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In útjefte fanwege
IT OBE POSTMA SELSKIP

ta gelegenheid fan de ûntbleating fan de troch

Frans Tiessen
makke búste fan
de dichter en wittenskipsman
Obe Postma (1868-1963)

Dichter fan it Fryske Lân
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Hoe’t de búste fan Obe Postma ta stân kaam
Frans Tiessen
Yn 1954 fytste in frou mei har soantsje fan acht op it pakjedrager fan Ljouwert
West nei Huzum. Se wienen op wei nei de yn Fryslân bekende byldhouwer
Adema. Yn de fytstassen sieten boetsearwurkjes. It soantsje fûn it allegear mar
gedoch, mar de mem tocht dat it belangryk wie. De moaiste wurkjes fan har soan
stienen thús yn de Engelumerstrjitte op de
skoarstien-mantel. Wannear’t der jûns minsken op besyk kamen en de boetsearwurkjes
stean seagen, koenen se net leauwe, dat de
hynderkes of draakjes dy’t se dêr seagen
troch in achtjierrich jonkje makke wienen.
It bêrn waard dan fan bêd helle en moast
dan op it plak sels eat fan syn feardigens
sjen litte. It koe him neat skele wat de
minsken derfan fûnen, want de mantsjes,
hynderkes en draakjes wiene ûnderdiel fan
syn fantasywrâld.
Jeugdwurkje yn plastisine
De hiele souder wie dermei besiedde en hy
boarte dermei, lykas tsjintwurdich bêrn mei legopopkes boartsje, mei dit ferskil
dat hy syn popkes sels makke. Hy koe sels foarm jaan oan syn fantasywrâld en
wie derby net ôfhinklik fan pre-fabrisearre figuerkes. Fan al dy hûnderten selsmakke popkes en bisten is der noch mar ien oer.
Dat jonkje is no de makker fan de búste fan Obe Postma. Ik wit noch wol, dat
myn mem teloarsteld wie oer it feit, dat Adema de wurkjes net sa bysûnder fûn
en dat oan myn heit melde. Myn heit fûn it wol aardich dat ik knap klaaie koe,
mar seach doch neat yn in takomst foar my als byldhouwer, want je kinne der
toch gjin stik droech brea mei fertsjinje. Dus hy wie eigentlik wol kontint mei it
oardiel fan Adema. My koe it allegearre neat skele: ik gyng gewoan fierder mei it
meitsjen fan en boartsjen mei myn figuerkes.
Yn myn middelbere skoalletiid rekke it klaaien op de eftergrûn. Yn de stúdzjetiid
te Grins learde ik myn frou Willy kennen en sy stimulearre my om it klaaien wer
op te pakken. Yn myn stúdzjetiid folge ik no en dan keramyk-kursussen. Ek yn
myn wurksume perioade stimulearre Willy my om wer ris eat te dwaan op it mêd
fan foarmjowing. Yn Enschede die ik op it keunstsintrum, ôfsjoen fan keramyk,
ek oan modeltekenjen en modelboetsearen.
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Op dy manier ha ik myn feardigheden in bytsje ûnderhâlden. Yn Losser, dêr’t wy
de lêste tweintich jier wenje, die ik keramykerfaring op by Joka Boeke. Nei myn
wurksume perioade advisearre sy my om my oan te sluten by it LKC (Lossers
Kunstcollectief), omdat se fûn, dat ik selsstannich fierder koe. Dêr bin ik noch
altyd aktyf mei keramyk dwaande. Yn 2010 ha ik, tegearre mei Willy, in eksposysje hân yn galery it Nien-end yn Losser, sy mei skilderijen, ik mei keramyk. Yn
2012 ha ik togearre mei in tsiental oare keunstners eksposearre yn it stienfabryk
te Losser.
Ein 2011 wie der in feiling fan de VVAO,
dêr’t myn frou Willy en Maria Gulmans lid
fan binne. De opbringst fan dy feiling wie
foar in frouljushûs yn Kaboel. Maria hie
in wike yn de bungalow by harren hûs yn
Frankryk ynbrocht. Willy bea dêrop en har
lêste bod wie it einbod. Dus wy koenen de
dêrop folgjende simmer moai in wike nei

Oanset yn klaai en face

Frankryk. Yn it foarjier kamen
wy ek yn ’e kunde mei Jan. Yn
augustus 2012 sieten we wer yn
Gilly-sur-Loire (Bourgondië) en
hienen wy in protte kontakt mei
de Gulmansen. Jan en ik hienen
Oanset yn klaai en profile
it oer ús hobbys. Sadwaande
kamen wy op Obe Postma en it
Obe Postma Selskip. Jan wie fassinearre troch dy persoan. Hy brocht op it aljemint dat men yn it Postma Selskip tocht oan in búste foar Postma. Oft ik net
immen wist dy’t dat meitsje koe. It like my nijsgjirrich om te sjen oft my dat
slagje soe.
Yn novimber 2012 bin ik yn it atelier fan it LKC mei de kop útein set, mei de
efterlizzende fraach oft ik eat meitsje kinne soe dat min of mear lykjend wie. Ik
begûn de kop yn klaai te meitsjen. Mei dat materiaal wie ik ommers bekend. It
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fotomateriaal dêr’t ik my op basearje koe, wie ûnfoldwaande. Foar it meitsjen fan in kop moatte jo in ôfbylding en face én en profile hawwe, en eigenlik ek in foto
fan de holle fan boppen. Der wie allinnich in prachtige
foto fan Obe en face, doe’t er in jier of 65 wie. Fierder
wiene der foto’s heal en profile doe’t er 20 jier âlder
wie. Doch mar begûn oan de kop. Nei twa dagen wie
ik in hiel ein op streek. De reaksjes op de kop wienen
entûsjast. Ik liet him oan de pleatslike byldhouwer,
Ton van der Zanden, sjen. Dy fûn dat ik der neat meer
oan hoefde te dwaan. Sels fûn ik it nedich om de búste
te foarsjen fan in diel fan it jaske mei it karakteristike
boardsje en strikje. Jan wie ek entûsjast en we besleaten de búste sjen te litten oan it OPS-bestjoer. Op de
moarn dat ik de lêste hân lizze woe oan de klaaien kop,
foel de kop folslein útinoar. Ik hie de kop yn myn iver
it
earste begjin yn waaks
			
te wiet opburgen. Dat betsjutte dus de ein fan de
			 (klaai-)oefening.
Nei myn fakânsje besleat ik mei te dwaan oan de kursus boetsearjen yn waaks by
Ton van der Zanden en Marion Kroep, om dêr de búste te meitsjen. Uteinlik soe
de búste doch yn waaks makke wurde moatte om him yn brûns jitte te kinnen.
Ik fûn it wurkjen mei waaks hearlik, der wie gjin inkele beheining troch it materiaal. Ik koe alles meitsje sa’t ik dat woe. Fan Ton en Marion krige ik oanwizingen
oer it wurkjen mei waaks en feardichheden lykas hoe’t jo it hier meitsje en hoe’t
jo rimpels meitsje. Yn it atelier fan Ton en Marion ha ik 10 oeren wurke en thús
in myn eigen atelier 15 oeren. Yn it neijier fan 2013 ha ik de búste yn waaks oan

Búste ym wurding en profile

Búste yn wurding en face
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It efterse diel fan de búste wurdt skjinspuite

Mei de klok mei: ûndergrûnse opstoking, de pot mei gleon brûns wurdt derút tild, jitten fan it
brûns yn it mal, it mal fan ien helt fan de búste fan Obe Postma wurdt folle mei brûns

it bestjoer sjen litten. Tegearre mei Willy haw ik noch in oantal kearen nei Tresoar
west om te sjen, wat it meast geskikte plak wie om de búste te pleatsen. Ik hie de
búste tocht, ticht by it plak dêr’t er no komt te stean. Om redenen fan praktysk
aard komt er no net op in sokkel, mar op in minder kwetsber plak. Yn it foarjier
fan 2014 krige ik grien ljocht om de kop yn brûns jitte te litten. April 2014 barde
dat yn de jitterij fan Marius Bruggeman yn Voorst.
De prosedure is as folget. Op de kop yn waaks wurdt in mal makke yn twa
dielen, de foarkant en de efterkant. Ien kear yn ’e moanne fynt it jitten pleats,
ôfhinklik fan it oanbod. Dan wurdt der in grut oantal modellen tagelyk getten.
It jitten is in spektakulêr barren. In pot mei brûns deryn wurdt ûndergrûns hjit
makke mei in op oalje brânende flamme. Moarns betiid wurdt al begûn mei it hjit
meitsjen en oan it begjin fan de middei is it gehiel op temperatuur (1300oC). Yn
in soarte fan draachstel wurdt troch twa persoanen de pot út de grûn tild en wurdt
it gleonhjitte brûns yn de mallen getten. As de mallen in flink stik ôfkuolle binne,
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De foarste helt fan de búste is skjinspuite,
jitkanalen binne hjir schtberIt efterse diel
fan de búste wurdt skjinspuite

wurdt it omhulsel fan it jitstik ôfslein. Dêrnei wurdt de rest fan it mal, dat fan in
soarte fan gravel makke is, der mei in hegedrukspuit ôf spuite. Dan sjogge jo yn
myn gefal de twa losse dielen mei jitkanalen deroan fêst. Dat sjocht der net út.
De foarkant en efterkant fan de kop binne letter troch de jitter wer oaninoar laske
en de jitkanalen binne der foar in grutt part ôffreesd.
Sa ha ik de kop ophelle by Marius.
Ton van der Zanden woe my wol
leare hoe’t jo dan sa’n kop bewurkje.
De resten fan it jitkanaal, de ûneffenheden, de lasknaad tusken de
foarkant en de efterkant fan de búste
en oare artefakten moasten noch weiwurke wurde. Boppedat moast der
noch patina op oanbrocht wurde om
de min of meer kitscherige koperkleur wei te wurkjen. Op 12 juny koe
ik gebrûk meitsje fan de wurkpleats
fan Ton en ha ik leard te frezen en
te poetsen. In spesjale bewurking
wie nedich om in skroeftried yn it
byld oan te bringen, yn ferbân mei
de befêstiging oan de sokkel. Nei in
protte gepruts en gewrot is dat ús dan
Willy is ferbjustere oer de grutte mannichte
					
lang om let doch slagge. By einjitkanalen
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O dream yn simmerlân
Philippus Breuker

De kop wurdt feesd

Learmaster Ton bringt de lêste waaks oan

sluten waard noch patina oanbrocht. Yn dit gefal wie dat in koperpatina. Dêrta
waard de kop earst hjit makke mei in bunsenbrâner, om de patina goed ynwurkje
te litten. Dêrnei waad de kop yn de bijenwaaks set om de agressive stoffen út de
patina op te nimmen. De dei dêrop haw ik, grutsk as in pau, de kop mei nei hûs
nommen.
Ik fiel my as relatyf ûnbedreaune byldhouwer tige fereare mei dizze opdracht fan
it Obe Postma Selskip en bin bliid mei it feit, dat dizze opdracht in oanset west
hat ta it wurkjen yn waaks en mei brûns. Ik bin in ûnderfining riker, dy’t my in
hiel protte foldwaning jûn hat.

’O dream yn simmerlân’ binne de kaaiwurden yn de beide rigels dy’t op ’e sokkel
fan it boarstbyld fan Obe Postma yn Tresoar stean. It is in byld foar it wjerfarren
fan it ivige yn de tiid, foar it winnen fan in oare wrâld krekt troch it bestean op
ierde. It fermogen om dat te dwaan, is de siele, fanâlds it plak dêr’t himel en ierde
elkoar moetsje.
Dat ’o dream yn simmertiid’ is in fariant fan oare bylden dy’t Postma wol brûkt
foar de feriening fan twa kanten fan in selde wjerfarren, fan bloei en skôging yn
ien belibjen. Ljochte ierde, de titel sels fan in bondel, is in oar foarbyld.
De rigels komme út in gedicht út 1939. Postma wie doe 71. It is in gedicht mei in
religieuze, transendinte diminsje.
Oan dy’t my lêze sille yn letter tiid
Ik sis net: heger as de piramidebou,
En duorjender as koper sis ik net.
‘t Woechs út it flakke lân stil nei de sinne op
En ‘t is net sterker as de minskene hert.
Mar ‘t koe dochs wêze dat it dei en jier
Bewarre bleau en fûn in lústerjend ear.
De sinne hâldt syn ljochte himmelgong
En minske’ hert syn wûnderlik begear.
It is myn lân, it is syn folts; in hûs;		
In boereminske yn ‘t hôf; in hjerstejûn.
En siele hat – o dream yn simmerlân –
Yn ierdsk begean fan it tideleaze wûn.
It is in minske, iepener op dichters baan
As wenst wol ha woe, fij fan skuttend byld;
Hy jout him oer oan dy’t ta ‘t libben giet,
In feint, in bern, en sûnder pols of skyld.

De grutske makker
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Eindresultaat
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It gedicht giet oer in bekend motyf yn poëzy: de dichter dy’t him rjochtet ta syn
lettere lêzers. Dy dichter hat mei in wat yngewikkelde wize fan sizzen syn poëzy
nochal heech. Ferlike by oare poëzy is se mar ienfâldich, seit er, mar pas op, ek
hjir drukt er him net streekrjocht út: yn werklikheid is syn poëzy de essinsje fan it
libben. Dat binne it ljocht dat libjen docht en it begearen dat libjen is.
Bekend is ek in oar motyf, it wediverjen mei oare dichters, yn dit gefal mei Horatius, III.30 syn ferneamde Exegi monumentum aere perennius (ik ha in tinkteken
oprjochte dat duorsumer is as brûns). It gedicht fan Horatius hat ek fjouwer fjouwerrigelige strofen. Oft mei de piramiden noch op in bepaald oar gedicht wiisd
wurdt, is net bekend. Dy steane hjir fansels yn kontrast mei it flakke lân.
It gedicht is echt Frysk, it giet oer Fryske dingen: it flakke lân, in boereminske, en
in dichter dy’t in Fries is lykas safolle earder oaren, dy’t wapene wienen mei pols
of skyld. Dat wienen se yn de Midsieuwen.
Ynhâldlik giet it om de identifikaasje mei dy lettere lêzers. In ’hy’ wurdt ien mei
de dichter trochdat se beide har iepenstelle foar wat dat bûten har is en dat se
belibje: in hûs, in boereminske, in hôf, in hjerstejûn. Dy ’hy’ is fansels ien fan dy
lettere lêzers, mar grammatikaal sweeft er, de ’syn’ fan ’syn lân’ hat gjin antesedint. It effekt is dat der namste mear klam op him falt. Postma identifisearret
him as dichter faker mei in ’hy’ út oare tiid. Hjir is it ien fan letter, yn ’De omkriten fan Amsterdam fan Rembrandt tekene’ út 1922 docht er dat mei Rembrandt.
Ek dêre is ferwûndering it kaaiwurd, dêre it nimmen fan it wûnder, hjirre it stil
opwaaksen nei it ljocht. De ’ik’ en de ’hy’ wurde yn wat dat grutter is as harsels
ien makke, meifierd troch sterke krêften, it bart oan har. Der sprekt yn dy gelikensens fan belibjen it Platoanske idee fan de filosoof Gerard Heymans dat it besibbe
neitiid ien wurdt. Dat besef wurdt yn it gedicht ’Noch is minen it blomt fan wegene kant’ út 1926 sa ûnder wurden brocht: ’Wat sa it oare wêzen naam/ Kin net
syn wegen gean,/ Mar moat yn ivichheids ûnthâld/ As ien begryp bestean’.
It gedicht sjongt de lof fan it ierdske, fan it libben, mar pas wer op: dat libben en
dy ierde roppe de dream op en dat is har tsjindiel. It ûnferienigbere wurdt ien.
Dream en simmerlân binne net itselde: de dream ûntstiet út it libben, it goddelike
wurdt belibbe yn it ierdske, de ivichheid yn de tiid. Dat is it wjerfarren fan de ienheid fan himel en ierde, fan wat de klassiken parousia en de modernen it sublime
neame. Natuerbelibjen en histoaryske sensaasje roppe it by Postma op, ek yn dit
gedicht. Mei in ferwizing nei syn gedicht ’Pinkstersnein’ út 1900, dêr’t deselde
tiidleaze ivichheidserfaring yn útdrukt wurdt, leit er mear as fyftich jier letter yn
’Der giet de wrâld met mei foarút’ tsjin Fokke Sierksma en Nietszche yn: ’Mar ik
sprek sa: it wrâldstel nimt syn baan,/ Mar dy is jûn dyn eigen oere’ goed./ Foarút?
Omheech? Hjir is de heechste bloei,/ In goddelike glim yn ’t al-ferfoljend hjoed.’
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Op in oar plak wurdt itselde útdrukt mei de wurden: ’Idel yn ’e romte fan it
heelal, wei tusken ferline en takomst,/ Lichte flikkertins yn it Al-belibjen.’ Dat is
yn ’Produksjeslach’ út 1941.
De tiid falt dus wei. Dat docht er ek yn dy sin, dat de fetberheid foar it ienheidswjerfarren net oan leeftyd bûn wurdt. De dichter neamt him in bern, in feint. Op
oare plakken is dat gauris de âld swalker, dy’t jong bleaun is en ticht by de wiisheid stiet. Hy boartet mar wat, seit er; earnstich en âld is ommers wat om skou
foar te wêzen.
It wjerfarren fan it ûnfergonklike bart yn it besef dat it de poëzy is, de keunst,
dy’t dat gefoel ta stân bringt en dêrmei ek de bining mei letteren. Dream en dicht
lizze ticht by elkoar, mar se binne net itselde. Postma is gjin poëtologysk dichter,
ien dy’t dichtet oer it dichtsjen. Beide wurde al yn ien sike neamd yn ’De apelbeam’ út 1903. It is in saak fan genede – fan oerjaan hjir - om it definitive wurd
te finen: ’Ienkear, wa wit, as alles mei my wie,/ Ek wat ik no net neame doar,/
Miskien dat my genede joech/ It dreamebyld dat net ferstoar,’ sa beslút er ’In hûs’
út 1930. As hy dy’t er net neame sil (dat is Rembrandt), nimt er yn in oar gedicht
syn stee yn de berm om te sjen oft er Fryslân net yn skiente ferivigje koe. As de
dichter alles jûn wie, kin it dicht in libjenden en deaden omfiemjend belibjen
oproppe. En dat hat Postma dien!
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Obe Postma (1868-1963)
Tineke Steenmeijer-Wielenga
De Fryske dichter Obe Postma waard berne te Koarnwert, gemeente Wûnseradiel
(no Súdwest-Fryslân) op 29 maart 1868. Hy wie de âldste fan de sân bern fan
Piter Obes Postma (1835-1891) en Sybrichje Tseards Rinia (1844-1928).
Bertehûs
De Postma’s wiene boer yn Koarnwert sûnt 1826. Yn dat jier urf Obe syn oerbeppe Lysbeth Obes Bangma heite pleats op Sottrum, in buorskip ûnder Koarnwert.
Hja buorke dêr fierder mei har man Piter Sikkes Postma fan Skraard.
Yn 1841 kochten hja foar harren âldste soan Sikke it wenhûs en in tal perselen
fan de saneamde ‘Lytse Pleats’ yn Koarnwert. Nei Sikke syn ferfarren hat Piter
Sikkes syn pakesizzer, Piter Obes (Obe syn heit) dêr boer op west fan 1857 oant
syn dea.
It bertehûs fan Obe Postma makke al lang diel út fan syn famyljeskiednis. Oan
1841 ta hie it yn besit west fan de Rinia’s en Obe syn pake fan memme kant hie
dêr yn it begjin fan syn trouwen noch op buorke.
Underwiis
Fan 1873 oant 1879 krige Obe Postma ûnderwiis fan master Wytse Hellinga op
de Koarnwerter doarpsskoalle. Foardat er yn 1882 yn Snits yn de twadde klasse
fan it gymnasium kaam, folge er in tal jierren mulo-ûnderwiis yn Makkum en
learde ek alfêst wat Latyn fan de dûmny fan Skuzum. Yn 1886 die er mei sukses
eineksamen en liet er him oan de Universiteit fan Amsterdam ynskriuwe as studint
yn de wis- en natuerkunde. Letter soe Postma ferklearje, dat er foar de bêta-rjochting en dat fak keazen hie om tichter by ‘it wêzen fan de dingen’ te kommen.
Learaarskip
Noch foar syn promoasje by J.D. van der Waals yn 1895 gie Postma al as wiskundelearaar oan it wurk, earst yn tydlike funksjes yn Tiel en Tilburg en fan 1894 ôf
oan de ryks-h.b.s. yn Grins. Dêr soe er oant syn pinsjoen yn 1933 ta bliuwe. De
earste tsien jier wenne er yn ferskillende kosthuzen, mar yn 1904 sette er mei syn
suster Liezabet in eigen húshâlding op. Hy troude net en hja hat him oan syn dea
ta fersoarge, earst yn Grins, fan 1934 ôf yn Ljouwert.
Postma wie in wurdearre dosint - neffens kollega’s en learlingen strang mar
rjochtfeardich - mar syn taak foel him net licht. Fanwege oerspanning hat er in

14

It Obe Postma Selskip

pear kear in skoft thús west. Hy beheinde syn wurk net ta lesjaan, mar besocht
ek de jûnen fan it resitearselskip fan de learlingen, wêrby’t er as sjuerylid fungearre. Yn 1914 wie er einredakteur fan it tinkboek dat de skoalle by it 50-jierrich
bestean útbrocht. De lêste moannen foar syn pinsjoen hat er it direkteurskip fan
de skoalle waarnommen. As kommittearre by de eineksamens, wat er lange jierren west hat, hat er yn 1916 Slauerhoff by syn taffeltsje hân.
Wittenskipper
Neist syn wurk foar de skoalle hat Postma him ek djipgeand dwaande hâlden mei
oare dingen dy’t syn belangstelling hiene. Oant en mei 1918 publisearre er noch
artikels oer ûnderwerpen dy’t yn it ferlingde fan syn stúdzje leine. Underwilens
wie er ûnder ynfloed fan syn freon, de oriïntalist en filosoof Tjitse de Boer, begûn
stúdzje te meitsjen fan de filosofy. Fan 1912 ôf ferdjippe er him ek yn de skiednis. Uteinlik waard de histoarje fan de Fryske lânbou syn wichtichst stúdzjefjild.
Ynsjoch, begryp en fisy dy’t syn studieuze warberens him oplevere, klinke yn
Postma syn dichtwurk troch. Wittenskiplike artikels en opstellen ferhâlde har
by him ta syn poëzy as tinken ta mimerjen. Yn syn fersen liet er - om it mei syn
eigen wurden te sizzen ‘de geast wat frijer dwale’.
Dichterskip
As Frysk dichter is Postma it meast ferneamd wurden. Hy debutearre let. Nei wat
fingeroefeningen yn syn gymnasium- en studintetiid sette er yn 1900 - faaks wol
ynspirearre troch Mei fan Gorter - út ein mei in rige fersen oer it Fryske lân en libben. Postma syn poëzy waard fan 1902 ôf publisearre, almeast yn Forjit my net, it
tydskrift fan it Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse, dêr’t er him doe krekt
by oansletten hie. De earste fan syn seis oarspronklik Fryske bondels ferskynde yn
1918, doe’t de dichter al 50 jier wie. Omtrint oan syn dea op 26 juny 1963 ta is er
trochgien mei it skriuwen fan fersen. Syn dichtwurk waard yn 1947 bekroand mei
de Gysbert Japicxpriis, dy’t de Provinsje Fryslân doe foar it earst útrikte.
Syn dichtwurk waard oer it generaal goed ûntfongen, mar te faak en te lang is
Postma beskôge as in naïve en soms frijwat nostalgyske dichter. Yn syn essee
Bern fan de ierde út 1953 wiisde Fokke Sierksma yn syn wurk ynfloed oan fan de
troch G. Heymans ûntwikkele teory fan it psychysk monisme. Ph.H. Breuker is
yn syn útlieding by de jongste útjefte fan de Samle fersen yn 2005 djipper yngien
op Postma syn filosofysk tinkramt, neidat er in oersjoch jûn hie fan wat oaren dêr
ûnderwilens oer skreaun hiene. Hy hat him karakterisearre as ‘in dichter dy’t mei
objektivearjen en identifisearjen, mei bouwen en leafhawwen wurden socht om it
godlik wjerfarren út te drukken’.
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