedicht
‘Ierdereis’ (SF, 293), dêr’t de dichter yn weromsjocht
op syn eigen libben, is er nochris weromkommen op it
lokkige libben by syn âlden yn ’e hûs: ‘Jimm’ haww’
my jûn fan eigen goed bestean,/ Sa hie ik rjochtlik
plak yn opgongs tiid; / In bern dat oefte naam út eltse
tsjilk,/ En ta al libbens bûnte driuwen bliid.’
Yn dy rigels sketst de dichter in lokkige bernetiid yn
in húshâlding dy’t it goed hie en dêr’t er de romte yn
krige om himsels te wêzen. Fan de mem mei har
fleurich aard ferwachtet men soks, mar ek de heit hie
niget oan bern en koe goed mei har omgean. In
foarbyld fan dat lêste joech Tseard Hellinga, de âldste
soan fan de Koarnwerter skoalmaster en âldere freon
fan Obe, yn in brief oan Obe Postma, neidat er yn
1918 in eksimplaar fan de debútbondel Fryske lân en
Fryske libben fan him presint krigen hie. Tseard begûn
dy brief mei it opheljen fan oantinkens oan de
mienskiplik belibbe bernetiid en ferfolge mei:
My mei noch tinke, ’t finneleech fen ’t Langpaed en den
foaral yn ’e heatiid. Ik wier san jonge fen in jier ef 8, wol
’k ljeauwe en as ’t Langpaed swile waer, wier ’t leech for
uws. Der hie jimme heit sa’n nocht oan. Hwier ’t klear,
den krigen we in dubbeltsje en mochten mei de ungetiders
nei hûws ride en mei postrou ite. Det fortsjinne jild en dy
postrou, det wier hwet for in jonge en der wier gjin
Koarnwerter boer, dy det sa fielde as jimme heit.’

Miskien hat it foar Obe Postma in gelok west, dat syn
heit net sa’n ‘echte boer’ wie en dat er ek wol begryp
hie foar it feit, dat er gjin opfolger foar op de pleats yn
syn âldste soan stuts. Obe sil stimulearre wêze yn it
folgjen fan syn belangstelling foar oare dingen as it
boerewurk, miskien sels wol om in dream wier te
meitsjen dy’t foar de heit sels gjin werklikheid wurde
kinnen hie.

‘De man giet mei syn rûzich paad’
Piter Obes Postma is út myn ferhaal oant safier opriisd
as in deeglike boer mei in eigen plak yn de
doarpsmienskip dy’t er tsjinne as tsjerkfâd; as in pater
familias dy’t mei in fleurige jonge frou oan syn side
oan it haad stie fan in lokkige húshâlding, dêr’t fan de

sân bern, seis yn sûnens opwoechsen – hiel oars as yn
syn eigen âlderlik hûs. Ut de oantekeningen fan syn
skoansuster Antsje blykt, dat er mei oare manlju
wolris lange tochten oer iis makke hat, mar dêr hoege
jo net hiel sportyf of aventoerlik foar te wêzen; soks
hearde ta de gewoane ferdivedaasje yn de rêstige
wintertiid op in pleats.
Dochs haw ik my ôffrege oft Piter Obes net in wyld
hier hie, want hoe (auto)biografysk is winliken it fers
‘Jûn’ (SF, 185) dat sa’n prachtige beskriuwing jout fan
in húshâlding fan heit, mem en bern mei-inoar ûnder
de lampe om ’e tafel, mar elts mei eigen
beuzichheden, dreamen en langsten? By de hjirboppe
oanhelle fersen, dêr’t Obe in heit en mem yn neamt,
kinne dy maklik idintifisearre wurde mei syn eigen
âlden en ek yn ‘Jûn’ kinne jo op it earste gesicht yn de
bern Obe en syn susters en broer wol werkenne,
dreamend oer har bûnte printen, tinkend oan de
mearkes dy’t se lêzen hawwe of dy’t har troch mem en
de faam ferteld binne. Obe syn jongste suster is berne
yn 1882. De frou yn it fers soe dus maklik in
ferbylding wêze kinne fan syn eigen mem dy’t yn de
bernetiid fan Obe en guon fan de âldste bern dreamt
oer in nije swangerskip. Want dat is it dochs, dat
Postma oantsjut mei ‘sa’n bloei’ dy’t ‘maitiids-blank’
him iepenteart?
Mar de man, dy’t him troch de wyn meinimme lit op
syn ‘rûzich paad’ en ‘dwylwegen nolk’? Kin dat de
heit fan de dichter wol wêze? Foar safier’t wy Piter
Obes no kennen leard hawwe út syn libbensferhaal leit
dat eins net fuortendaliks foar de hân. Mar Obe sels
idintifisearre him wol mei bygelyks in figuer as de
swalkjende Slauerhoff, dy’t yn it libben folle mear
weage hie as hysels en ek mei oaren lykas de rûge
keardels fan de seekant, jagers en fiskers. Projektearret
de dichter hjir syn djipste langsten op de figuer fan de
heit en op grûn wêrfan dan? Ferûnderstelt er, dat dy –
hie it lot him oars beskern as it libben fan in greidboer
– dreamd hat fan in aventoerliker bestean? En wiist er
mei ‘O frjemde tochten’ djippe saad’ op noch in
oerienkomst mei syn heit?
Beide hawwe se net keazen foar in oar paad as wat
foar har útstippele wie. Obe is net in wrâldreizger
wurden lykas Slauerhoff en Piter Obes waard in
deeglike boer lykas syn pake Piter Sikkes west hie. Hy
troude lykas syn pake en syn heit dien hiene mei in
famke út in famylje dy’t him maatskiplik hegerop
brocht en mear oansjen joech yn it doarp.
Tragysk is wol, dat Piter Obes sels mar 56 wurden
is. Hy hie doe op twa nei alle njoggen jongere bern fan
syn heit al oerlibbe. Fan syn eigen bern wie de âldste
23, de jongste noch mar 9 jier. Mei in mem lykwols
dy’t doe noch yn de krêft fan har libben wie, stie de
húshâlding dy’t er efterlitte moast der hiel wat better
foar as syn heite gesin by dy syn dea.

Beslút
Yn ‘Ierdereis’ (SF 293) sjocht Obe Postma ûnder
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eagen, dat syn eigen wize fan libjen net altyd sa west
hat as syn âlden it him foarlibbe hiene: ‘Soms tink ik
wol: dat is net heite styl; / Dat is net memme
leafdekleare dwaan’ mar hy beropt him dêrnei op it
rjocht om himsels te wêzen: ‘In libben minske mear as
man of frou.’
Wat ‘heite styl’ wie, hokfoar man it wie, dêr hoopje
ik yn dit artikel wat fan sjen litten te hawwen, foar
safier’t de boarnen de mooglikheid dêrta joegen. In
oare kear wol ik graach nochris wat djipper op Obe
syn mem en har libben yngean.

Noaten
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Gegevens fan de Boargerlike stân wurde bewarre yn it
argyf fan de Gemeente Wûnseradiel te Wytmarsum.
Hierkontrakt yn Kingma-argyf op Tresoar, tagong 98,
inv.nr. 530.
Hierkontrakt yn Kingma-argyf op Tresoar, tagong 98,
inv.nr.700.
Neffens in brief fan 26 oktober 1848 yn it Gem. argyf
te Wytmarsum (ynv.nr. 517).
Ut oantekeningen fan Obe syn muoike Antsje RiniaYntema blykt, dat de âlden fan Piter Obes yn 1848
(mem) respektivelik 1853 (heit) stoarn binne oan de
tarring. Har oantekenboekjes berêste by har
efterbernsbern Nynke de Boer yn ’s-Hertogenbosch.
Neffens it floreenkohier fan 1858 hearden doe ta dy
pleats behalve de perseelnûmers 166 en 167 foar hûs en
hiem, ek noch de nûmers 168, 170 en 368. By dy
nûmers is Piter Obes opjûn as brûker wylst syn omke
Sikke Piters foar de helte eigner is en de jonge boer mei
syn bruorren en susters foar de oare helte. Dan hearre
der noch by perseel 394, dat noch yn it besit is fan
Sybrichje Kingma (net opjûn wa’t de brûker der fan
wie) en 367 en 380 yn gebrûk by Piter Obes en
eigendom foar de helte fan Marten Hylkes Kingma, foar
in kwart fan Piter syn pake Piter Sikkes, foar in achtste
fan Sikke Piters en foar it oare achtste fan Piter Obes en
syn bruorren en susters.
Neffens it testamint fan Piter Obes út 1891 wie hy doe
foar in tredde part eigner fan de pleats. Doe hearden der
de folgjende perselen by: 166, 168, 160, 361, 363, 368,
379, 381, 382, 383, 395, 404, 405, 493, 1179 en 167,
mei inoar 24 hektare, 84 are en 30 senti-are.
Beide wurde no op Tresoar bewarre by de dokuminten
út de neilittenskip fan Obe Postma.
It oantekskrift fan Tseard Herres Rinia berêst by syn
pakesizzer Nynke de Boer yn ’s-Hertogenbosch.
Sjoch oer Obe Bangma R.S. Roarda: ‘Skriemerige Obe’
yn It Heitelân1954, s. 217-220.
Rostra gymnasii Snecani, septimber 1956: ‘Krekt 75
jier forlyn haw ik talittingseksamen foar de 2e klasse
dien. Ik wie doe 13 jier, mar it wie heit hwat to let yn it
sin komd dat ik op it gymnasium moast. (…) Ik wie al
op de ‘frânske’ skoalle to Makkum’
Yn Piaam wenne syn omke Jan Jans Haarsma mei syn
frou Reinskje Tseards Rinia, dy’t sels gjin bern hiene,
mar ek syn omke Gabe Jans Haarsma, dy’t troud wie
mei Grietje Douwes de Jong. Beppe Grietje HaarsmaPostma wie op 17.1.1847 ferstoarn.
Yn: De fryske buorkerij en it boerelibben yn de 16e en
17e ieu (Snits, 1937, side 3).
Neffens in oantekening fan Fermer Rinia, troch Obe

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

Postma oerskreaun yn skrift 208.
Piter Sikkes syn âldste soan, Sikke Piters, wie dêr doe
al brûker fan. Der is in hierkontrakt bewarre fan 1838,
mar dêryn is it jiertal 1832 trochhelle en ferfongen troch
1837 en it hat dus kâns, dat Piter Sikkes al fan 1832 ôf
hierder wie. In tal kwitânsjes yn it Kingma-argyf wize
dat ek út en in âlder kontrakt (mei Auke Martens
Dijkstra) rûn oan 1832 ta. Sikke Piters is tusken 1845
en 1850 nei Kimswert ferhuze.
Mei-eigners fan it part dat Piter Obes fan syn pake
urven hie, wiene syn bruorren en de erfgenamten fan
syn susters; dêrby wie ek syn ‘dûbele’ sweager Douwe
Tseard Rinia, dy’t sûnt 1869 widner wie fan Piter syn
suster Lysbet.
Lêzing yn it Provinsjehûs te Ljouwert yn de rige
Winterlêzingen fan de Provinsjale Underwiisrie op 18
febrewaris 1939. De tekst berêst yn hânskrift op
Tresoar.
Hy sil doeld hawwe op Herre, Tseard en Sybrand Rinia
en Cornelis de Boer, dy’t troud wie mei Hieke Rinia fan
memmekant en op Jan en Gabe Postma fan heitekant.
Foar ‘Bernlef’, de feriening fan Fryske studinten yn
Grins, op 14 maart 1934 oer ‘It Frysk do’t ik in jonge
wier en letter’.
Syn heit, Obe Piters Postma, wie yn 1814 berne yn
Wûns. Fan 1807 oant syn dea yn 1836 wie de dichter
Salverda dêr skoalmaster en Obe Piters hat dus by him
skoallegien. Miskien hat it bondeltsje dat syn soan Piter
Obes letter fan de Wûnser master yn besit hie noch wol
fan syn heit west, mar yn
alle gefallen hat de jonge
Piter grif de ferhalen oer
‘Wûnzer Knjilles’ wol
heard. Soks kin syn niget
oan poëzy al yn de
jongesjierren
geande
makke hawwe.
Moat wêze (J.J.L.) ten
Kate.
Moat wêze Klassiek
Letterkundig Pantheon, in rige fan W.J. Thieme & Cie
te Zutphen.
Tsjerk Johannes de Jong wie immen út de neiteam fan
Obe syn âldomke Sijtse Sijtses de Jong fan De Jouwer,
dy’t troud west hat mei Joukje Herres Rinia.
Yn syn famyljeoantekeningen (yn fotokopy op
Tresoar).
Sjoch nûmer 8 fan Skriuwers yn byld 6.
In boek oer kosmografy, dat miskien al ta de boekerij
fan Obe syn heit heard hat, is dat fan Professor Petit:
Sterrenkunde voor den beschaafden stand. Naar het
Fransch. Utjûn yn Leiden sûnder fermelding fan it jier
fan útjefte, mar de meast resinte ûntdekking fan in
asteroïde dy’t der yn behannele is, is fan 4 novimber
1866, wat publikaasje fan it oarspronklike boek yn 1867
wierskynlik makket.
Testamint fan 30 novimber 1908, opmakke troch
notaris Sjirk van der Burg te Makkum (No. 288),
Tresoar.
Mei’t dit stik te lang wurde soe foar de Wjerklank as wy
de neilitten pinnefruchten fan Piter Obes yn har hiele
hear en fear opnimme soene, is besletten om de
folsleine teksten op it webstee fan it Obe Post Selskip te
setten.
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28

29

30

31

Sjoch: Imkje van den Berg-Roedema, Fan Tuskendiken
en tusken ’e diken. Kaatsvereniging Zurich 100 jaar
1898-1998. S, 205-206.
De brief is net folslein oerlevere, sadat wy de oare
rymkes net kenne.
Dit eksimplaar is in tredde printinge, twadde útjefte
sûnder jiertal yn Rotterdam ferskynd yn in oersetting
fan J.J.A. Goeverneur. It foarwurd is datearre op 2 juny
1858.
Sjoch it artikel fan S. ten Hoeve yn it jierboek fan it
Snitser Skipfeartmuseum 2003. Ta it tsjerkesulver fan

32

33

34

Koarnwert hearre ek twa nachtmielsbekers dêr’t deselde
datearring yn gravearre is as yn de skaal, mar mei’t de
namme fan de skinker der net by stiet, is it net wis, dat
Piter Sikkes dy ek skonken hat.
Gegevens ûntliend oan oantekeningen fan Philippus
Breuker út de tsjerkeboeken fan Koarnwert.
Gegevens út Gemeente Argyf Wûnserdadiel, inv. nr.
1563.
Idem, ingekomen stukken B en W 1882, nr. 1130.

In poadium foar Obe Postma syn poëzij
Ferslach fan de OPS-komposysjepriisfraach
Jan Gulmans
Inkelde jierren lyn kaam yn it bestjoer fan it Obe
Postma Selskip de fraach nei foaren, hoe’t it stie mei
op toan sette gedichten fan Obe Postma en, as twadde,
of wy net in priisfraach organisearje koene om noch
mear komposysjes op gedichten fan Postma te
generearjen. It die nammentlik út in ynventarisaasje
fan de teolooch/musikolooch Bernard Smilde bliken,
dat al 42 komposysjes beskikber wiene. Yn dy faze
wie it doel fan it bestjoer noch om net allinne in
komposysjepriisfraach op te setten, mar om ek op de
jierlikse
stúdzjedei
betûfte
en saakkundige
musikologen in oardiel jaan te litten oer de merites fan
de ynstjoerde komposysjes. Nei it foarbyld fan Dr.
J.Pop syn stúdzje oer Schubert als interpretator van
gedichten (Joachimsthal Publishers, Utrecht, 1982)
moasten – sa wie it doel – sokke drege fragen as de
folgjende beantwurde wurde:
(a) muzyk en taal binne besibbe, mar it begripen fan
muzyk liket him mear te ûntwinen oan de greep fan de
taal as de oare keunsten; is dat by Postma ek sa ? (b) is it

sa, lykas wol beweard wurdt (sjoch: Kiene Brillenburg
Wurth,: The Musically Sublime. Proefskrift, Grins, 2002),
dat de muzyk neat beweart, neat ta diskusje stelt en dat de
muzikale fraze nearne oars nei ferwiist as nei himsels ?
(c) wer stiet de muzikale gedachte foar ?
(d) ha muzikale figueren by de op muzyk sette gedichten
fan Postma in ferwizende funksje ? (lykas by de aria
‘Blute nur Du liebes Herz’ út de Matthäuspassion’; of by
Schubert syn ‘Der Leiermann’).

Al rillegau die bliken, dat wy mei sa’n opset te
ambisjeus wiene of te heech rikten, ynhâldlik en
finansjeel.
Fan
gefolgen
kaam
der
in
komposysjepriisfraach sûnder stúdzjedei, beheinder
fan opset dus, mar lykwols mei in dúdlik doel. It
twaliddige doel wie om mear gedichten op muzyk te
krijen èn de komponisten oan te trunen om nei te
tinken oer de relaasje dichter-gedicht-lêzer-komponistliet- en harker. Mear konkreet ek oer de fraach, yn
hokker ferhâlding hy/sy stiet ta in gedicht fan Postma,
dat hy/sy toanset. Yn dat ramt komt de fraach oan ’e
oarder, wat de relaasje is tusken (a) akoestyske
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foarm/betsjutting, (b) gefoelswearde (oantsjutte
foarstellingen, erfaringen), assosjaasjes en (c) de
symboalyske betsjutting. Utsoarte sil de komponist ek
omtinken jaan moatte oan de fraach, of hy/sy beskate
wurden út in gedicht in aksint jûn hawwe wol
(toanhichte, melodysk hichtepunt), hokker metrum en
hokker ritme oanhâlden wurde en hoe’t it stiet mei de
artikulaasje en de yntonaasje. Ek de saneamde
harmoanyske effekten (alternearje tusken grutte terts
en lytse terts) krije dan oandacht.
Tsjin dy eftergrûn waard troch de wurkgroep
‘Postma en de muzyk’ (besteande út Bernard Smilde,
Hans Algera, Wim van Ligtenberg, Geke Sjoerdsma
en Jan Gulmans) de komposysjepriisfraach op
priemmen set. De termyn fan ynstjoeren foar de
priisfraach duorre dêrnei fan 1 maaie oant 1 desimber
2011, wêrnei in ûnôfhinklike sjuery (besteande út
Alex Manasse as foarsitter, Oane Reitsma, Wim van
Ligtenberg, Daan Manneke en Johan de With as leden)
seis komponisten nominearre hawwe. Ien fan dy seis,
te witten Peter Visser út Voorburg, waard unanym as
priiswinner oanwiisd.
Hy, Peter Visser, kriget in bedrach fan 1500 Euro.
Dizze priiswinnaar, berne yn 1939 te Oranjewâld,
ferhuze op syn 14de jier nei Den Haag, dêr’t er nei syn
gymnasiumoplieding oan it Koninklijk Conservatorium studearre: piano by Jan de Man, teory by
Hein Kien en Rudolf Koumans en begelieding by
Gerard Hengeveld. Hjir helle hy syn eksamens yn de
haadfakken teory, piano (1965 solo-eksamen mei
ûnderskieding) en begelieding (1967). Al yn 1999
komponearre hy ‘Trije Fryske Duetten’ op teksten fan
Obe Postma en Rixt. Dêrby ek it gedicht ‘Lok’ (‘Hasto
’t lân fan jonge langstme, ’t Hege lok op ierde fûn ?’).
Yn it ramt fan de komposysjepriisfraach sette hy de
gedichten ‘Jûn’ (De jûn giet om it stille hûs; Hja
lústerje; elts hat syn dream, ensfh.), ‘Ofskie’ (As ’k
ienkear skiede moat – in ljochte dei Yn maaietiid wie
my it lichtst – Dan set myn bank, dat iepen foar my
leit, Wêr’t jimmer ’t djipst ferlangen hinne teach,

ensfh.) en ‘Al myn libbens freugden’ (Al myn libbens
freugden sitte yn de prunusbeam mei in inkeld giel
blêd dat trillet, ensfh.) op muzyk. De partituer en tekst
fan dizze lieten steane op it webstee fan it Obe Postma
Selskip (sjoch: obepostma.nl).
Yn totaal binne as ynstjoerings foar dizze
priisfraach 19 gedichten en oersettingen fan Postma
op muzyk set (Uzes, Myn hûs, Jûn, Al myn
libbensfreugden, Ofskie, Prinsetún, Maaiedei, Myn
bestean, Because I could not stop for death, De
Liereman, Simmer, Treast op klachte, Winterjûn,
Grut hôf, De hikke, Foar ’t earst, De dream fan in
lokkich libben, Wyldsang, I haven’t told my garden
yet). De besetting fariearre fan SSAATTBB (twaris
sopraan, alt, tenoar, bas a kapella) oant SATB +
piano, oant stim, keyboard, gitaren, saks, kontrabas
en slachwurk; ek de kombinaasje sopraan en piano
wie fertsjinwurdige, lykas tenoar, piano en
mandoline. De opdracht oan de sjuery wie om út it
gehiel fan de ynstjoerde komposysjes in seistal te
nominearjen. De seis nominearre komponisten
wiene: de winner Peter Visser (Jûn, Al myn libbens
freugden, Ôfskie; SATB + piano), Tjalling Wijnstra
(Winterjûn, Grut hôf, tenor, fagot, hoarn, kontrabas),
Rixt van der Kooy (De Liereman; solo, piano),
Wilma Pistorius (Because I could not stop for death;
sopraan, piano), Leo Köhlenberg (Prinsetún, SATB
+ piano, fluit, hobo) en Jan de Jong (De hikke;
SATB, a kapella).
It leit yn de bedoeling om tidens it jierlikse reiske,
dat dit jier yn it teken stiet fan Koarnwert en omkriten,
yn in soart fan muzikaal yntermezzo yn de tsjerke fan
Koarnwert, omtinken te jaan oan de lieten fan Peter
Visser. De priiswinner sels sil dan ek yngean op de
troch him makke lieten op gedichten fan Postma. It
mei wol in tafal neamd wurde, dat Peter Visser,
krektlyk as Postma (tink oan syn bondel út 1934:
Gedichten fen Rilke) in grutte belangstelling foar Rilke
hat. Hy hat in tal gedichten fan dy Dútske dichter op
muzyk set.
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Boekpresentatie Zekerheden in waarnemingen
Datum:
Tijd:
Plaats:

Vrijdag 27 april 2012
14.45-18.00
Het Planetarium Café, het Eise Eisinga Planetarium en het Stadhuis te Franeker

14.45

Inloop koffie en thee in het Planetarium Café

15.00-15.45

Rondleiding in het Eise Eisinga Planetarium door de voorzitter van het Obe Postma
Selskip, George Huitema

16.00

Ontvangst op het Stadhuis van Franekeradeel (tegenover het Planetarium), welkomstwoord
door burgemeester Fred Veenstra

16.10

Jan Guichelaar overhandigt de eerste exemplaren van de Studiedagbundel 2011 aan de
uitgenodigde sprekers Huib Zuidervaart en Cees Andriesse.

16.20-16.50 Huib Zuidervaart houdt de lezing: De Friese ‘Boerenprofessor’: realiteit of historisch
construct?
16.55-16.25

Cees Andriesse houdt de lezing: De heldhaftige boekhouder van Franeker

17.30

Hylkje de Jong overhandigt de Studiedagbundel aan de aanwezige auteurs

17.35

Afsluiting door de voorzitter George Huitema

17.40-18.00

Borrel
Gelegenheid om de boeken af te halen (deelnemers van de Obe Postma Studiedag 2011)
of te kopen
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It Koarnwert fan Postma
Oantekens by it reiske fan 2012
Tineke Steenmeijer-Wielenga en Philippus Breuker
Op it sechste reiske fan it Selskip wolle wy noch in
kear nei Koarnwert ta. Sa goed hawwe wy it noch net
besjoen. It kin dan moai kombinearre wurde mei de
feestlike priisútrikking fan
de
komposysjewedstriid.
Tuskentroch brûke wy in
kofjemiel yn Makkum.
Koarnwert is it plak dêr’t
de dichter berne en opgroeid
is en ek begroeven leit, mar
it is ek it plak dêr’t syn
poëzy en syn skiednisstúdzje
foar in belangryk part oer
geane en nei har aard út te
ferklearjen binne. Wy geane
de huzen bylâns dêr’t er oer
skriuwt, fertelle oer de
minsken dy’t er neamt en
bringe in besite oan de pleats dêr’t er weikomt.
Sintraal steane wer de gedichten oer al dy plakken en
minsken. Aly van der Mark lêst se foar en de
dielnimmers krije se mei kommentaar fers foar fers
fan ús, wer útrikt yn de bus.
Wy jouwe hjir in koarte beskriuwing fan it
Koarnwert fan Postma syn jeugd. Oer de pleats
skriuwt ien fan ús yn in oar stik yn dit nûmer as se it
hat oer de heit fan de dichter. Yn de kommentaren by
de gedichten wurdt ferteld wa’t de minsken binne oer
wa’t er skriuwt. Dêr binne ek in pear by dy’t mooglik
slane op it jier dat er thús wie om op ’e pleats te
helpen doe’t syn heit stoarn wie.
Mar der wurdt yn dy kommentaren foaral yngongen
op de aard fan dy gedichten. It sil bliken dwaan dat
Koarnwert by Postma gauris oanlieding is ta skriuwen
oer de fraach wat in Frysk dichterskip ynhâldt. Dêr
sitte in soad kanten oan, Ien fan de fragen dy’t er him
stelt, is wat de wearde fan syn poëzy is. Ek sil
útkomme dat de oantinkens oan syn bernetiid dy’t sa’n
yndruk op him makke hawwe, hearre ta wat de
Sweedske dichter Lars Gustafsson it meast
ûnpersoanlike fan in minske neamt! Postma hawwe se
brocht ta ûnferjitlike bylden as de see mei syn oerkrêft
en in húske, ferlern as in minske sels yn ’e greide.

Toanielspile waard der yn it lokaal, no it Doarpshûs.
It waard troch de tsjerke boud yn 1874. Neffens
oantekeningen fan Tseard Herres Rinia waard yn
Koarnwert sa likernôch fan
1874 oant 1884 toanielspile.
Der bestie doe in ‘reciteer
gezelschap’
dêr’t
de
‘werkende leden’ sa om de
twa wike fan by inoar kamen
yn it lokaal ûnder lieding fan
master Hellinga. By it winter
waard in útfiering jûn, earst
yn it lokaal, letter yn de seal
fan de herberch. It sil yn dy
jierren west hawwe, dat Obe
syn mem ek toanielspile hat.
(sjoch: “Op ‘in útfanhûzer
by de bakker’” (SF 49, 1913,
‘Noch sjocht ús mem har sels as ’t rêdsum Sijke’).
Postma is yn 1963 út it Doarpshûs wei begroeven,
net út tsjerke. De foargong hie ds. J.J. Kalma.
Hy hat al syn jierren op de legere skoalle (fan 1873
oant 1879) as ûnderwizer Wytze Tseards Hellinga hân.
It wie in goed ûnderwizer. Ien fan syn inisjativen wie
it opsetten fan in biblioteek. Fan 1868 ôf hat er alle
jierren jild fan de tsjerke krigen foar de oanskaf fan
boeken. By it opheffen fan de skoalle is de biblioteek
oerbrocht nei it lokaal en dêr is er noch. Oer it
boekeroaljen op skoalle skreau Postma yn ‘Bernetiid’
(SF 39, 1911) en oer boeken dy’t er letter faaks noch
út de biblioteek liend hat yn ‘Natoer en kultuer’ (SF
323; 1954).
It ûnderwiis wie destiids ek op in frijwol ientalich
Frysk doarp as Koarnwert folslein Hollânsktalich, mar
fan Hellinga hat Obe Postma twa Fryske lieten leard:
de Reedriderssang en it Frysk folksliet. Master liet by
de priisútrikking fan in hurdriderij foar skoalbern dat
lêste ek sjonge. Foar ús no folle wichtiger lykwols is,
dat Hellinga foar Obe Postma in echte mentor west; se

Skoalle en Doarpshûs
Koarnwert is net allinne fan belang omdat it âldershûs
fan Obe Postma dêr stie, hy hat oant syn fertrek nei
Snits yn septimber 1881 om dêr it gymnasium te
folgjen yn it doarp wenne, hat der op skoalle en nei
fraachlearen ( by ds Ilcken) west, boarte mei syn
maten, toanielspile en merkefierd.
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makken tegearre lange kuiers yn de omkriten en ûnder
syn lieding hat Obe leard om nei it lânskip, de natoer,
pleatsen en doarpen te sjen en dêrfan te genietsjen. In
selde soart rol hat hysels letter yn Grins foar guon fan
syn learlingen hân. Fan hoe’t it op sa’n kuier mei
master gie, hat Postma in byld jûn yn ‘Lyk as yn jonge
tiid’ (SF 154, 1924) dat skreaun is nei it ferstjerren fan
Hellinga (‘O freon, Jo binne wei; wy haww’ Jo brocht
nei ’t lêste stee’). Hy sprekt yn dat fers de winsk út,
dat hysels foar syn jonge kuiermaten in soartgelikense
liedsman wêze mei as master foar him west hat. Fan
itselde jier is ‘De kuier’ (SF 177, 1924), ien fan de
moaiste gedichten oer freonskip mei in jonge dy’t
Postma skreaun hat. It jout in soarte fan spegelbyld fan
syn eigen kuiers as jonge mei de ‘âld’re freon’.
De skoalle dêr’t Postma hinne gongen hat, stiet der
noch, al is it gjin skoalle mear. It geboutsje mei it
skoalhûs deroan fêst stiet lykas yn in soad doarpen
fanâlds hast op it tsjerkhôf, Op it plak dêr’t
oarspronklik in bûthúske west hie, waard yn 1857 in
skoallokaal ynrjochte. Yn 1881 is in nije skoalle boud,
mar Obe hat dus noch skoallegien yn dat lokaal.

Rinia yn Koarnwert
Ut it Doarpshûs wei meitsje wy earst in koarte kuier
nei de beide pleatsen (foarhinne nûmere 8 en 9) even
foarby de tsjerke. Yn ‘Liet fan in lyts-boarger’ (SF
174, 1928) skreau Postma: ‘Al in pear slachten hiene
myn âlden har erf’ en it is yndie sa, dat sawol de
Postma’s as de Rinia’s yn Obe syn tiid al in tal
generaasjes lang boer wiene yn Koarnwert. De
Postma’s sûnt 1826 en de Rinia’s noch langer, al yn de
18de ieu.
Hessel Tseards buorke mei syn jongste broer Fermer
op 8. Fermer-om is dêr oan syn dea yn 1845 wenjen
bleaun by de widdo fan Hessel. By syn houlik yn 1858
is Douwe Tseards, in omke fan Obe, boer op 8. De
bûthúsbank (SF 273; 1941), dêr’t Postma syn fers
oerskreau moat op dy pleats stien hawwe.
Herre Tseards, Obe syn oerpake, troude mei
Reinskje van der Sluis en waard boer op 9. Nei syn
dea yn 1819 buorke Tseard Herres mei syn mem
fierder. Hy troude yn 1824 mei Meindertsje Yntema
en se fêstigen har doe op de Lytse pleats (nûmer 6).
Nei de dea fan Reinskje van der Sluis yn 1827 ferfarre
se nei nûmer 9 of miskien ek al wol earder, want

Reinskje is yn Makkum stoarn. Salang’t it erfskip net
ferdield is, bebuorket Tseard Herres 6 en 9 beide.
Neidat by de ferdieling yn 1830 nûmer 9 oan Tseard
Herres tafallen is, wurdt 6 ferhierd. Nei de dea fan
Tseard Herres yn 1869 folge de jongste soan Sybrand
him op en neidat foar him yn 1873 tusken Koarnwert
en Hiddum in nije pleats boud wie, kaam Douwe
Tseards op 9. Doe’t dy yn 1895 nei Makkum gie te
rintenierjen binne Obe syn âldste suster Meindertsje
mei har man Doekle Martens Yntema op de
Riniapleats boer en boerinne wurden. De âldste soan
fan Tseard en Meindertsje, Obe syn omke Herre, wie
by syn trouwen boer wurden op Hiddum, op in pleats
út it besit fan de famylje fan syn beppe, Reinskje van
der Sluis.
De Rinia’s wienen in begryp yn Koarnwert. Dat
kaam mei omdat se famylje fan de Kingma’s fan
Makkum wienen. Foaral troch tadwaan fan Tseard
Herres hawwe se yn tsjerke har spoaren neilitten.

Makkum
Underweis nei Makkum ride wy by Sottrum lâns Obe
syn heit is dêr berne.
Makkum hat Postma in soad sein. Hy hat der twa jier
nei de Frânske skoalle gongen (1879-1881), syn heit
die de diakeny-administraasje foar de tsjerke
Makkum-Koarnwert, der wenne letter neie famylje fan
him, hy wie by Kingma’s Bank en kaam geregeld by
syn goeie kunde Sjirk Linses van der Burg, de notaris.
It wie foar de Koarnwerters, wat de Skrâns foar de
boeren út de omkriten fan Ljouwert wie: it plak om te
rintenierjen, neidat de pleats op in opfolger oergien
wie. Mar it wie altyd al in grutter en deftiger doarp,
dêr’t mear te belibjen wie. Yn Obe syn tiid reizgen de
lju derhinne foar útfieringen fan it Nut, foar de merk
en de merke, mar al earder hierden de jongedochters
fan de lju dy’t it dwaan koene winterdeis in keamer yn
Makkum om dêr oan it útgeanslibben diel te nimmen.
Dat wie ek it gefal mei de susters fan Obe syn pake:
Jeltsje, Joukje en Sybrichje Herres Rinia. De âldste en
de jongste trouden mei Makkumer keaplju, Jeltsje yn
1816 mei Hylke Martens Kingma en Sybrichje yn
1824 mei Jan Kingma,
har sweager. Joukje
slagge oan in Jouster
keapman, Sytse Sytses
de Jong.
Fan Obe syn famylje
hawwe in stikmannich
yn Makkum har âlde dei
trochbrocht. Dat begûn
doe’t Reinskje Rinia Van der Sluis, de mem
fan Tseard, Jeltsje,
Joukje en Sybrichje, nei
de dea fan har man yn
1819 nei Makkum
ferhuze.
Yn
1874
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kamen Jan Jans Haarsma, in jongere broer fan Obe syn
beppe Durkje Postma-Haarsma, en Reinskje Haarsma
–Rinia, de âldste suster fan syn mem, út
Piaam wei; yn 1885 har âldste broer
Herre, yn 1895 har broer Douwe en yn
1917 Tseard Herres Rinia.
Douwe Tseards Rinia liet by testamint
by syn dea yn 1912 syn hûs oan de
Makkumer Turfmerk nei oan syn suster
Sybrichje, mar yn it houlikskontrakt, dat
by syn tredde boask mei Elisabeth
Sikkes Postma opmakke wie, wie
fêstlein, dat hja dêr wenjen bliuwe
mocht, salang’t se dat woe. Neidat hja
yn 1916 nei Kimswert weromgien wie,
ferhuzen Obe syn mem en syn jongste
suster Reinskje yn 1920 nei it hûs fan
omke Douwe. De beide froulju wiene al
yn 1915 nei Makkum kommen en
wennen earst op Vallaat 11. Obe syn mem is yn 1928
yn Makkum stoarn. Yn it gedicht ‘Mei de auto nei de
trein’ (SF 166,1927) beskriuwt Postma hoe’t er
ûnderweis fan Makkum nei Harns de reis lâns bekende
lokaasjes yntins belibbet, al hat er ynearsten mar min
syn moed.

De Buorren
Yn Postma syn jongesjierren belibbe it doarp syn
grutste bloei: yn 1811 wiene der 109 ynwenners, yn
1855 141, yn 1896 194 en yn 1909 noch mar 168,
ferdield oer 40 húshâldingen. Dêrnei is it allinne mar
minder wurden. Yn de jierren ’60 oant ’80 fan de 19de
ieu binne ferskate pleatsen boud of ferboud, binne de
diken ferhurde en is de seedyk ferhege en ferstienne.
Yn 1871 lieten Herre en Sybrand Rinia – grif mei it
each op de bou fan in nije pleats foar de jongste broer
tusken Koarnwert en Hiddum – de dyk ferhurdzje fan
it doarp oan Hiddum ta. Yn 1883 hat de gemeente it
ûnderhâld oernommen en doe is de dyk ek trochlutsen
oant de Wûnserdyk nei Haayum. De tsjerke hat dat
projekt meifinansierd.

De tsjerke spile doe noch in wichtige rol yn it doarp.
Yn 1884 hie se trettjin huzen yn besit, dy’t troch 25
húshâldings bewenne waarden, wylst doe
alve minsken opnommen wiene yn it
diakenijhûs. De tsjerke hie ek yn 1857
soarge foar better húsfesting fan de
skoalle. Doe’t der begjin jierren ’80 in
nije skoalle boud wurde moast, woe de
tsjerke, dat net op har nimme, mar stelde
wol in stik lân beskikber. De tsjerke koe
sokke dingen dwaan, omdat der frijwat
tsjerkelân wie, dat by opbod ferhierd
waard oan boeren dy’t wol wat mear grûn
brûke koene. Obe syn heit en mem hiene
ek omtrint alle jierren lân fan de tsjerke
yn gebrûk.
Yn de lytse huzen yn de buorren
wennen de arbeiders, mar troch
omstannichheden kamen der ek wol
boerebern te lâne. Sa hawwe de jongere bruorren fan
Obe syn heit, Jan en Gabe Obes Postma yn de buorren
wenne en ek Sybrand Tseards Rinia, neidat er troch de
sykte en it ferstjerren fan syn frou fan de pleats rekke
wie. Obe syn âldomkes fan memmekant, Albert en Jan
Sybrens, de iene widner, de oare frijfeint bleaun,
hawwe der in húske bewenne. ‘Ik tink Albert-om soe
him wol gefallich west ha yn syn âld húske yn ’e
buorren…’ skreau Postma yn ‘De bûthúsbank’, sa’t
wy al heard hawwe.
Mar ek oare persoanen, dy’t ferivige binne yn de
poëzy fan Postma, lykas ‘Oetske’ en ’Ate Marte’
wennen der. Oetske Schaaf, berne yn 1836 yn
Makkum kaam as tsjinstfaam nei Koarnwert en troude
yn 1867 mei de boerefeint Engele Annes Dijkstra, dy’t
nei syn trouwen ikkerbouwer op Sottrum waard. Hy
rekke wei yn 1877 en twa jier letter kaam de widdo
mei har bern yn ’e buorren fan Koarnwert te wenjen.
Oetske waard kosteres en hie in winkeltsje yn it lokaal
fan de tsjerke (it Doarpshûs no). Se figurearret yn
fjouwer fersen (Hjerst SF 118, 1920, Unlijige snein,
SF 206, 1932, Freonen SF 222, 1935 en ‘Al wat ik
skriuw dat is wier bard’ SF 396, 1962).

20 Wjerklank

10.30 Fertrek busstasjon Ljouwert, reis nei Koarnwert ta troch Greidhoeke
11.15 Kofje yn Doarpshûs
11.50 Opbrekke en lyts kuierke
12.10 Kofjemiel yn De Prins te Makkum
13.40 Fan Makkum werom nei Koarnwerter tsjerke
14.00 Tsjerke Koarnwert: Muzikaal Intermezzo as ôfsluting fan de OPS-komposysjepriisfraach.
George Huitema, foarsitter, rikt de priis út. Peter Visser is de winner. Utfiering fan 'Lieten fan
Dream en Libben', te witten 'Yn it Doarpke' (SF 50), 'De Jonge' (SF 183) en 'De Dream fan in
Lokkich Libben' (IV) (SF 337). Utfierenden binne Peter Visser, fleugel, Christine
Visser, fioele en Marijke Persijn, mezzo-sopraan. De fleugel is hierd fan Anne Sollie Pianotechniek, Ljouwert (www.annesolliepianotechniek.nl).
Geïnteresseerden die niet aan het reiske deelnemen maar wel het muzikaal intermezzo bezoeken
zijn € 5,- entree verschuldigd.
15.00 Tee yn Tsjerke
16.00 De Pleats
16.45 Weromreis
17.30 Werom yn Ljouwert

OP-Kalender 2012
24 april*

Lezing Jabik Veenbaas: Obe Postma,
dichter fan it ljocht; muziek Martijn van
Dongen (fluitist)

Tresoar, Aldehouseal; 20:00. Info: www.tresoar.nl

27 april

Boekpresentatie studiedag Zekerheden
in waarnemingen.

Franeker, planetarium en raadhuis; 14:45-1800. Info
deze Wjerklank.

12 mei

Reiske It Koarnwert fan Postma

Vertrek busstation Leeuwarden; 10:30-17:30;
deelname incl. entree kerk. Info deze Wjerklank.

12 mei

Muzikaal Intermezzo, uitreiking
muziekkompositieprijsvraag

Kerk Koarnwert; 14:00-15:00; entree € 5,-. Info
deze Wjerklank.

23 november

Studiedag 2012 Friese
geschiedschrijving, 1913 -1938.

Tresoar; 10:30-17:00. Info volgende Wjerklank.

* Activiteiten rond Obe Postma van andere initiatiefnemers
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Ut ‘Rommelsouder’
Philippus Breuker
Oan de dielnimmers fan it reiske wurdt wer in pakje
papieren útdield mei de gedichten dy’t lêzen en
bekommentariearre wurde. Dit is it kommentaar op ien
derfan. By it gedicht: Ut ‘Rommelsouder’ (SF 402;
1913).
Dit – net earder as yn de lêste Samle fersen
publisearre – gedicht hat in opfallende oerienkomst
mei Mei de auto nei de trein (SF 166; 1927), dat
makke is yn it witten dat de mem gau stjerre soe. Sels
de titel fan dat gedicht komt yn in oar ljocht te stean as
men de ferbining mei dit fers ienkear lein hat. It
bewust nij-saaklike dat dêr yn neifolging fan Marnix
Gijsen yn sit, liket in pendant te wêzen fan de wein
mei beanestrie dêr’t de dichter in lytse fjirtich jier
earder mei fan Sottrum nei de Lytse pleats ried. Ik tink
dat dit makke is op de tiid doe’t Postma út Amsterdam
thúskommen wie omdat syn heit stoarn wie. Dat hie
op 10 july 1891 west.
Dy opfallende oerienkomst, dy’t
fierder yn it wurk net foarkomt, is de
tekening fan it lânskip as stil en dea.
En wylst dêr fan de basaltblokken
sein wurdt dat se libje, wurdt dat hjir
sein fan it swijen. Dêr hjit it
boppedat: ’rju dingen joegen my
soarch’ en hjir is it: ’ik hie dy deis
net rjucht myn moed.’ It liket my
dêrmei dúdlik dat yn beide gedichten
de dea hearsket.
Postma hat yn it begjin inkeld wol
fersen dêr’t de ’ik’ of de ‘do’ ien is
yn wa’t er him ferpleatst. Sa’n
gedicht is Yn ’e Werkmanstraat. Dêr
komme in pear rigels yn foar dy’t op
guodden út dit gedicht lykje:
Of ast de stille jûns mei ’t lêste foer
Nei hûs ta rydst; – de jonge leit er op
–
It rydt sa noflik; fleurich sjongt in
faam
Op ’t bjinhout: do tinkst oan dyn pop.

It soe wêze kinne, dat de feinten út dit gedicht, de ’do’
út Yn ’e Werkmanstraat en de lytsfeint binne. Mar by
dit gedicht is net rjocht yn te sjen dat de ’ik’ hjir in oar
as de dichter sels is. Dêrfoar klopje de bysûnderheden
tefolle en binne se ek te anekdoatysk. Der sil in reis
beskreaun wêze fan boulân by Sottrum wei nei hûs ta.
Dêr lei boulân dat by de pleats brûkt waard en
allinnich dêre kin men fan de wei ôf de see sjen, oars
leit dy achter de seedyk. Oksen sille der weide hawwe
op nei Wûns, dêr’t de Koarnwerter kant út in tille wie

dy’t Oksefinnetille hjitte (deselde tille dêr’t de
Tilstra’s nei neamd binne; sjoch Te Wûns). De kamp
soe wolris slaan kinne op de pleats dy’t Boeienkamp
hjit, achter Sottrum út nei Ingwier.
De titel fan it gedicht, dy’t oernommen is út it
hânskrift fan de dichter, liket derop te wizen dat der in
gedicht Rommelsouder west hat, dêr’t dit dan in part
fan is. Sjoen it wat prozayske karakter sa’t de
wjerfarrens beskreaun binne, soe it wol wêze kinne dat
Rommelsouder fan foar 1913 is, mooglik sels noch
wol út de studintetiid. Mar yn alle gefallen fan foar
1903, doe’t de dichter in better foarmbehearsking fûn
hie (cf. Samle fersen (2005) 566).

Op dizze kaart is it boulân ljocht kleure. By Sottrum leit hiel
wat. (út de Grote historische Provincie Atlas (1992), repr.
fan 1853-1856).
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Postma, in dichters dichter
Koartlyn ferskynde fan de hân fan Baukje Wytsma in
persiflaazje op it ferneamde gedicht De boerinne fan Surch.
Wy nimme it hjir mei har tastimming oer. It stiet yn har
bondel foar bern, Snot & triennen en oare gedichten
(Ljouwert 2012). It boekje is yllustrearre troch Babs
Wijnstra. De yllustraasje by dit gedicht is mar heal
oernommen. It oare part stiet op de bledside dernêst.
It is net de earste kear dat in dichter oer de dichter Postma
dichte. Bekende oare foarbylden binne fan Jo Smit en
Willem Abma, respektivelik út har bondels Stôk en Ballen.
Blomlêzing fan biljertpoëzy foar it Fryske folk (eigen behear
1970) en Nachtfeest (Boalsert 1982). (PHB)

Myn moaiste rigels
Der is op it webstee fan it OPS in rubryk: Myn moaiste rigels. Der steane al in mannich ynstjoeringen op.
Elk dy't der niget oan hat om foar him- of harsels nei te gean wat de fyftich rigels binne dy't him of har it
measte sizze, soenen wy freegje wolle ek in kar te meitsjen en dy nei de redaksje te stjoeren. Dy soarget
dan graach dat dy kar derby op komt. It is net allinnich nijsgjirrich om te lêzen wat oaren foar kar meitsje,
mar ek om te ûntdekken wat jins eigen foarkar blykt te wêzen. En hoe mear ynstjoeringen oft der binne,
hoe better oft in byld ûntstiet fan wat klassyk yn Postma's poëzy hjitte mei. It is echt in moai tiidferdriuw!
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Postma-reiske
Koarnwert
Datum:
Tijd:
Plaats:
Gids:
Voordracht:

Zaterdag 12 mei 20112
10.30-17.30
Station te Leeuwarden (busstation)
Philippus Breuker en Tineke Steenmeijer-Wielenga
Aly van der Mark

Het Obe Postma Selskip organiseert jaarlijks een Postma-reiske langs allerlei plaatsen, die reminiscenties
hebben in het oeuvre van de Friese dichter en wetenschapper Obe Postma (1868-1963). Het reiske gaat dit
jaar naar de geboorteplaats van Postma. We zullen de ‘pleats’
bezoeken.
Deel van het programma is de uitreiking van de prijs voor
de beste compositie op gedichten van Postma. Drie composities
van de prijswinnaar worden met muziek en zang in de kerk van
Cornwerd uitgevoerd.

Makkum,
Schraard,
Wons,
Cornwerd

Deelnemers aan dit reiske zijn € 40 verschuldigd, voorzover ze lid
zijn van het Obe Postma Selskip. Niet-leden betalen € 50. Lunch en
entree kerk zijn daarbij inbegrepen. Dit bedrag dient overgemaakt te
worden op ABN-AMRO nr. 43 74 43 620 t.n.v. Obe Postma Selskip
te Leeuwarden.
Opgave en informatie bij de secretaris van het Obe Postma
Selskip, dr. Jan Gulmans, Wagnerlaan 7, 7522 KH, Enschede
(jan@gulmans.com). Er kunnen 35 mensen in de bus. Zijn er meer
aanmeldingen, dan vallen de laatsten af.
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