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Kolofon
Obe Postma Selskip

Wjerklank is it tydskrift, dat it Obe Postma Selskip 
twa kear jiers útjout foar syn leden. De redaksje is 
yn hannen fan Geke Sjoerdsma, Geart van der Meer 
en Jan Gulmans. 
De lêste is ek redaksjesekretaris (E-mail: jan@
gulmans.com). Mei Wjerklank jout it Obe Postma 
Selskip ynformaasje oer de fuortgong fan aktivitei-
ten, projekten en publikaasjes, mar ek oare nijtsjes 
oer it wjerfarren fan it Obe Postma Selskip krije der 
in plak yn. Wjerklank jout graach romte foar gruttere 
of lytsere stikken oer it wurk en it libben fan Postma. 
Fierders jout Wjerklank omtinken oan beskriuwin-
gen fan ûndersyksaktiviteiten, fuortgongsferslaggen, 
útstellen fan (nij) ûndersyk op it mêd fan filosofy, 
poëtika, skiednis, natuerwittenskip, foarsafier rele-
vant foar de Postmastúdzje.

Abonnemint Wjerklank

Njonken Wjerklank hat it OPS in webstee: obepost-
ma.nl. Leden fan it Selskip krije 
Wjerklank fergees tastjoerd. Sy, mar ek oare ynteres-
searre lêzers wurde útnoege om, as sy in artikel 
bydrage wolle oan Wjerklank, kontakt op te nimmen 
mei de sekretaris. Adres: Obe Postma Selskip: p/a 
Wagnerlaan 7, Enschede. Tel.: 053-4345511; E-mail:
jan@gulmans.com. It lidmaatskipsjild (min. € 17,50) 
moat oermakke wurde op ABN-AMRO no. 43 74 43 
620 fan it Obe Postma Selskip te Ljouwert.

Obe Postma Stichting

N Neist it Obe Postma Selskip is de Obe
Postma Stichting yn it libben roppen. Dizze stichting 
sil besykje de nedige finansjele middels beskikber te 
stellen, dy’t foar it wurk fan it Obe Postma Selskip 
wichtich binne. 
Donaasjes binne wolkom.
Untwerp foarblêd: Rob Lucas
Untwerp en opmaak: Frits Sieperda
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Fan ’e bestjoerstafel
Koartlyn ha Hylkje de Jong en Philippus Breuker ôfskie nommen fan 
it bestjoer fan it Obe Postma Selskip. Dat wie bij de ledegearkomste yn 
kafee Wouters te Ljouwert,  op 11 febrewaris. In wurd fan tank foar al 
it wurk dat Philippus en Hylkje ferset ha, is op syn plak. Ergens oars 
yn dit nûmer fan Wjerklank wurdt in earesalút brocht oan Philippus 
Breuker as inisjator en ynspirator fan it Obe Postma Selskip. Op útstel 
fan it bestjoer binne bij dy ledegearkomste Jan Guichelaar en Geart van 
der Meer by akklamaasje beneamd yn it OPS-bestjoer. Jan Guichelaar 
is de nije ponghâlder. Geart van der Meer makket, neist Geke Sjoerd-
sma en ûndertekene, neist syn OPS-bestjoerslidmaatskip, ek diel út fan 
de redaksje fan Wjerklank.  Lykas bekend, probearret de Obe Postma 
Stichting foar al de aktiviteiten fan it Obe Postma Selskip it nedige 
jild by elkoar te swyljen. Dat falt net ta op dit stuit. Op 12 desimber 
2012 hat de Obe Postma Stichting (foarsitter: Hayo Apotheker) wer in 
bestjoersgearkomste hân en is der in strategy fêstlein foar it beskikber 
krijen fan subsydzje foar (a) de biografy oer Postma (te skriuwen troch 
Philippus Breuker, Tineke Steenmeijer-Wielenga en Jan Guichelaar), 
(b) de bondel Fryske skiedskriuwing (ynhâldend de samle lêzingen 
fan de stúdzjedei 2012), en (c) de Samle Opstellen fan Postma (mei in 
ynlieding fan Breuker). Op dit stuit is allinne it jild, dat nedich is foar 
de bondel Fryske skiedskriuwing beskikber. Mei it each op de biografy 
fan Postma is troch it bestjoer in projektplan skreaun, op basis wêrfan’t 
de Obe Postma Stichting de finansjele mooglikheden foar de útfiering 
fan de plannen ûndersykje sil. 
Dit jier gjin reiske. Mar wol wat dat stiet of falt mei de dielnimming 
fan de OPS-leden sels. Op snein 12 maaie organisearret it Obe Postma 
Selskip in poëzijmiddei yn de Tsjerke fan Koarnwert. Lykas op de 
efterside fan dit nûmer fan Wjerklank oanjûn is, noeget it bestjoer 
leden en eventuele oare belangstellenden út om ien of heechstens twa 
gedichten foar te lêzen dy’t har yn ’t bysûnder oansprekke.  It bestjoer 
hopet op in protte dielnimmers! Lykas bekend, probearret it bestjoer yn 
novimber 2013 in stúdzjedei te organisearjen oer ‘Rilke: Obe Postma 
en Cor Jellema in de ban van Rainer Maria Rilkes poëzie’. Undertus-
ken is, mei it doel om de sinteraasje foar dy stúdzjedei rûn te krijen, 
kontakt lein mei it Goethe Instituut, it Dútslân Instituut en de Dútske 
ambassade. Oant no ta sûnder resultaat. It bestjoer lit it dêrby net sitte 
en probearret de kommende tiid ek op oare fronten it jild byinoar te 
krijen. Dat allegearre tsjin de eftergrûn fan it feit, dat Obe Postma 
in protte niget hie oan Rilke, lykas bliken die doe’t er yn 1933 in tal 
gedichten fan Rilke yn it Frysk oersette.

Jan Gulmans, skriuwer, 
út namme fan it bestjoer, fierder besteande út: 
George Huitema, foarsitter; Jan Guichelaar, ponghâlder; 
Geke Sjoerdsma; Doekle Elgersma; Geart van der Meer.

Fersyk om emailadressen.
Wij ha de emailadressen fan sa ± 30 leden yn ús admini-
straasje. Dy wolle wij graach kompleet meitsje. As jo net 
wis binne oft jo adres bij ús bekend is, wolle jo dat dan dochs 
even oan ús trochjaan, en wol oan: j.guichelaar4@gmail.com
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Tusken klaaikluten en Akademy
By it ôfskie fan Philippus Breuker fan it Obe Postma Selskip

Jan Gulmans

By de ledegearkomste fan it 
Obe Postma Selskip – hâlden 
op moandei 11 febrewaris – hat 
Philippus Breuker ôfskie fan 
it bestjoer fan it selskip nom-
men. Sûnt it oprjochtsjen fan 
it OPS hat hy diel útmakke fan 
it bestjoer; men kin wol sizze, 
dat hy de driuwende krêft fan it 
Obe Postma Selskip wie, sa’n 
sân jier lang. Ien en oar, net 
yn it lêste plak ek it ferskinen 
fan Breuker syn opus mag-
num, De Greidhoeke. Lân en 
minsken fan 800 oant 1800 en 
letter (Wijdemeer, 2012), liket 
in goede reden om it oeuvre 
fan Breuker ris oan in koarte 
beskriuwing te ûnderwerpen. 
Dizze man fan enerzjy en 
wurkdissipline is noch net oan ’e ein fan syn Latyn, 
mar in earesalút is op dit stuit op syn plak.
   Lykas bekend, is Philippus Hillebrand Breuker 
(1939), de âldste fan seis jonges, frisist en publisist. 
Breuker studearre Nederlânske en Fryske Taal- en Let-
terkunde. Sûnt 1994 wie hy heechlearaar Fryske Taal- 
en Letterkunde, yn it bysûnder de literatuerskiednis, 
oan de Universiteit fan Amsterdam. Yn Leiden hat hy 
bysûnder heechlearaar west. Breuker publisearret oer 
de skiednis fan de Fryske taal en kultuer, lokale skied-
nis en, útsoarte, oer de dichter en wittenskipsman Obe 
Postma. Mar ek oar Eekhoff, Scheltema, Gosses, Alta, 
Kalma en noch folle mear. Rolf H. Bremmer skreau 
oer him yn 2001 in moai portret, te witten ‘Flippus 
Breuker: man en wurk yn rûge halen’ (Sjoch: Speculum 
Frisicum, stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker, 
Fryske Akademy, 2001). 
   Breuker hat himsels wolris beskreaun as is man, 
dy’t in sterk ferlet hat om himsels te identifisearjen 
mei skriuwers en keunstners dy’t hy fan belang achtet. 
Dy eigenskip dielde hy mei syn freon Michaël Zee-
man. Nei oanlieding fan de ûnferwachte dea fan dizze 
lêste skreau Breuker op 28 juli 2009 op it webstee fan 
Fryslâns bekendste blogger Huub Mous: ‘Men lit jins 

gedachten oer dit libben gean 
en ik moat tinke oan him as 
ien dy’t dingen net ôfmeitsje 
woe. Hy is net ôfstudearre 
en hy hat gjin grut boek 
skreaun. Syn oanwêzichheid 
allinnich joech al wurdearring 
en dêr hat er him tefreden mei 
steld. Wat koe men befrijend 
mei him laitsje’. It liket tsjin 
dizze eftergroun gjin tafal, dat 
Breuker en Zeeman yn 1982 
de stúdzje Freonen om ds. 
J.J. Kalma hinne, Stúdzjes, 
meast oer Fryslân, foar syn 
fiifensantichste jierdei it ljocht 
sjen lieten. 
   Breuker hat in protte mien-
skiplik mei de historikus Jan 
Jacob Kalma. Mar der binne 

ek karakteristike ferskillen, lykas yn it folgjende blike 
sil. Yn in skôging fan Breuker oer libben en wurk fan 
Kalma sprekt de earste oer ‘een leven dat bepaald werd 
door toewijding aan wetenschap en samenleving. Tus-
sen die twee heeft Kalma niet kunnen kiezen. Als strij-
der voor een betere wereld was hij onvermoeibaar. Hij 
bleef tot zijn dood belang stellen in actuele politieke en 
kerkelijke aangelegenheden. Zijn beschouwingen over 
historische figuren of toestanden worden gekenmerkt 
door verwijzingen naar de eigen tijd, vaak met een 
moraliserende bedoeling. Wetenschap voor de vakman 
was hem gauw te saai’. Dat leit by Breuker, sa komt it 
my foar, hiel oars. Foar him is de wittenskip net saai, 
ferwizingen nei eigen tiid binne (meastal) ôfwêzich en 
moralisearjende bedoelings hat Breuker, alteast yn syn 
publikaasjes, net. Beide binne lykwols ûndersikers fan 
’e fjouwerkante sentimeter.
   It mei bekend ûndersteld wurde, dat Breuker sa 
mooglik mear troch Obe Postma en syn freon Tjitze 
de Boer fassinearre is, as troch Gysbert Japicx. Mar de 
lêste, oer wa’t hy syn poerbêste dissertaasje skreau, lit 
him net los. Noch mar koartlyn levere Breuker oan de 
earefrissel foar Bernard Smilde (Dr. Bernard Smilde, 
tûzenpoat en trochsetter, Protestantse Pers, 2012) in 
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haadstik oer Gysbert Japicx’ lieten. Wat Breuker syn 
fassinaasje foar Postma en syn freon de Boer oangiet, 
moatte wy betinke, dat it, seker by Postma, giet om in 
skôging fan de wrâld ergens tusken Nietzsche en Plato 
yn. Of, yn de wurden fan Breuker sels (sjoch webstee 
obepostma.nl): ‘Een belangrijke, zo niet de belangrijk-
ste gedachte bij Postma is zijn idee, dat het denken de 
werkelijkheid begrijpt als een combinatie van duur en 
moment, van algemeen begrip en heel concreet ver-
schijnsel. Er is bijna geen gedicht van hem of het is op 
de spanning tussen die twee gebouwd’. It liket my ta, 
dat dizze opfetting ek dy fan Breuker sels is. Dêr komt 
by, dat Breuker, lykas Postma sels, ek niget hat oan 
boerepleatsen, wierden en terpen, en de ferdieling fan 
de groun. It is gjin tafal dat sokke tema’s yn it koartlyn 
(8 desimber 2012) presintearre De Greidhoeke hieltyd 
oan de oarder steld wurde. Postma ûnderskate him, nef-
fens Breuker, ‘van andere onderzoekers op het gebied 
van grondbezit en grondverdeling door zijn kennis tot 
op het niveau van de individuele boerderij’. Mei dy 
boerepleats wie Breuker  út syn jeugd te Skingen, dêr’t 
syn âlden in lytse pleats bebuorken, fertroud. 
   Tsjin dy eftergroun moat men begripe, dat Breuker yn 
’e besnijing kaam fan Postma syn ‘grondige studie van 
de internationale literatuur op het gebied van grondbe-
zit en grondverdeling’. De Friesche kleihoeve (1934) 
sjocht Breuker tagelyk as in hichtepunt en in einpunt 
fan Postma syn literatuurstúdzje. Lykas Postma yn 
inkele opsichten op dr. I.H. Gosses (1873-1940) like, 
de Grinzer mediëvist en stêd-, ja sels strjitgenoat fan 
Postma, dy’t er ergens syn freon en liedsman neamt, sa 
identifisearret Breuker him mei Postma. Lykas Postma 
8 juni 1914 oan Johan Huizinga skriuwe koe: ‘Ik heb 
van den zelfden tijd, 1546, van een friesch dorp, ook 
op de klei gelegen, de landverdeeling nagegaan en 
gevonden, dat er meer landgebruikers waren dan thans 
huisgezinnen. Het land is volledig in cultuur gebracht 
en netjes in ongeveer dezelfde stukjes verdeeld als 
thans’ (Huizinga 54, UB Leiden), sa is by Breuker it 
oantinken oan it lân te Skingen bepalend foar syn niget 
oan lânyndieling, toponymy en plaknammen, tsjerke-
histoarje, lângebrûk, ensfh. 
   ‘Wat west hat, jou ik wer betsjutting’. Dat wie en is it 
motto, dêr’t Breuker de skiednis fan de wrâld om him 
hinne mei benadere. Nei de HBS yn Ljouwert kaam er 
as santjinjierrige op de Rykskweekskoalle yn Ljouwert 
telâne. ’De kweek wie foar my dúdlik in twadde kar. 
Ik soe studearje yn Wageningen, mar dêr ha ik trije 
wiken sitten. Doe ha ik in oplieding keazen sadat ik 
thús meihelpe koe. Wy hienen thús in lyts boerespul 

yn Skingen. Heit hie fyftjin kij en lân. Dat wie in soad 
wurk en de bêrn moasten meihelpe.’ Yn 1963 kaam 
Breuker mei syn frou Riekje yn Boazum telâne. Hy 
waard haad fan de legere skoalle yn it doarp dat letter 
in soad foar him betsjutte soe. ‘Eins ha dat de moaiste 
jieren fan myn libben west’. Ien fan syn publikaasjes yn 
dat ferbân giet oer de Boazumer toponymy.

   De titel fan dizze by-
drage is ‘Tusken klaai-
kluten en Akademy’. 
Klaaikluten ferwiist net 
allinne nei Breuker syn 
komôf, mar ek nei de 
nijsbrief fan de Stifting 
ArgHis, dêr’t Breuker 
jierrenlang fan yn de 
redaksje siet. Hy skriuw 
dêryn stikken as bygeliks 
‘De Patriotten te Frjent-
sjer (sept. 1787): in fer-
slach fan Bauke Fransen 

Fopma’. As ynlieding op dy bydrage skriuwt er: ‘Koart-
lyn fûn ik yn de Provinsjale Biblioteek te Ljouwert in 
úttreksel út ien fan de deiboeken fan de Spannumer 
boer Bauke Fransen Fopma. Dat deiboek sels is net 
oerlevere, teminsten net foarsafier’t bekend is. Fopma 
libbe fan 1717 oant 1793 en wenne op Noardbuorren, 
op healwei nei Muontsjetille. 
It wie in befinelik man, dy’t neat fan de Patriotten 
hawwe moast. It giet oer de sitewaasje oan diskant fan 
Frjentsjer. De eangst dy’t ûnder de befolking libbe, 
lit er goed útkomme. Hy hat it allegearre sels sjoen of 
belibbe. Net alles is ûnbekend, mar de pleatslike bysûn-
derheden wol en dy binne ek net fan oare doarpen om 
Frjentsjer hinne bekend. Ik nim syn ferhaal yn syn hiele 
hear en fear hjir oer’. Ut dizze wurden docht al bliken, 
dat Breuker in sneuper is, dy’t sa’n ferhaal fan Bauke 
Fransen Fopma och sa graach yn it ljocht stelle wol. 
Dat jildt mutatis mutandis ek foar de tsientallen oare 
bydragen, dy’t yn de Klaaikluten ferskynden en dy’t de 
grûnslach wienen foar it boek De Greidhoeke. It fer-
skaat fan tema’s dêr’t Breuker him yn dat moaie boek 
mei dwaande hâlden hat, is te grut om hielendal wer te 
jaan. In lyts, te koart, oersicht moat folstean: ‘Wat oer 
âld Easterwierrum as sintrum fan de hynstehannel’,‘De 
Slachte; In wetterkearingssysteem út 1500, beskreaun 
mei al syn dykhuzen’,‘In ier en ûnbekend dichtstik 
op itselde motyf as it ferhaal oer de Sinterklaze-
pleats’,‘Nijs oer Harmen Sytstra’, en ‘De earste mega-
nysk dreaune ynstallaasjes yn Baarderadiel’. Ien fan de 
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moaiste bydragen is nei myn betinken it stik, dat yn it 
tredde nûmer fan it jier 2002 yn de Klaaikluten opnaam 
waard, en dat giet oer Singel 1 te Boazum. Breuker seit 
dan oer it plak dêr’t er sels wennet: ‘Winliken lizze de 
perselen dêr der noch sa hinne as yn de Midsieuwen, ek 
al is ien dan tige útgroeven en no wetter. Dat wie oant 
1914 terp, krekt lykas it tsjerkhôf oan de noard- en it 
pastoryhiem oan de súdkant fan dat útgroeven stik. Om 
dat part fan de terp hinne, dat fanâlds it heechste fan dy 
terp wie, mar dat no dus wetter is, lei earder in djippe 
grêft en dêr stie in pleats op. Troch ûndersyk kin men 
gewaar wurde dat it it stee fan de Boazumer Jongama’s 
west hat en dat it Hoekens hjitte. Oant yn it begjin fan 
de sechstjinde ieu hawwe der Walta’s wenne, neisaten 
fan de eardere Jongama’s’. Sa’n passaazje is tekenjend 
foar Breuker syn ynteresse en styl.
Fansels hat Breuker ek syn oandiel levere ta de litera-
tuerskiednis fan Fryslân. Te tinken is oan syn haadstik 
yn Zolang de wind van de wolken waait. Geschiede-
nis van de Friese literatuur (Bert Bakker, 2006). Dat 
haadstik hat as titel ‘Literatuur als liefhebberij, van 
1540 tot 1822’. In belangryk part dêrfan giet oer Gys-
bert Japicx. Breuker seit fan him: ‘Gysbert bouwde na 
zijn debuut een vrij omvangrijk en gevarieerd oeuvre 
op. Het bestaat uit poëzie (waaronder veel liederen), 
brieven en een drietal prozateksten. De Tjerne staat net 
als het werk van Van Hichtum nog in de traditie van 
vermaak, evenals de meesterlijk geschreven gesprekken 
over actuele tegenstellingen tussen zeer natuurlijk gete-

kende mensen van het platteland die er op volgen. Met 
hun personen en hun dialogen vormen ze varianten op 
het herdersdicht. Ook veel liederen en de liefdesklacht 
in proza van Enone, die door Paris is verlaten, passen in 
dit genre. Ze horen nog tot het vroege werk uit de jaren 
veertig. Gepassioneerd zijn de vijftig psalmberijmin-
gen, die in de jaren tussen 1651 en 1655 ontstonden. 
Een deel ervan is met commentaar en andere berijmde 
tussenstukken uitgewerkt tot de ‘Friesche Herder’, een 
hemelse meditatie van een blijmoedig christen die zich 
zeer van zijn zondigheid bewust is. Geleerd en kunstig 
zijn de gelegenheids-dichten uit de tijd van Gabbema. 
Ze gaan over uiteenlopende onderwerpen als het paard-
rijden van een meisje uit het Leeuwarder patriciaat, het 
oprichten van een nieuwe drukkerij of belangrijke poli-
tieke aangelegenheden’. Yn diel II-1 en II-2 fan Breu-
ker syn dissertaasje út 1989 analysearret er Gysbert syn 
oeuvre yn detail. Anne Wadman neamde dy dissertaasje 
in Fundgrube. Yn de mande mei de VU-heechleraar 
W. J. op ’t Hof hat Breuker mooglik de kaai fûn ta de 
ynterpretaasje fan tal fan gedichten fan Gysbert, te wit-
ten dat Gysbert pleatst wurde moat tsjin de eftergrûn 
fan de Neiere Reformaasje yn Fryslân (sjoch, ôfsjoen 
fan syn dissertaasje sels, bygelyks ek: Ph. H. Breuker, 
‘Over de Nadere Reformatie in Friesland’. Yn: Docu-
mentatieblad Nadere Reformatie 25 (2001) p. 19-38).
   Breuker hat, krektlyk as Jacob Kalma, in protte 
omtinken jûn oan Rinse Posthumus (1790-1859). Dizze 
romantyske Ternaarder, freon fan Joast Halbertsma en 
de jurist Montanus de Haan Hettema, liet yn 1824 syn 
Prieuwcke fen Friesche Rijmmelerije it ljocht sjen. 

Singel 1 te Boazum
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Breuker joech op de him útputtende wize kolleezje 
(Kolleezje Kultuerskiednis Frysk, UvA, twadde trimes-
ter 1998-'99)  oer dizze man, dy’t syn hiele libben te 
Waaxens dûmny wie. Yn Breuker syn kolleezje-oante-
keningen stiet ûnder it trefwurd ‘Persoon’ it folgjende: 
‘in Fr. niet zelden miskend, ja gesmaad; achterdochtig, 
zonderling, bizar, sprak Fries waar het gevoegelijk 
kon, Halbertsma 1862: zag de dingen der wereld wel 
wat zwart in , ten hoogste onafhankelijk van karakter, 
onleschbare evenals belangelooze weetgierigheid, dik-
werf onder den invloed van een geprikkeld zenuw-
gestel, verkeerde niet veel met ambtgenooten, en zij 
niet met hem’. Hy wie in oanhinger fan Saint-Simon. 
Doe’t Worp van Peyma, ek út Ternaard, troch it needlot 
slein (ierappelsykte!), nei Amerika emigrearre, skreau 
Rinse Posthumus yn 1849: ‘Farwol! Taroppen oon myn 
broer in stalke, W. van Peima, by syn fortgean, mei 
bern in bernsbern in ore goede kunde, nei Amerika’. 
Ype Poortinga skreau dêroer yn de Ljouwerter fan 
29-6-1957. 
   Breuker hat him syn hiele libben dwaande hâlden mei 
Simke Kloosterman. Yn de 9e jiergong fan Trotwaer 
skreau hy in moai opstel oer dy fassinaasje, te witten: 
‘By de útjefte fan fersen en brieven, wiksele tusken 
Douwe Kalma en Simke Kloosterman’. Dat Breuker 
fan syn santjinde jier ôf troch it wurk fan Simke Kloos-
terman yn de besnijing nommen is, is tekenjend. Yn de 
12e jiergong fan Trotwaer skreau hy oer ‘Wuthering 
Heights op syn Frysk, oer ûntstean en karakter fan De 
Hoara’s fan Hastings’. Tsjinoer my hat Breuker wolris 
sprutsen oer it ‘demoanyske karakter’ fan it wurk fan 
Simke Kloosterma. Ek yn de sa krekt neamde bydrage 
oan Trotwaer seit er: ‘De Hoara’s moat skreaun wêze 
út in selsum mankelike ferneatigingsdrift wei’. Yn 
Breuker syn fisy heart de skriuwster fan De Hoara’s ta 
de fertsjintwurdigers fan de dekadinte Romantyk; yn 
har wurk is sprake fan in sadistysk leafdeslibben, in 
ambivalinsje fan macht en oerjefte, útsichtleas begearen 
nei Eros en Skientme.
   It bestjoer fan it Obe Postma Selskip  hat Breuker 
frege de biografy oer Obe Postma te skriuwen. It is al 
mear as 15 jier lyn, dat hy yn syn oraasje te Leiden in 
nij ljocht falle liet op it oeuvre fan de Fryske dichter, 
natuerwittenskipper, (lânbou-)historikus en filosoof 
Obe Postma. Dy rede hie as titel Obe Postma als auteur 
van het sublieme (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996). 
Net it minst belangrike aspekt fan dy rede wie, dat 
Breuker út it perspektief fan it sublime wei (‘thematise-
ring van het innerlijk als dualistisch ervaren bewustzijn 
dat op zoek is naar de grenzen van het kenbare of on-

eindige’) in folslein nije fase yn de ynterpretaasjeskied-
nis fan it dichtwurk fan Postma ynlaat hat. Jierren fan 
stúdzje fan it wurk fan Postma, ek fan de 800 skriften 
út syn neilittenskip, binne dêroan foarôfgien. Ek nei 
Breuker syn oraasje is syn niget oan Postma syn wurk 
bleaun. Tal fan publikaasjes tsjûgje dêrfan. It hichtepunt 
dêrfan is mooglik it ferskinen fan it boek Veld, huis en 
bedrijf. Landbouwhistorische opstellen’ (Hilversum, 
Verloren, 2010). De ynlieding ta dat boek (‘Postma als 
landbouwhistoricus’) is fan net te ûnderskatten wearde. 
Mar ek syn bijdragen oan de boeken út de Obe Postma-
Rige (De dichters en de filosofen. Wijsgerige aspecten 
van de poëzie in Nederland rond 1900 en De fascinatie 
voor Slauerhoff) moatte hjir neamd wurde. Al dy 
stúdzjes en publikaasje waarden dien yn it ramt fan it 
Obe Postma Selskip, dêr’t er yn ’e hjerst fan 2006 te 
Skraard it inisjatyf ta naam. Dat Breuker sa yn de
besnijing bliuwt fan benammen it dichtwurk fan 
Postma, hat te krijen mei wat tekenjend is foar Postma 
syn dichtwurk: ‘libbenens fan foarstelling, ferrassende 
ynsjoggen en oandwaning dy't by letter op 'en nij lêzen 
net oer giet’. It histoaryske bewustwêzen fan Postma 
stiet by Breuker sintraal. Breuker is fan wat Postma 
earne ‘it boere- en doarpsterfolk’ neamt, en dat is Breu-
ker syn famylje al sûnt minskeheugenis. Hy seit dan ek: 
‘Foar my [is der] wat hiel eigens yn syn [Postma syn] 
poëzij’. Breuker dielt mei Postma syn leafde foar de 
keunst fan Rembrandt (samling Lugt):  ‘O dit allegearr' 
mei ien streek te omfiemjen’. Hy ûnderskriuwt wat 
neffens Boudewijn Bakker de sintrale karakteristyk fan 
Rembrandt syn lanskipstekeningen is, nammentlik de 
gefoelichheid foar ‘authenticiteit, ‘eigen-aardigheid’, 
‘een door de jaren heen verworven karakter’.
   De tastiene romte lit net ta, dat ik noch yngean kin op 
oar wurk fan Breuker. Sa tink ik oan de oraasje, dy’t er 
op 11 desimber 2001 te Leiden hâlden hat en dy’t as 
titel hie Friese cultuur in het jonge Koninkrijk. Ek oan 
de lêzing, dy’t er op 11 desimber 1993 hâlden hat oer 
‘De vriendschap tussen Bilderdijk en Halbertsma’.  Of 
oan ‘It Friesch Genootschap, it Friesch Jierboeckjen 
en it Oera Linda Boek. De striid om taalbefoardering 
tusken 1827 en 1837’(sjoch: De Vrije Fries 60 (1980) 
p. 49-65). Leaver wol ik, no’t hy it Obe Postma Selskip 
ferlit, him út namme fan dat Selskip tank sizze foar al 
syn krewearjen op it mêd fan de Postma-stúdzje. Ik 
hoopje, dat it Breuker gund wêze mei op de ynsleine 
wei fan ûndersyk en stúdzje fierder te gean. Mooglik 
kinne wy by einsluten it ferskinen fan de biografy oer 
Postma as nestor fan de Fryske dichtkeunst temjitte 
sjen.
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OBE POSTMA (1868-1963) en RAINER MARIA RILKE (1875-1926)

Geart van der Meer

1 Dútsk manchmal/manchesmal is in yn de leksikografy saneamde ‘false friend’, dws. in yn de eigen taal bekend lykjend wurd dat lykwols 
 in oare betsjutting hat: net ‘mannich kear, faak’, mar krekt oarsom ‘soms’ betsjuttend. 
2 As natuerlike elisy beskôgje ik gefallen wêrbij’t de ûnbeklamme slot –e fan in wurd weifalt en om samar te sizzen gearrane kin mei de 
 begjinklinker fan in folgjend wurd, in prosedee dat ik om metryske redenen gauris tapast ha yn myn Fryske en Nederlânkse oersettings fan 
 Alfred Tennyson syn Idylls of the King, ferskynd yn 2011 as resp. De Fal fan Camelot, De Val van Camelot. In goed foarbyld is dêr bgl. 
 muoite yn ‘De pine, muoite’ en kwelling fan it libben’.
3 Mei ‘/’ jou ik hjir it rigelein oan.
4 Dat kurieuze klongen fertsjinnet fansels ek gjin priis.
5 Dy wurden ‘bûten wacht’ binne foar mij ûnbegryplik sûnder it orizjineel derbij: ‘unbewacht’.

Yn dit artikel wol ik besykje in antwurd te jaan op de 
fraach wat Postma syn seleksje fan de Rilke-gedichten 
ús leare kin oer Postma sels: wêrom krekt dizze gedich-
ten? Wat loek him dêryn oan? En miskien: wat loek 
him yn it algemien oan yn Rilke?
 Mar earst wol ik weromkomme op myn yn 2009 
ferskynde stúdzje fan de Rilke-fertalingen fan Postma 
(Wjerklank, Jg. 3, nr. 5: 19-31). Dêr wie ik net bepaald 
posityf. Myn konklúzje wie dat Postma him ‘flink fer-
tild hat oan Rilke, wat út hast elke oersetting min ofte 
mear bliken docht.’ As pluspunt neamde ik dêr dat 

Postma him sa te sjen allinne fertild hat oan de 
formele aspekten fan Rilke en net oan de ynhâld-
like (ôfsjoen fan it brike misferstean fan manch-
mal)1, mar dêr stiet dan wol wer tsjinoer dat it 
foarmlike aspekt fan Rilke wol in tige beskiedend 
skaaimerk is fan syn dichtwurk. Yn dat ljocht 
besjoen slacht de balâns dochs wol definityf út 
nei de negative kant, mei dan wol wer de fersêf-
tsjende tafoeging dat ik net sjoch hoe’t bijgelyks 
de klankrykdom fan Kindheit troch wa dan ek oait 
alhiel rjochtdien wurde kin. Mar mei dan ek wer 
de negative tafoeging: wêrom begjinne jo der dan 
oan… miskien leit hjir dan de kaai ta it ferstean 
fan de wat ûntrochsichtige opmerking fan Postma 
yn syn foarwurd fan 1933, dat er him mear liede 
litten hat troch syn ‘ljeafde’ as syn ‘biwûndering’: 
hij koe it gewoan net litte, ek al waard er ‘biparke’ 
troch de grinzen fan syn ‘fermogens’.

No’t ik foar dit artikel opnij alle Rilke-oersettings 
trochsneupt ha, moat ik fêststelle dat myn oardiel 
negativer wurden is, en wol omdat der bij neier ynsjen 
ek noch wol wat mear te sizzen falt oer it ynhâldlike 
aspekt, dws. it begryp fan de Dútske tekst. Ik sil dat 
hjirûnder fierder taljochtsje. Wat mij fierder ek steurde 
wie it nuvere ferskynsel fan ûnnatuerlik taalgebrûk, dat 
him foaral uteret yn ûnnatuerlike elisys2 en genitiven. 
Ik brûk hjir it wurd ‘nuver’, omdat dy ferskynsels 
feroarsake binne troch in wat krampachtich besykjen 

om te foldwaan oan de formele easken fan de fers-
foarm, lykas rym, metrum en rigellangte, en dat wylst 
er him dêr op oare plakken net folle om bekroade hat. 
Ik jou hjir in tal foarbylden.
 Earst de ûnnatuerlike ELISYS. Ik kom û.o. ta it fol-
gjende rychje: 

Oan de ferskimerjende raljeslin’ /3  (rymjend mei 
skyn); Om út ’e iere koelens fan dizz’ kust; Oant 
hja komme dy’t silliger binn’ / (dit moat rymje 
op begjin hegerop); jinse net mear dúdlik oard’ 
/ (rymjend mei board); Ferskralet mei de jûn 
de loan’ / (rymjend mei oan); de wite / Bylden 
oan de yngong fan de lean’ / (rym mei gean); 
Bjirkestammen jouw’ ljochte skinen; Kaam net 
fierder as bedsrân’ / (rym mei bestân); Dat ûnder 
Kievs tunen in getiis / Fan gongen foarm’t (gjin 
rymtwang hjirre); En doe feroar’ de mjitte;

 Hjir passe ek noch wat foarbylden fan it tsjinoerstel-
de fan elisy, it keunstmjittich tafoegjen fan in slot -e, 
dêr’t er in hantsje fan hat, as it sa útkomt (sj. al yn de 
taalkundich brike titel fan de earste bondel: Fryske Lân 
en Fryske Libben): 

En eltse liet, dat djip genôch hat klongen;4 Wêryn, 
ferdodde, in grutte wille stiet (dêr’t wil bedoeld 
wurdt (metrumtwang); Troch de wurden, sa’t dy 
bûten wacht5 / Tsjin har wille yn har oarsprong 
namen’ (idem). En noch dit: ‘dy …Foarjiers 
huv’rige bjirke.

 In listke foarbylden fan dy rare GENITIVEN, dêr’t ik 
ek yn 2009 al op wiisd ha, soe wêze kinne: 

de blom / Op it famke’ ferbûgde hoed; de skoalle’ 
lange eangstme en tiid; Blyn en ferwyld’re yn de 
krijens haast; Oer de stiennen’ donkerjende gloed; 
Yn de twigen’ glânzjende knoppen; de jiergong’ 
lang gewraam; dat net de fûgel’ oerdwealskens 
him naam; En ik twing de foarmene drang. 

Soenen genitiven mei in tafoege slot –e (lykas yn 
‘famylje fan memme kant’) noch te akseptearjen wêze, 
dy folslein ferâldere genityf op –ene en ek it inkeld 
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6 Troch dy rymtwang fertaalt er, noch altyd yn it selde gedicht ‘Über den heimgefallenen Fontänen’ mei it frjemde ‘Oer de fonteinen, dy’t 
 har rêst tebringe’. Wat dat ek mar betsjutte mei.

Portret fan Obe Postma yn syn studearkeamer

tafoegjen fan in apostrof binne hjir wol hiel keunstmjt-
tich, en as ‘dichterlike frijheid’ net akseptabel.
 Boppesteande gefallen lykje op in sterk foarmbesef te 
wizen, mar neat is minder wier, en Postma bewiist kear 
op kear dat er lang net konsekwint is yn syn oersetters-
strategy. Ik ha der yn 2009 ek al op wiisd dat er gauris 
de romte, dy’t der kwa oantal wurdlidden is, net brûkt, 
en dat er dan ek noch net krekt oerset. Sa’n gefal sjogge 
wij yn bgl. Dat binn’ de tunen, dy’t foar my steane, 
dêr’t er it Dútsk yn de tredde rigel – fan tsien wurdlid-
den - fan de twadde strofe (hjir kursyf oanjûn)  

Auf dem Teich aus den glänzenden Ringen 
schwimmt ein Schwan dann von Rand zu Rand. 
Und er wird auf den schimmernden Schwingen 
als erster Milde des Mondes bringen 
an den nicht mehr deutlichen Strand.

oerset as in rigel mei acht wurdlidden:

En hy sil yn strieljend swingen 

wylst er dêr no krekt de romte hân hie om yn elk gefal 
oer te setten:

En hy sil yn it strieljende swingen / As earste 
moanne’ myldens bringe.

En ja, Postma hat fansels socht om in alliterearjend pear 
foar dat prachtige ‘den schimmernden Schwingen’, en 
dat moast ek noch ergens op rymje, en sa wurdt dan 
eigenlik ‘schimmernd’ te sterk oerset as ‘strieljend’ 
(de kontekst wiist trouwens ek op it skimerljocht fan 
in lette hjerstdei),  wylst ek dat ‘swingen’ mij hjir net 
lekker sit. Want … as we goed sjogge: der stiet ‘auf den 
schimmernden Schwingen’, en net ‘auf dem schimmer-
nden Schwingen’. Oarssein, hjir stiet in tredde namfal 
meartal en net in tredde namfal inkeltal: dat ‘Schwin-
gen’ is dus it meartal fan Schwinge, in literêr Dútsk 
wurd dat ‘wjok’ betsjut, en dan krijt it gedicht ynienen 
in folle moaiere betsjutting: ‘Ut de glânzgjende ringen 
fan de fiver wei swimt dan in swan fan kant nei kant, 
en hij sil op de sêft opglânzgjende wjokken as earste de 
myldens fan de moanne bringe oan it net mear dúdlike 
strân.’ Dat is wol in hiel moai byld fan hoe’t dy swan 
op syn wjokken yn it oanwinnend tsjuster, ôfset tsjin it 
diziger wurdende ‘strân’, it earste sêfte moanneljocht 
heint – en fan dy skientme bliuwt bij Postma net folle 
oer. 
 Postma is dus net altyd like krekt as lêzer, en fertaalt 
(grif ek wer troch ryntwang)6 yn Wy wolle, wurdt it wer 
in moannenacht ‘wer kennt ihn so: allein mit seinen 
Blüten’ as 

Wa ken it [dat park] sa: allinne yn syn bloeien, 
De fivers iepen, dêr’t gjin sliep oer teach.

Mar dan mist er wol wat dat moaie kontrast mei oerdei, 
as it park fol boartsjende bern is: it park is no, yn de 
nacht, allinne mei syn blommen. In subtyl mar net ûn-
belangryk ferskil. Yn Wês net bang, binn’ de asters
ek âld lêst er ek net goed; yn ‘sie wurde reif, und 
mit milder Gewalt / zerbricht sie das alte Gefäß’ lies 
Postma wilder: ‘en mei in wylde drang / Tebrekt hja it 
âlde hûs’. Wûnderlik en ûnbegryplik is ek yn En sa is it 
earste fan ús swiigjen foar ‘Da ist ein Schatten auf den 
Wegen’ de oersetting ‘Oer de lânen ride skadeweinen’, 
krekt as hat er Wagen lêzen yplf. Wegen. En yn dy oer-
setting steane wol mear nuveraardige dingen.     
 Ferkeard liket mij ek yn Ik wie in bern en dreamde 
mar syn oersetting ‘En song myn lok, dat noch net 
wie’, dêr’t it Dútsk hat ‘und sang mein Glück, das mir 
entglitt’: dat is no krekt it tsjinoerstelde. Yn Wat silsto 
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7 Dat superliterêre rinwiet komt neffens it Wurdboek fan de Fryske Taal  fierder allinne mar foar bij Rinse Posthumus (1790-1859) en 
 J.C.P. Salverda (1783-1836).
8 De wurdfolchoarder oan yn de twadde oanhelle rigel hjir hie ek wol better kinnen.
9 Fedde Schurer hie hjir yn syn oersetting flues, dat yn elk gefal dichterliker is, al is dat ek net hielendal krekt oerset. 
10 Sa (ferkeard) stavere, wylst it Dútsk Eine Sibylle is. De útjefte fan Gedichten fen Rilke (1933) hat wol In Sibylle.

dwaan, God, moat ik stjerre? is de slotrigel ‘Wat silsto 
dwaan, God? Ik haw freze’, dêr’t op himsels neat mis 
mei is, mar wol as men beseft dat it rymskema fan it 
Dútsk en ek de Fryske oersetting gewoan it rymwurd 
‘bang’ ferwachtsje litte: ‘ik bin bang’. Unbegryplik 
yn En do erfst it grien is ek ‘as ûntbûne stringen / Fan 
rinwiet’ foar ‘wie von Strähnen / gelösten Haares’ 
(beskriuwing fan oerrinnende bekkens fan in fontein): 

En sa as heechste bekkens fan fonteinen
Oerstreame jimmer, as ûntbûne stringen
Fan rinwiet,7 heind yn djipste skalen,  –
Sa falt de rykdom dy yn alle dalen
As dingen en gedachten d’ oergong dwaan.

dêr’t dy lêste rigel mei ‘d’ oergong dwaan’ no ek net de 
heechste lof fertsjinnet.8 
 Wat ek noch opfalt is nuvere ûnfryske konstrukjes of 
manieren fan sizzen, dêr’t it Dútsk trochhinne skimeret. 
Sa wurdt yn datselde Wy wolle, wurdt it wer in moan-
nenacht dat frjemde ‘De treur’gens ta de grutte stêd 
ferjitte’ pas dúdlik as we it orizjineel sjogge: ‘Wir wol-
len, wenn es wieder Mondnacht wird, / die Traurigkeit 
zu großer Stadt vergessen.’ Yn Hjerstdei, ik ha der al 
earder op wiisd, falt yn de lêste rigels ‘En yn ’e loanen 
sil er hinne en wer / Unrêstich wanderje, as de blêden 
driuwe’ dat rare wanderje op: yn it Frysk betsjut dat 
‘kuierje’, mar yn it Dútsk betsjut wandern ‘swalkje’, en 
better – ek metrysk – hie dus simpelwei it wurd swalk-
je, of moaier noch doarmje west. En twivels ha ik ek 
wat oer dy driuwende blêden, dêr’t it Dútsk earder as 
it Frysk ‘dwarrelje, dreaun troch de wyn’ betsjutte kin. 
In lyksoartich gefal fan Dútsk dat troch it Frysk hinne 
skimeret is ‘stêven’ foar ‘Stäbe’ yn De Panter, dêr’t 
men foar in kouwe earder traaljes of oars spilen (lykas 
bij Schurer) ferwachtet. Yn datselde gedicht wurdt 
‘Vorhang der Pupille’ o sa nuver oerset as ‘ ’t foarhing 
fan de pupillen’, wylst it gewoan ‘gerdyn, kleed’ betsjut. 
Troch dat net-besteande Fryske foarhing ferdwynt no 
suver krekt dy moaie byldspraak fan in iepenskood 
gerdyn/kleed, dat ljocht yn in tsjustere keamer falle lit.9 
It misferstân fan manchmal is hjir trouwens wol hiel 
pynlik, want dy earme opsletten panter skoot dy gerdi-
nen mar hiel soms (‘Nur manchmal’) oan kant, wylst 
Postma fansels wer ‘Mar mannich kear’ fertaalt, en 

sadwaande in net ûnbelangrike pointe mist: dat earme 
beest is praktysk folslein ôfstompt foar de yndrukken 
om him hinne, en sjocht dus mar amper mear nei de 
wrâld om him hinne.
 No is der njonkelytsen troch al dy foarbylden (en der 
binne noch wol mear, mar dat soe ferfelend wurde) wol 
wat in pikswart idee sketst fan Postma as oersetter, en 
dat is ek wer wat te folle fan it kweade, om samar te 
sizzen, mar in krekt nêstinoar lizzen fan boarnetekst en 
doeltekst bring hiel wat oan it ljocht dat jo net fleurich 
makket. Ik sil noch ien wûnderlik foarbyld neame dêr’t 
ik raar bij opsjoen ha, omdat dat foarbyld aardich krekt 
illustreart hoe bryk it soms bij Postma útpakt. It foar-
byld komt út In Sybille,10  dêr’t yn it orizjineel stiet

während die schon wieder heimgekehrten
dunkel unter ihren Augenbogen
saßen, fertig für die Nacht.

en yn it Frysk

Wylst dy’t wer op hûs yn kamen
Donker ûnder foarhaad swingen
Sieten, furdich foar de nacht.

Ik doar te wedzjen dat gjinien dat bjusterbaarlike ‘foar-
haad swingen’ oait begrepen hat sûnder it Dútsk derbij 
te heljen, dêr’t gewoan doeld wurdt op winkbrauwen, 
ek al bestiet it wurd as sadanich net, en liket it bij Rilke 
in ynkoarting te wêzen fan Augenbrauenbogen. Der 
wurdt hjir wol rime, mei ‘omkringe’, mar ek al net mei 
perfekt rym, de romte oan wurdlidden (10 yn it Dútsk) 
wurdt net brûkt (mei 8 yn it Frysk), en jo moatte hjir, 
lykas ek gauris yn oare gefallen, foar in folslein begryp 
fan de tekst it orizjineel derbij helje – en dat kin net de 
bedoeling fan in oersetting wêze. 
   As we no it hear oersjogge, twingt him wer de frage 
op: wat hat Postma besiele om in dichter oer te setten 
dy’t him yn fersetechnyk sa fier oermânsk wie? Nei it 
ferskinen fan de bondel Gedichten fen Rilke yn 1933 
waard der fansels ek al yn algemiene termen wiisd op 
it technysk tekoart fan de oersetter, it helderst fansels 
troch ien dy’t yn dat opsicht frijwat mear yn ’e marse 
hie, Fedde Schurer. Ik helje hjir fan him oan út myn stik 
fan 2009: ‘De effekten dy’t Rilke berikt mei klankop-
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11 Ik kin it net litte hjir in sekere Michael Dirda te sitearjen, dy’t yn de Washington Post fan 31 maart 1996 de biografy fan Ralph Freedman 
besprekt. Hij skriuwt ‘On page after page it portrays one of the most repugnant human beings in literary history. As John Berryman so 
aptly put it: “Rilke was a jerk.”’ En ‘(…) Life of a Poet makes clear that this hollow-eyed communer with angels, Greek torsos and death 
was not merely a selfish snob; he was also an anti-Semite, a coward, a psychic vampire, a crybaby. He was a son who refused to go to his 
dying father’s bedside, a husband who exploited and abandoned his wife, a father who almost never saw his daughter and who even stole 
from a special fund for her education to pay for his first-class hotel rooms. He was a seducer of other men’s wives, a pampered intellectual 
gigolo, and a virtual parody of the soulful artiste who deems himself superior to ordinary people because he is so tenderly sensitive, a deli-
cate blossom easily punished by a passing breeze or sudden frost.’ En ‘Rilke’s poetry has always been easier to love than to understand. It 
is abstract, religiose, difficult to translate, solemn, obsessed with death, and sometimes unintentionally ludicrous. Only the most Teutonic 
soul would fail to laugh at the second line of the first sonnet to Orpheus: “O tall tree in the ear!” Any English major could interpret the 
phrase’s significance -- phallic imagery, echoes of the Annunciation, etc., but the words themselves remain essentially ridiculous.’ Ja, An-
gelsaksen ha noait net safolle ophân mei dy Dútske foar har oerdreaune djipsinnichheid … en dochs, ek Dirda jout ta, oer Neue Gedichte: 
‘In these, if anywhere, is the achievement that justifies a life of remarkable egotism and caddishness. One can forgive much in exchange 
for “Der Panther” (…) “Archaïscher Torso Apollos” (“Du muß dein Leben ändern”) or “Die Rosenschale” or “Herbsttag” [Dútske titels 
fan mij, GvdMeer]. En ek nijsgjirrich: ‘Rilke obviously possessed the irresistible charisma of a guru, the hypnotic mind-clouding power 
of a cult messiah’.

12 Ik ha it hjir oer Gedichten fen Rilke fan 1933. Om mij net bekende redenen steane der yn de Samle Fersen fan 1978 mar tritich dêrfan 
 bijinoar ûnder it haad GEDICHTEN FAN RILKE.

folging en stêfrym, geane hjir al to faek to loar.’ En it 
rym en mjitte dy’t Postma gauris mar ‘fleane’ lit, binne 
bij Rilke ‘gjin bykomstige dingen.’ Postma, seit er, hat 
it hjir himsels ‘to maklik’ makke. Postma sels skriuwt 
yn syn foarwurd fan 1933 oer syn ‘ljeafde’ dy’t him 
hjir mear as syn ‘biwûndering’ laat hat. Dat is in frijwat 
kryptyske meidieling, mar it is wol dúdlik dat dy ‘ljeaf-
de’ in grutte rol spile hawwe moat bij in suver ûnmoog-
like opjefte. Lit mij dan hjir, as brêge nei de rest fan dit 
artikel, besykje ris fêst te stellen wat dy leafde opwekke 
hawwe kin. Wa wie Rilke en wat skreau er? En wat falt 
der ôf te lieden út de kar fan Postma út syn wurk?

Bij Rainer Maria Rilke (1875-
1926) oerlapen minsk en dichter 
elkoar suver folslein. Allinne 
libjend foar de keunst, hat er 
(sûnder fêste wenning troch 
hiel Europa swalkjend) noait in 
fêste baan hân en gauris almeast 
op kosten fan oaren libbe, faak 
dames fan heech komôf en mei 
in slompe jild.11 Bij syn dea noch 
troch in soad minsken as de 
grutste Dútske lyrikus beskôge 
(en in fenomenale wurdkeunst-
ner), sloech dat dêrnei faak om 
yn it tsjindiel: men fûn him senti-
minteel, let-romantysk en weak, 
in idele dweper mei estetyske 
harsensspinsels, mei yn syn 

eardere perioade in okkulte, dizenige en ûnripe religi-
ositeit. Yn de tiid dat Postma Rilke siet te fertalen, wie 
dy omslach al oan ’e gong: ien as Marsman moast net 
folle hawwe fan syn ier wurk, en hij brûkte nei oanlie-

ding fan Rilke syn brieven wurden as ‘een ellendig oud 
wijf’ en ‘fluwelen kwetsbaarheid, gezeur en geteem.’ 
Du Perron is net minder mijend mei syn kwalifikaasje 
‘hysterische oude maagd’ wylst De Mérode it oer 
‘zwendelende ernst’ hat. 
Mar hij is ek as in foarrinder fan de eksistinsjalisten 
beskôge, en syn lettere wurk, foaral Neue Gedichte, en 
Die Sonette an Orpheus en foaral Die Duineser Elegien 
wurde, hoewol’t foaral it lêste beskôge wurdt as frij 
ûntagonklik en tsjuster, ek hjoed noch altyd heechset 
(hoewol ek hjoed de dei noch altyd – nettsjinsteande 
in foech legerke fan kommintatoaren - net echt begre-
pen, trouwens). Nêst syn taalfirtuositeit wurdt ek syn 
fermogen priizge om gauris frij abstrakte gedachten yn 
te klaaien yn plastyske sintúglike bylden of symboalen. 
Dat liket er yn syn pearioade yn Parys nei 1902 foaral 
fan de skilder Cézanne en de byldhouwer Rodin leard 
te hawwen, waans sekretaris hij yn de jierren 1905-6 in 
goed healjier west hat: dy learden him om werklik te 
sjen. De resultaten fine wij yn bgl. Der Panther en oare 
saneamde ding-gedichten: yn pleats fan de wrâld en 
de dingen dêryn troch syn eigen eagen hinne te foljen 
mei wat hijsels dêryn lizze wol, draait er it om en lit 
er himsels foljitte mei wat it goed sjen nei dingen him 
leart. Troch sa te sjen krije ‘dingen’ betsjutting, mar dy 
stoppet hij net yn har, mar dy stopje sij yn him troch 
om samar te sizzen in dialooch mei him oan te gean. It 
‘ik’ skoot net mear tusken him en de dingen yn, en dy 
wurde sa ta fysike en net ta intellektuele symboalen. 
Sa feroare syn sweverich gefilosofear oer eigen siele-
tastannen, projekteard op de dingen om him hinne, yn 
it objektyf observearjen fan de wrâld om him hinne. No 
is dy teory ek mar sa-sa en wat sabeare, want sels yn in 
gedicht as Der Panther sit hiel wat eigen interpretaasje, 
mar in grutte foarútgong is der seker nei de altyd wat 
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dizenige, sweverige, hoewol neffens foarm altyd prach-
tige fersen dêrfoar.
 Wat no opfalt is dat Postma yn Gedichten fen Rilke 
(GfR) 29 gedichten12 oerset fan de tiid foar de Neue 
Gedichte, en mar fjouwer út dy bondel, en ek noch 
fjouwer út Die Sonette an Orpheus. De klam leit bij 
him sadwaande dúdlik bij de gauris sentimintelere, oer-
gefoelige, religieuze en natuerbeskriuwende lyryk, en 
minder bij it lettere wurk, it wurk fan ‘de’ Rilke. Hijsels 
sei dêr yn 1939 dit oer: 

Ik haw my foaral hâlden oan de dichten dy’t it 
bêste mei myn eigen wêzen oerienkamen en det 
binne meast de ienfâldigere en dy út jonger tiid. 
Dêr binne by dy’t ik sels meitsje kinnen hie. 
De lettere, mear mystike, en fen in mear kom-
plisearre byldzjen founen by my net jimmer de 
groun, dêr’t hja fen nijs út opbloeije koenen. 
Yn dy sin skeaten dus myn formogens to koart; 
mar dochs ek yn dy sin det myn kennisse fen 
de dútske tael net foldwaende wie om de lettere 
gedichten alheel to bigripen. 
[út in lêzing foar de ‘Provinsiale Fryske Under-
wiisrie’ (hs.18 febr. 1939, sj. ek LC fan 20 febr. 
1939); In ôfskrift fan it hânskrift fan Postma dat 
bij Tresoar leit, is mij yn 2009 destiids freonlik 
taskikt troch Philippus Breuker]

Ik wol no ris besykje om in yndruk te krijen fan de 
ûnderwerpen dêr’t dy 37 oersette gedichten oer geane 
en wat dus sa’t skynt it omtinken loek fan Postma. Sa 
binne der earst fjouwer dy’t frijwat weak en sentimin-
teel oer sis mar ‘romantyske leafde’ geane, bgl. It is 
lang,  – it is lang ..., in skift fersen dat men net sa gau 
ferwachtet bij Postma. Better yn it byld fan Postma, de 
siker nei it bliuwende, past Neam’ jimme siele wat sa 
hoeden tsjirpt, dêr’t de ynstitúsjonalisearre godstsjinst 
mei syn ‘wiereekwalm fan goatyske kapellen’ fersmiten 
wurdt, ten geunste fan de tsjerke fan de nachtlike himel 
mei syn stjerreloften:

Sjoch ik de blauwe nacht, yn maaiesnie,
Wêr troch de wrâlden wide banen ringje,
Dan is ’t as fiel ik fan ’e ivichheid
Yn my in part. Dat skuort en skreaut
En wol omheech en wol mei harren kringje...
En dat is siele.

De nûmers VI en VII binne natuerbeskriuwingen 
sûnder folle filosofyske omballingen, en passe goed 
yn it byld fan de natuerleafhawwer Postma. It gedicht 

Ik bin sa jong (dêr’t er yn IS IT WOL GRUT? IS IT 
DJIP WEIKOMD? nei ferwiist, SF 310) giet feitlik 
oer it dichterskip dat him gefoelich iepenstelt foar alle 
yndrukken en dêroer skriuwe wol. It njoggende fers yn 
GfR, De earme wurden, giet oer de leafde foar de taal 
en de ienfâldige wurden, wol wat frjemd foar in Rilke 
dy’t no net bepaald ienfâldich dichte, mar miskien wat 
mear passend bij Postma sels. Nûmer X, No gean ik 
jimmer ’t selde paad fyn ik net sa maklik te begripen: 

Rilke liket sizze te wollen dat hij noch net klear is foar 
de ultime wierheid en dat soks miskien pas nei him 
weilein is foar oare dichters. 

Ik bin mar fan ’e stoet ’t begjin  
Dy’t de jeften net golden;
Oant hja komme dy’t silliger binn’  –
Ljochte stille gestalten  –
Dan sill’ de roazen op wineswing
Al har reade fanen ûntfâldzje.

XI –XV binne dan wer natuergedichten, mei yn XI it 
spitige misbegryp fan Schwingen ‘wjokken’ (sj. hjir-
boppe). Nûmer XVI, Faak fiel ik yn ’t eange groujen, 
liket wer in ferslach fan it besykjen fan de dichter te 
wêzen om achter de muorren fan de wurden ta de kearn 
fan de wierheid troch te kringen – wat wol bij Postma 
past. De trije dêrnei soe men wer natuerlyryk neame 
kinne, wêrbij’t yn XVIII Rilke de natuer en it ‘ik’ min 
of mear gearrane lit: ‘En of ik net sels noch dy bleke, 
feale / Foarjiers huv’rige bjirke bin?’ 



Wjerklank12 

13 Spitich is wol it ferdwinen fan it moaie byld fan de minsken as tsjin de húsmuorren oan plante: ‘wie hart an die Häuser gepflanzt, -’.
14 Dat wol hiel maklike en neatsizzende rympear sjogge wij ek mar al te faak yn syn eigen gedichten.
15 Wat mij yn de twadde rigel fan Ik wie by de âldste mûntsen opfoel, wie de foarm ‘tekenden’, dy’t as doetiid fan tekenje fansels syn d kwyt
  moat. Der stiet ek yn de GfR fan 1933 yndie ‘teikenden’, mar dat moat wol in fout wêze – dy’t lykwols oant hjoed ta stean bleaun is. 
16 Ek myn koarte dagen driuwe
 Sêftkes nei ’t ferline ta.
 ’k Sil út dizze kriten kliuwe
 Dan allinne as byld noch bliuwe
 En ’t heelal ta wente ha.

 In hiel oar tema ferskynt dan yn XX, Rju boaten 
binn’ op de fearen (XX Famkesgestalten I). Ik moat 
tajaan dat de betsjutting mij net dúdlik is: it gedicht 
liket oer de dea fan de mem te gean, en it troch de heit 
opleine tútsjen fan de deade memmemûle liket it famke 
dan te berôvjen fan de ‘seine’ dy’t se noch wol fan har 
deade hân krije mocht – en dêrtroch liket har dan it 
moetsjen mei in leafste (begjin fan it gedicht) ûnmoog-
lik makke te wêzen. It gedicht dêrnei (Famkesgestalten 
II) Ik wie in bern en dreamde mar, moat grif lêzen 
wurde as it bedjerren fan de lokkige ûnskuld fan in jong 
famke (sij ‘moast noch maityd ha’) troch de sang fan 
in dichter mei libbenserfaring, dy’t har it ûnbefongene 
temjittegean fan it libben ûnmooglik makket. 
 XXII, Bernetiid, is wol it moaiste fan de útkeazen 
gedichten, dws. yn it orizjineel, want Postma syn ferzy 
is dêrneffens wol hiel feal. It is kwa rym en klank-
patroanen fan in yndrukwekkende kompleksiteit en 
skientme, sûnder de mij altyd tsjinsteande suggerearde 
djipsinnigens en/of oergefoelige sentimintelens. Dat 
Postma dit ek moai fûn, begryp ik – dat er besocht hat 
it te fertalen, dat begryp ik net. Dat gong him fier boppe 
de macht.
 XXIII Ut in april en XXIV Hjerstdei, wer twa moaie 
mear objektive gedichten, kinne wer sa’n bytsje ûnder 
natuerlyryk pleatst wurde. XXV Ridder, lykwols, is wat 
in oar gefal. It giet oer de dea as befrijing út in pantser 
fan alle easken fan it libben en ek, liket it, fan de oeral 
sichtbere tradysjonele godstsjinst (‘En God sels is man-
nich tûzenfâld / Oan alle wegen steld.’).
    XXVI  De waansin beskriuwt ek neffens de titel in 
famke dat dwylsinnich wurden is. Ik ha it gefoel dat ek 
dit gedicht úteinlik oer de befrijing giet - út de bannen 
fan de konvinsjes:

De minsken sloepen sa eangstich fuort. 
En deun op de huzen ta, –13 
Want dat mei dochs mar in keninginn’, 
Dat hja dûnset op strjitte: sa!14 

 

De trije dêrnei binne út Das Stundenbuch, Ned. ‘getij-
denboek’, as de 24-jierrige Rilke in grut tal gedichten 
skriuwt oer syn religositeit. Yn in eigenoanrette religy 
wurdt hjir in soarte fan dizich panteïsme beskreaun – 
God yn alle dingen, en yn alle minsken. Wa’t soks oan-
sprekt, sil hjirfan genietsje. De bylden binne wol moai, 
dat moat fêststeld wurde.15 Dizze gedichten moatte 
resonearre hawwe yn de fan it kristlik leauwen ôffallen 
Postma, dy’t lykwols om in ferfangende wrâldskôging 
socht mei de belofte fan it bliuwende yn it tydlike, en 
de oerstiging fan it persoanlike yn de skoat fan de letter 
te neamen ‘Algeast’.
 Bij XXX  De draaimole, XXXI De panter, en XXXII 
Pappegaaiepark binne we dan einliks oankommen bij 
wat guon de ripere Rilke fine. Dat binne, mei De Pan-
ter, wol de bekendste en meast blomlêsde gedichten 
fan Rilke. As ding-gedichten binne se effektyf en lije 
se net oan suggerearde djipsinnigens of sentimintaliteit. 
Ut in opmerking út 1939 falt op te meitsjen dat Postma 
In Sibylle (noch sa skreaun yn 1933) ek hiel heech hat. 
Ik kin lykwols mar min betinke wêrom. Earlik sein kin 
ik dat gedicht mar min pleatse. Peter von Matt (Frank-
furter Anthologie, 31, 2006: s. 88-90) wol derop út dat 
Rilke himsels hjir lykslacht mei de sibylle, dy’t yn de 
âldheid bij de ferskillende orakels de sprekbuis fan de 
goaden wie. De dichter dus, krekt as yn de âldheid, as 
in troch heger witten befleine sjenner. Yn DICHTERS 
BINNE SJENNERS? (SF 189) moat Postma sels oars 
net safolle hawwe fan datsoarte ideeën. 
 Oankommen bij de lêste fjouwer, út de Sonette an 
Orpheus, falt it op dat er hjir de frij tagonklike son-
netten keazen hat. Sa geane Werom kaam it foarjier en 
Dêr, hark, hearst al de earste klauwe, en Wêre, yn hok-
ker sillich begettene tunen oer de natuer (en de minsk 
yn de natuer), wylst Jimme inkelen, boartersmaten in 
weromsjen is nei de jeugd. Dizze keuze foar de kon-
krete sonnetten strykt fansels alhiel mei syn wurden fan 
1939, dat er him net weagje woe oan de ‘mear mystike, 
en fen in mear komplisearre byldzjen’ dêr’t syn ‘formo-
gens’ tekoart skeaten, en (jout er ta) ek syn ‘kennisse 
fen de dútske tael’.
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Konklúzjes
It mei sa njonkelytsen dúdlik wêze dat Postma him 
foaral oanlutsen field hat ta de iere, mear befetlike 
poëzij fan Rilke, al rint der ek yn dy útkeazen gedich-
ten wolris in wat lestiger te begripen fers troch syn 
keuze hinne. Nijsgjirrich is syn eigen opmerking dat 
er gjin fet krije koe op de mear mystike poëzij, dy’t bij 
him gjin fruchtbere grûn fine koe, al is in part fan de 
reden dêrfoar ek syn tekoartsjittende Dútsk. Postma 
moat om 1930 hinne dochs grif ek al wat op wei west 
hawwe nei in wat mystyk-achtige libbensskôging (te-
minsten sa komt it psychysk monisme wat op mij oer, 
mei dy skieding tusken jo eigen geast en de Algeast), as 
it teminsten wier is dat er dêrfan al yn 1915 yn Novim-
berdream (SF 2005: 84)16 bliken joech (sj. Feitsma, A, 
‘Obe Postma, un tachtiger yn Fryslôn’, Trotwaer 13 
(1981), s. 25). De keuze fan trije religieuze gedichten 
út Das Stundenbuch past dan dochs wol yn ús byld fan 
Postma.
 Wat jin wol fernuverje moat is syn opmerking dat er 
guon gedichten sels skriuwe kinnen hie. Yn it ljocht fan 
de altyd sprankeljende wurdkeunst fan Rilke, komt dy 
opmerking fan de ferstechnysk net al te betûfte Postma 
jin wat nuver oan. Dy kant fan Rilke kin him net ûnt-
gongen wêze, dat hij hat òf syn eigen betûftens oerskat 
(wat ik net leau), òf dêr hat er minder niget oan hân as 
oan de ynhâld. Mar omdat dy ynhâld yn dy útkeazen 
teksten no net sa wrâldskokkend is, moat him mei syn 
‘ljeafde’ foar dizze gedichten dochs wol o sa de for-
mele skientme en komplekisiteit oanlutsen hawwe – en 
dan fernuvert mij wer opnij syn manier fan oersetten, 
dy’t net echt bliken jout fan in besykjen om ta it uterste 
te gean wat de bij Rilke sa belangrike formele kant 

oanbelanget. Sa bliuwt de fêststelling fan Schurer 
oerein: Postma hat it him te maklik makke. Of, it om-
draaiend: hij hat it himsels te dreech makke.

Neiskrift.
Ik bin fansels gjin Rilke-kenner. Ik ha yn it ferline, en 
ek wer foar dit artikel, wer wat yn Rilke omlêzen, ha 
wer bewûndering hân foar syn taalkeunst en byldzjend 
fermogen, mar net echt foar syn gauris hypersensitive 
poses (sa ûndergean ik dat teminsten). It foaral lettere 
gearranen fan dichter en de-sin-fan-it libben-sykjende 
filosoof is ek bij him net sa slagge en feitlik mislearre, 
sa’t dat ornaris giet. As nei al dy tiid en in leger fan 
kommintatoaren de betsjutting fan Rilke syn tsjusterder 
gedichten noch altyd net helder is, dan leit him dat oan 
Rilke sels, dy’t òf syn ûnderstelde heldere ideeën net 
goed yn it interpersonale kommunikaasjemiddel (taal) 
stal te jaan wist, òf feitlik net sokke heldere ideeën hie. 
 Ik fyn trouwens de kombinaasje dichter-filosoof ek 
bij Postma net sa slagge. Gelokkich nimme de uterin-
gen oangeande syn ûnderstelde psychysk monisme net 
sa’n grut plak yn syn wurk yn. En dat seit er op in hel-
dere manier. Mar dat alles wat west hat, yn al syn fazen, 
behâlden bliuwe sil ‘yn de Geast dy’t it al belibbet’ (SF 
265) – dat fyn ik om krekt te wêzen ûnsin. 
 Ik ha foar dit stik gebrûk makke fan de ynlieding fan 
Bronzwaer yn Rainer Maria Rilke. De Elegieën van 
Duino. 1912/1922; Een Duits-Nederlandse uitgave van 
de Duineser Elegien, vertaald, ingeleid en van aanteke-
ningen voorzien door W.J.M. Bronzwaer (Ambo, Baarn, 
19783). Fierder hat wat gegoogle mij ek de nedige 
ynformaasje oplevere. 

Foarwurd fan Obe Postma yn Gedichten fen Rilke (1933).
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Obe Postma was gefascineerd door de poëzie van P.C. 
Boutens (1870-1943).1 Hij vertaalde enkele gedichten 
van Boutens in het Fries en noemde Boutens meer dan 
eens in zijn werk.2 Over het persoonlijk contact tussen 
Boutens en Postma zijn vrijwel geen concrete gegevens 
bekend, afgezien van één briefje van Boutens uit 1925 
waarin hij Postma toestemming gaf om een gedicht uit 
de Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe in 
Friese vertaling te publiceren.3 Ze moeten elkaar ont-
moet en gesproken hebben in 1906 tijdens het diner na 
de inauguratie van T.J. de Boer, Postma’s beste vriend. 
Postma verwerkte dat gesprek in zijn gedicht ‘Myn 
fersen’, waarvan de eerste strofe als volgt luidt: 

Sjuch hjir wat my in dichter sei:
‘As âlde fodden smyt ik wei
De dichten, dy’t ik ienkear skreau,
’k Wol net mear witte fan dat reau.’ (SF p. 338)

Onder het gedicht (in 1912 gepubliceerd in Ferjit my 
net) vermeldde Postma: ‘Nei oanlieding fan in gesprek 
mei in ferneamd Hollânsk dichter.’ Boutens wordt 
niet expliciet genoemd, maar Postma vertelde in een 
interview met Tamminga dat het om Boutens gaat.4 In 
deze bijdrage zal ik ingaan op de voorgeschiedenis van 
dit gedicht. Hoe kwam de ontmoeting tot stand? Welke 
rol speelde T.J. de Boer daarbij? Eerst geef ik een kort 
biografisch overzicht van Boutens’ leven tot de ontmoe-
ting met De Boer in Den Haag omstreeks 1904. 
   Boutens werd op 20 februari 1870 geboren in Middel-
burg. Op het Middelburgs gymnasium droeg hij eigen 
gedichten voor en vertaalde hij Plato’s Symposion. 
In 1890 ging Boutens klassieke letteren studeren in 
Utrecht. Zijn eerste dichtbundel XXV verzen verscheen 
in 1894. In hetzelfde jaar ging Boutens als docent klas-
sieke talen werken aan de jongenskostschool ‘Noort-
hey’ in Voorschoten. Hij zou daar tien jaar blijven tot 
het voorjaar van 1904. Inmiddels was Boutens gepro-
moveerd op Aristofanes (in 1899) en waren nog enkele 
dichtbundels en vertalingen van zijn hand verschenen. 

Aan tafel met Boutens
T.J. de Boer als trait d’union tussen P.C. Boutens en Obe Postma

Marco Goud

In het voorjaar van 1904 werd Boutens ziek en vertrok 
voor enkele maanden naar het Zuid-Tiroolse kuuroord 
Meran. Hij keerde niet terug op Noorthey, maar ging in 
het najaar van 1904 in Den Haag wonen. Hij was daar 
werkzaam als privédocent Grieks en Latijn. 
   Boutens werd lid van de Nieuwe of Littéraire Soci-
eteit aan het Plein, kortweg De Witte. De Witte was 
een soort tweede huiskamer voor Boutens. Hij kwam 
er vrijwel dagelijks. Men kon er borrelen, de maaltijd 
gebruiken, biljarten, kranten en tijdschriften lezen, brie-
ven schrijven, enz. Boutens sprak er vaak af met vrien-
den. Hij was een fervent biljarter. Veel van zijn brieven 
schreef hij op briefpapier van De Witte. Boutens was 
een opvallende verschijning op De Witte. Er bestaan tal 
van anekdotes, zoals het bekende verhaal over Boutens 

1 Zie Breuker 1996, p. 13-16, Breuker 2005, p. 516-517 en Goud 2008, p. 79 e.v.
2 Samle fersen (voortaan SF), p. 240, 291, 338, 397, 485, 486. 
3 In Tresoar, Leeuwarden. Zie Goud 2008, p. 80. 
4 Tamminga 1953, p. 76. 
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die een schaal aardbeien op zijn bord kieperde. Toen 
een tafelgenoot zei dat hij óók van aardbeien hield, 
antwoordde Boutens: ‘Ik méér dan u, meneer!’.

T.J. de Boer in Den Haag
Op De Witte moet Boutens de arabist en filosoof Tjitze 
de Boer (1866-1942) hebben leren kennen. Zijn naam is 
al vaak gevallen in het Obe Postma Selskip, aangezien 
hij Postma’s beste vriend was.5 In 1897 werd hij con-
servator van de universiteitsbibliotheek in Groningen. 
In maart 1904 vertrok hij naar Den Haag waar hij was 
benoemd tot onderbibliothecaris van de Koninklijke 
Bibliotheek. Over zijn Haagse jaren worden we inge-
licht in zijn brieven aan Obe Postma.6 De Boers eerste 
brief vanuit Den Haag aan Postma schreef hij op brief-
papier van De Witte. Hij zal toen nog geen lid geweest 
zijn, maar geïntroduceerd door een bekende. Op 6 
maart 1904 schreef hij aan Postma: 

Trots sneeuwbuien en modderige straten heb ik 
voorspoedig een kamer gehuurd in de Malak-
kastraat no. 104. Met een paar minuten ben ik 
in de Scheveningsche boschjes. ’t Is een goed 
kwartier van de Kon. Bibl., bij ongunstig weer met 
de tram van Anna Paulownastraat. De Kon. Bibl. 
is dicht bij ’t Haagsche Bosch, dat ook te mooi is, 
om ’t alle dagen te zien. [...] Vanmiddag een drui-
lerige regen, geen weer om te wandelen. Daarom 
zit ik op de Witte te schrijven.

Ruim anderhalf jaar later, op 19 december 1905, 
schreef De Boer aan Postma (weer op briefpapier van 
De Witte):

De volgende week hoop ik kennis te maken met 
Arij Prins, die van Hamburg naar Schiedam is 
komen wonen.
Boutens zie ik nu en dan, ook Verwey, die over 
’80-’90 belangrijke dingen zegt.
[...] 
Wanneer zie ik je hier. Ons tafeltje op de Witte – 
Departement v. Buitenl. Zaken – is tegenwoordig 
zeer gezellig.

Interessant is het genoemde tafeltje op De Witte. Wie 
zaten er nog meer aan dat tafeltje? Ik heb aanwijzingen 
dat ook Boutens daaraan zat, evenals Boutens’ goede 
vriend jhr. mr. dr. J.R. Clifford Kocq van Breugel 
(1882-1957). Ze woonden op hetzelfde adres West-
einde 31 in Den Haag. Ze zouden levenslang bevriend 
blijven. Tijdens mijn onderzoek voor de biografie 
van Boutens kreeg ik een dagboek van Clifford Kocq 
van Breugel over de jaren 1906-1907 ter inzage.7 Dit 
dagboek is zeer interessant omdat het inzicht verschaft 
in de kringen waarin Boutens verkeerde op De Witte. 
In januari 1907 ging Clifford Kocq van Breugel naar 
St. Petersburg in diplomatieke dienst (later zou hij op 
de gezantschappen in Rome en Berlijn gaan werken). 
Daarvoor werkte hij in Den Haag op het Departement 
van Buitenlandse Zaken met als chef Van Eysinga, die 
zometeen nog ter sprake komt. 
   Over het afgelopen jaar 1906 in Den Haag schreef 
hij in zijn dagboek onder meer over De Witte. De Boer 
komt ter sprake als hij het heeft over de eettafel: ‘Ik at 
met Boutens, Bruins, v Eysinga, mijn chef, de Boer, on-
derbibliothecaris aan de Kon. Bibliotheek en soms ook 
v Panhuys de oud-praeses collegii die mij inaugureerde 
tot lid v/h L.S.C.’ [=Leidsch Studenten Corps]. Verder-
op schrijft Clifford Kocq van Breugel over de inaugu-
ratie van De Boer op 3 december 1906: ‘De Boer werd 
benoemd tot professor in de philosophie in Amsterdam 
en wij gaven hem een afscheidsdiner, hij inviteerde ons 
na zijne inaugureele rede op 3 December in Amsterdam 
ten eten.’ Op 21 december 1906 promoveerde Clifford 
Kocq van Breugel in Leiden op stellingen. Bij het diner 
na afloop waren o.a. Boutens, Van Eysinga en De Boer 
aanwezig. Er werd dus veel getafeld in die tijd! Eind 
december 1906 vertrok Clifford Kocq van Breugel naar 
St. Petersburg. De Boer was inmiddels vertrokken naar 
Amsterdam. De tafel viel uiteen.

De tafel op De Witte
Wie waren deze heren die de maaltijd met elkaar 
gebruikten op De Witte? Opvallend is dat zowel Van 
Breugel, Van Eysinga, Van Panhuys als Bruins rechten 
hadden gestudeerd in Leiden. Jhr. W.J.M. van Eysinga 
(1878-1961) was onder meer referendaris bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken.8 Vervolgens werd 

5 Zie Van der Zee 1965, Sybrandy 2008 en Breuker 2010.
6 Tresoar, Leeuwarden, PB Hs 945. Met dank aan Philippus Breuker en Tineke Steenmeijer voor het overzicht met transcripties van de 
 brieven, waarvan ik in dit artikel gebruik dankbaar maak.
7 Particuliere collectie. Met dank aan jhr. W.F. Clifford Kocq van Breugel.
8 Zie http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/eysinga. 
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hij hoogleraar in Groningen, Leiden en Rotterdam, 
onder meer in het volkenrecht. Het was al bekend dat 
De Boer bevriend was met Van Eysinga. Breuker bracht 
hem ter sprake in zijn artikel over De Boer in Wjer-
klank van 2010, waarin hij een brief van Van Eysinga 
aan Postma aanhaalde uit 1953: ‘Tj de Boer was in 
onzen haagschen tijd tafelgenoot op de Witte Societeit 
en op den dag, dat de amsterdamsche gemeenteraad 
zou beslissen welke der drie leerstoelen waarvoor hij in 
aanmerking kwam, de zijne zou worden, begeleidde de 
geheele tafel hem naar zijne kamer om hem het wach-
ten op de tijding uit de hoofdstad te verkorten.’ Moge-
lijk was ook Boutens hierbij aanwezig. De benoeming 
van De Boer vond overigens plaats op 27 september 
1906 (zie het Nieuwsblad van het Noorden, 28-9-1906). 
Eerder dat jaar was De Boer aanwezig geweest bij de 
promotie van Van Eysinga in Leiden, zoals blijkt uit 
zijn brief van 4 februari 1906 aan Postma: ‘Vrijdag-
avond nacht ben ik (promotie-staatswet. op proefschr. 
van Van Eysinga) ingewijd in alle mysteries van ’t 
Leidsche studentenleven.’ Van Eysinga promoveerde op 
2 februari 1906 op zijn dissertatie Proeve eener inlei-
ding tot het Nederlandsen tractatenrecht.
   De volgende genoemde tafelgenoot was G.W.J. 
Bruins (1883-1948).9 Hij was een goede vriend van 
Boutens. In 1908 maakte Bruins illustraties in een 
bibliofiele uitgave van Boutens’ Beatrijs.10  Hij werd 
in 1913 de eerste hoogleraar aan de Handels-Hooge-
school in Rotterdam en later ook rector-magnificus. 
De laatstgenoemde tafelgenoot was jhr. U.W.F. van 
Panhuys (1878-1927). Hij was rond 1900 praeses van 
het Leidsch Studenten Corps, zoals Van Breugel in zijn 
dagboek vermeldde. In 1914 werd Van Panhuys griffier 
van de Hoge Raad der Nederlanden.11  
   De Boer en Boutens bevonden zich dus in een goed 
gezelschap. Het is interessant om te zien dat op De 
Witte verschillende kringen en netwerken met elkaar in 
verbinding kwamen: Leids, Fries, Haags, adel, minis-
teries, oud-studenten, literatoren enz. Deze netwerken 
zijn van groot belang in de biografie van Boutens. Dit 
netwerk – waar De Boer deel van uitmaakte in zijn 
Haagse jaren – zorgde ervoor dat Boutens en Postma 
elkaar zouden ontmoeten in 1906. 

   Op 3 december 1906 vond zoals gezegd de inaugura-
tie plaats van T.J. de Boer als hoogleraar wijsbegeerte 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij hield zijn oratie 
over Nietzsche. Na afloop was er een diner in Hôtel de 
l’Europe, waarvoor Postma was uitgenodigd (zie De 
Boers brief aan Postma van 17 nov. 1906). Waarschijn-
lijk was ook Boutens hierbij aanwezig, aangezien Van 
Breugel in zijn dagboek vermeldt dat de tafel van De 
Witte uitgenodigd was voor het diner. Concreet bewijs 
dat Boutens en Obe Postma elkaar bij dat diner hebben 
gesproken ontbreekt, maar het vermoeden bestaat op 
basis van het al aangehaalde gedicht ‘Myn fersen’ en 
het interview met Tamminga waarin Postma vertelde 
dat Boutens had gezegd dat hij zijn gedichten als vod-
den wegsmeet als ze klaar waren. Postma koesterde zijn 
gedichten juist. Dat een discussie heeft plaats gevonden 
tussen Postma en Boutens blijkt ook uit wat De Boer 
in een brief van 9 oktober 1908 aan Postma schreef: 
‘Wat je kwestie met Boutens betreft, deze geeft je mooi 
gelijk door zijn vergeten liedjes af en toe te publiceren 
(een beetje omgewerkt, ’t is waar).’ Inderdaad publi-
ceerde Boutens in de jaren rond 1908 gedichten onder 
de titel ‘Vergeten liedjes’, zoals in het tijdschrift De 
XXe Eeuw waarvan De Boer ook medewerker was. In 
1909 verscheen Boutens’ bundel Vergeten liedjes.12 

Boutens over De Boer
Over het contact tussen Boutens en De Boer is verder 
maar weinig bekend. Ik ben De Boer slechts enkele 
malen tegengekomen bij mijn Boutens-onderzoek. In 
1906-1907 was er sprake van een te maken afspraak 
voor een ontmoeting met Verwey, De Boer en Boutens, 
waarbij ook Arij Prins en Jan Toorop aanwezig zouden 
zijn.13 Of die ontmoeting ooit heeft plaats gevonden 
is mij niet bekend. Ook noemt Boutens De Boer nog 
enkele malen in brieven aan Arij Prins in verband met 
de bibliofiele uitgave die Boutens in 1912 in eigen 
beheer had bezorgd van het prozawerk De heilige tocht 
van Arij Prins. Voor deze peperdure uitgave in beperkte 
oplage ging Boutens op zoek naar mogelijke kopers. 
De Boer kocht echter geen exemplaar, zoals blijkt uit 
Boutens’ briefkaart aan Prins van 15 augustus 1912: 
‘De Boer voelt zich voor je werk niet poëtisch genoeg, 

9 Zie http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/bruins.
10 Rijkse 1997, p. 40-41. Binnenkort verschijnt een artikel van mijn hand in de bundel Beatrijs de wereld in (ter perse) over deze 
 bijzondere Beatrijs-uitgave. 
11 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 mei 1927. 
12 Zie hierover ook Breuker 2005, p. 517. 
13 Zie brieven van Boutens aan Albert Verwey van 19-7-1906 en z.d. [1907], UB Amsterdam (UvA), Hs. XLI B 1833 en 1840.
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en beklaagt zich dat wij hem niet eens opzoeken om 
hem in een litterair ontvankelijker stemming te bren-
gen. Geen compliment voor den bezielenden invloed 
van den leider der Beweging.’14 Met de laatste doelde 
Boutens uiteraard op Albert Verwey, aan wie hij een 
hekel had. De Boer was een vaste medewerker van De 
Beweging. 
   Ook in 1913 is er nog contact geweest met De Boer 
in verband met op te stellen nieuwe spellingsregels, 
maar dat liep op niets uit. Op 12 maart 1913 schreef 
Boutens aan Arij Prins: ‘Van Moerkerken en Bastiaanse 
willen samen met mij regels voor een nieuwe spelling 
opmaken, iets meer gematigds en rationeels dan het 
“Kollewijns”. v.M. heeft zijn best gedaan er drie pro-
fessoren bij te krijgen, maar dat is heelemaal mislukt, 
zelfs bij onzen vriend T.J. de Boer, die meende “dat 
een professor in de philosophie niet van alles verstand 
mocht hebben.” Ondertusschen schijnt zijn philosophie 
niet erg gewaardeerd te zijn, en ik hoor in Amsterdam 
vaak van Hooggeleerde zijde over den misgreep de B. 
fluisteren. Hij schijnt ook niemand op zijn colleges te 
hebben. Arme vent!’. 

De Boer en Boutens’ Rubaiyat?
In 1913 speelt nog een andere intrigerende kwestie, 
waar De Boer mogelijk bij betrokken was. In dat jaar 
verscheen Boutens’ bundel 
Rubaiyat met honderd door 
hem vertaalde kwatrijnen van 
de Perzische dichter Omar 
Khayyam. Boutens vertaalde 
niet uit het Perzisch, maar hij 
gebruikte – zoals vrijwel alle 
Khayyam-vertalers, onder 
wie J.H. Leopold – vertalin-
gen in het Duits, Frans en 
Engels. Toch moet Boutens 
zich ook hebben verdiept 
in het Perzisch, zoals blijkt 
uit een brief aan Lodewijk 
van Deyssel op 8 november 
1918: ‘Toen ik tot de keuze 
van mijne honderd kwatrij-
nen gekomen was, heb ik 
deze bestudeerd in den oorspronkelijken tekst onder 
leiding van een bevriend Hooggeleerde. Daardoor won 
ik ook inzicht in den affen en precieuzen vorm van 
de Perzische rubaï, die te vergelijken is met ons son-
net.’15 Al jaren ben ik op zoek naar de identiteit van die 
bevriende hooggeleerde. 
   J.T.P. de Bruijn suggereerde dat het de Utrechtse 
hoogleraar Martinus Houtsma (1851-1943) zou kunnen 
zijn geweest.16 Maar er is geen aanwijzing dat Boutens 
met Houtsma bevriend was. Ik veronderstelde destijds 
dat het T.J. de Boer zou kunnen zijn.17 Het is echter niet 
bekend of de arabist De Boer ook Perzisch kende, maar 
mogelijk heeft hij daarmee kennis gemaakt bij zijn 
promotor Theodor Nöldeke in Straatsburg bij wie hij in 
1893 op Al-Ghazalli was gepromoveerd. Nöldeke was 
een eminent iranist. Ook had De Boer goede contacten 
met de Leidse oriëntalist M.J. de Goeje die zich ook 
met het Perzisch bezighield.18  
   Een derde mogelijkheid die ik heb geopperd is de 
Leidse hoogleraar W.B. Kristensen (1867-1953).19 Deze 
was getrouwd met de dochter van ds. L. Heldring die 
Boutens destijds met zijn studielening had geholpen en 

14 De brieven van Boutens aan Arij Prins bevinden zich in het Letterkundig Museum te Den Haag, B.786.B1. 
15 Prick 2003, p. 855. 
16  De Bruijn 2000, p. 43. 
17 Goud 2000, p. 54. 
18 Zie Van der Zee 1965, p. 8-9, 21. Zie de lemma’s over Nöldeke en De Goeje in de Encyclopaedia Iranica, online te raadplegen: 
 http://www.iranicaonline.org/.
19 Goud 2006, p. 96. In dit artikel ga ik uitvoerig in op Boutens’ vertalingen van Perzische kwatrijnen en zijn bronnen. 

Tjitze de Boer (1866-1942)
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met wie hij bevriend raakte. Boutens kwam vaak eten 
bij de Kristensens aan de Witte Singel in Leiden. Ook 
hier speelt de eettafel weer een rol! Maar het is helaas 
niet bekend of Kristensen Perzisch kende. Het blijft 
dus, zoals veel bij Boutens, een spannend raadsel.
   Veel meer is mij over De Boer en Boutens helaas niet 
bekend. Ze kenden elkaar op afstand en waren meer 
kennissen dan vrienden. Toen De Boer na zijn pensioen 
in de jaren ’30 weer in Den Haag ging wonen, schreef 
hij op 1 januari 1937 aan Postma: ‘Boutens zie ik nog 
al eens op straat of in de Societeit. We zijn nooit intiem 
geweest. Hij scheldt me nu “rentenier” en ik hem 
“hofdichter”.’ Dit laatste slaat uiteraard op Boutens’ 
beruchte rijmprent bij het huwelijk van prinses Juliana 
en prins Bernhard in 1937. 

Postma en Boutens
Ik heb mij in dit stuk (op verzoek) geconcentreerd op 
de contacten tussen Boutens en De Boer. Ten slotte nog 
kort iets over Boutens en Postma. Hoewel zij elkaar 
dus waarschijnlijk maar eenmaal gezien en gesproken 
hebben, is Postma wel altijd met Boutens in gesprek 
gebleven via zijn poëzie. Boutens’ naam duikt op 
verschillende plekken op in Postma’s oeuvre. Na zijn 
Rubaiyat bleef Boutens in de ban van het Perzische 
kwatrijn: hij publiceerde in 1926 een bundel Oud-
Perzische kwatrijnen en in 1932 een bundel Honderd 
Hollandsche kwatrijnen. Die laatste bundel bestond 
uit eigen kwatrijnen van Boutens. Postma vertaalde 
in 1937 zes van Boutens’ kwatrijnen (SF 240 en 486). 
Hij kwam er door Boutens’ kwatrijnen toe om ook zélf 
kwatrijnen te schrijven, zo vertelde hij in 1953 aan 
Tamminga. Postma nam deze vertalingen op in zijn 
bundel It sil bistean (1946) en liet daarop zijn eigen 
‘Fryske fjouwerrigels’ volgen (SF 241). De toon van 
Postma’s kwatrijnen is nuchter en aards in tegenstel-
ling tot de verheven toon van Boutens. Ook hierna zou 
Postma nog naar Boutens verwijzen in zijn poëzie (SF 
291 en 397). Het is jammer dat er over de ontmoeting 
en het gesprek tussen Postma en Boutens maar zo wei-
nig concreets voorhanden is. Maar hoe weinig we ook 
weten over het échte gesprek uit 1906, des te meer is er 
in het oeuvre van Postma te vinden over het ‘literaire’ 
gesprek dat Postma op afstand met Boutens bleef voe-
ren in de vorm van vertalingen en gedichten waarin hij 
Boutens op verschillende manieren ter sprake brengt. 
Daarin is Postma uniek. 
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Natuurwetenschappelijke correspondentie van OBE POSTMA

Jan Guichelaar

Inleiding
Op de website van het Obe Postma Selskip zijn on-
der ‘Wetenschap-Wis- en natuurkunde’ transcripties 
opgenomen van (vrijwel) alle brieven van en aan Obe 
Postma, die direct met zijn wis- en natuurkundige werk 
te maken hebben.
De transcripties zijn voor een deel gemaakt door Frans 
Steenmeijer en door mij vervolgens voltooid en vervol-
ledigd met later ontdekte correspondentie. Vervolgens 
heb ik de brieven voorzien van annotaties die de rele-
vante verbanden duidelijk maken. De transcripties heb 
ik destijds gebruikt om mijn lezing voor te bereiden, 
die ik hield op de studiedag op 25 november 2011 in 
Tresoar. Tevens dienden zij als basis voor de  artikelen 
‘Obe Postma en de statistische mechanica’ en ‘Kansre-
kening en statistiek rond 1900’ in de studiedagbundel 
Zekerheden in waarnemingen, Natuurwetenschappe-
lijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900.
In de tekst worden de nummers van de geciteerde brie-
ven tussen vierkante haken gegeven.
De correspondentie bevat vierenveertig brieven en 
briefkaarten en loopt van 1887, wanneer Postma zich 
aanmeldt als lid van de natuurkundige studievereni-
ging HARTING [brief 1] tot1953 [brief 44], wanneer 
Postma zijn correspondentie aanbiedt aan de Univer-
siteitsbibliotheek Leiden. De relevante periode loopt 
van brief 2 uit 1892 van zijn begeleider bij het docto-
raalexamen Johannes Diderik van der Waals tot en met 
brief 43 uit 1917 of 1918 aan Hendrik Antoon Lorentz. 
Er is vanaf 1918 geen relevante correspondentie meer. 
Postma stopte in dat jaar als actieve onderzoeker. De 
periode beslaat dus zo’n vijfentwintig jaar. Het is jam-
mer dat in de archieven van de correspondenten niet 
of nauwelijks brieven van Postma gevonden zijn. Dat 
maakt een completer beeld onmogelijk. Er is, naast 
deze correspondentie, meer in de nalatenschap van 
Postma betreffende zijn natuurwetenschappelijke werk: 
o.a. notities in zijn schriften, zijn natuurwetenschappe-
lijke boeken, een aantal lezingen gehouden voor HAR-
TING en het Natuurkundig Genootschap in Groningen.

Correspondenten
Het aantal correspondenten is niet groot. Hieronder een 
overzicht met enige informatie over hen en hun beteke-
nis voor opleiding en onderzoek van Postma. Daarnaast 
zijn uit menige brief een of meer citaten opgenomen.

Van der Waals was Postma’s begeleider tijdens zijn 
studietijd en daarna zijn promotor.Van der Waals was 
met zijn proefschrift Over de continuïteit van den gas- 
en vloeistoftoestand in 1873 op slag binnen de fysische 
wereld beroemd geworden. Hij ging daarbij uit van het 
bestaan van moleculen als bouwstenen van de materie, 
in die jaren een nog niet door alle fysici onderschreven 
veronderstelling. Bij het aanvaarden van de Nobelprijs 
in 1910 bekende hij dat hij nog wel eens getwijfeld had 
en dat moleculen en atomen Hirngespinste, hersenspin-
sels, waren.
Postma mocht zich gelukkig prijzen onder de hoede 
van Van der Waals te komen, die al bij zijn kandidaats-
examen in 1889 met succes het judicium cum laude aan 
de examencommissie voorstelde. Van der Waals was 
ook voorzitter van de examencommissie bij Postma’s 
doctoraalexamen op 18 en 25 oktober 1892, dat in die 
jaren nog in twee gedeelten werd afgelegd.
Er is één brief van Van der Waals aan Postma vlak voor 
zijn doctoraalexamen geschreven [brief 2]. In die brief 
van 9 september 1892 stelt Van der Waals hem gerust 
over enkele punten betreffende een ophanden zijnd 
tentamen, waarschijnlijk het laatste voor zijn docto-
raalexamen. Belangrijk is hier het aanbod van Van der 
Waals om onder zijn leiding een promotieonderzoek af 
te ronden. 

Johannes Diderik van der Waals (1837-1923) 
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‘Al deze punten moeten nader onderzocht worden. Zij 
zijn meer te beschouwen nog als middel tot onderzoek 
dan als afgedane zaken. Op een tentamen zullen zij 
u geen last veroorzaken. Het zou mij aangenaam zijn 
als zij u genoeg interesseerden om later tot punt van 
studie voor u te worden.’

Van der Waals had een hoge pet op van Postma. Hij zou 
zijn negende leerling worden in een serie van dertig van 
1878 tot en met zijn emeritaat 1908. We weten niet of 
Postma al het leraarschap op het oog had of een carrière 
als wetenschapper. In ieder geval zou een doctorstitel 
tot een hoger salaris leiden als leraar op een hbs of 
gymnasium.
Er zijn zes brieven van Van der Waals aan Postma 
uit de tijd van de promotie. In de eerste deelt Van der 
Waals mee dat hij een aantal cahiers heeft gelezen, 
maar dat hij vanwege gezondheidsredenen nog niet 
over de door Postma tegengekomen moeilijkheden sug-
gesties kan doen [brief 3]. Maar een goed proefschrift 
wordt het zeker gezien het volgende citaat uit een brief 
van zijn promotor:

‘Maar in elk geval acht ik het zeker dat uw werk zal 
opleveren een goede dissertatie. Schrijf mij eens hoe 
het met ene betrekking staat. Ik heb uit de courant 
gezien dat gij voor Haarlem hebt bedankt. Zijt gij nu 
definitief in Tilburg geplaatst?’

Postma was toen al wel bezig te solliciteren naar een 
leraarsfunctie. Wat de redenen voor een keuze voor het 
leraarschap waren, en niet een verdere wetenschap-
pelijke carrière ‘dicht bij’ de universiteit weten we niet 
(volgens Van der Waals toch te weinig talent? Postma 
voelde zich toch geen monomane natuurkundeonder-
zoeker? Het salaris van leraar kwam goed van pas om 
het gezin Postma in Cornwerd na het overlijden van 
Postma’s vader te ondersteunen?). Hij had ook kunnen 
kiezen voor een leraarsbaan in Amsterdam om contact 
te houden met de universiteit en in eerste instantie een 
privaatdocentschap na te streven. Het blijft gissen.
Na een paar brieven [brieven 4 en 5] met suggesties van 
Van der Waals en nog steeds onopgeloste zaken ried hij 
Postma waarschijnlijk aan Lorentz te raadplegen (zie 
verder), die een aantal problemen van Postma inder-
daad oploste. Daarna komen enkele brieven [brieven 7, 
8 en 9] met suggesties en opmerkingen. Zelfs aanmer-
kingen over taal en stijl:

‘Gaarne zou ik - in uw belang - zien dat gij die voor 
het afdrukken nog eens herziet - en door een taalkun-
dige laat nazien (Dit zou bij de correctieproeven kun-
nen geschieden - wat de taalfouten betreft).’

Tenslotte vond de promotie plaats op 16 februari 1895. 
Postma werkte toen al sinds 1 september 1894 als leraar 
wiskunde aan de Rijks-hbs in Groningen.

Hoewel niet echt horend tot de wetenschappelijke cor-
respondentie is de brief van Obes moeder, geschreven 
op de dag van zijn promotie, een roerend document 
[brief 11]. Ze had wel een proefschrift ontvangen, maar 
Amsterdam was te ver weg om te komen: 

‘We drinken van avond maar chocolade met het oog 
op je promotie. ‘k Hoop maar dat je het er flink hebt 
afgebracht. Je dissertatie hebben we ontvangen en 
natuurlijk met genoegen doorgelezen. Oom Douwe 
had wel iets heel geleerds verwacht, maar zoo erg had 
hij het toch niet gedacht.’

Lorentz werd in 1878 hoogleraar theoretische natuur-
kunde in Leiden en ontving, samen met Pieter Zeeman, 
in 1902 de Nobelprijs voor de theoretische verklaring 
van het door Zeeman ontdekte en naar hem genoemde 
Zeemaneffect, de splitsing van spectraallijnen onder in-
vloed van een magnetisch veld. Lorentz zou pas daarna 
doorbreken als de voornaamste theoretisch natuurkun-
dige van zijn tijd. Ook Einstein beschouwde hem als de 
leider van de internationale natuurkunde. Van de hand 
van Lorentz zijn vijftien brieven opgenomen.

Sybrichje 
Postma-Rinia 
(1844-1928)
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Postma was bij de voorbereiding van zijn proefschrift 
Iets over uitstraling en opslorping, handelende over 
uitzenden en absorberen van elektromagnetische 
straling, in die tijd een hot item vanwege een aantal 
experimenten die niet met de vigerende theorieën over-
eenkwamen, op lastige problemen gestuit bij het door-
rekenen van zijn theoretische model. Van der Waals, 
die in een onduidelijke brief klaarblijkelijk ook geen 
antwoord op Postma’s vragen kon geven [brief 5], ried 
hem waarschijnlijk aan Lorentz’ raad te vragen. Lo-
rentz schreef hem begin juni 1894 een uitgebreide brief 
van achttien pagina’s, waarin hij nauwgezet Postma’s 
problemen oploste. Lorentz was in 1875 in Leiden bij 
Petrus L. Rijke gepromoveerd op het proefschrift Over 
de theorie der terugkaatsing en breking van het licht. 
Een betere steun kon Postma bij dit probleem dus niet 
krijgen. De eerste en laatste zin luiden (verder staat de 
brief vol berekeningen) [brief 6]:

‘Ik geloof dat ik Uw bezwaar wel uit den weg kan 
ruimen.’
‘In de hoop, met het bovenstaande aan Uwen wensch 
voldaan te hebben, en terwijl ik mij gaarne tot verdere 
opheldering bereid verklaar ben ik, na beleefden groet
Uw dienstw. H.A. Lorentz’

Postma had er veel baat bij, gezien het feit dat hij 
enkele delen uit de brief vrijwel ongewijzigd in zijn 
proefschrift overnam. Hij moet Lorentz dankbaar ge-
weest zijn.

Hendrik 
Antoon 
Lorentz 
(1853-
1928)

Lorentz wenste Postma in april 1895 geluk met zijn 
promotie [brief12], maar had wel kritiek op enkele 
punten, die hij onderbouwde met een uitgebreide be-
rekening, zo een van zijn motto’s gestand doend: ‘Als 
iets de moeite waard is om gedaan te worden, is het 
de moeite waard om goed gedaan te worden’. De brief 
begon, respectievelijk eindigde, met:

’Nog altijd verzuimde ik U mijn dank te betuigen 
voor de vriendelijke toezending Uwer dissertatie en U 
met Uwe promotie geluk te wenschen. Ik wilde daar-
mede wachten tot ik de lectuur had kunnen ten einde 
brengen en eerst thans ben ik er mede gereed geko-
men. Met veel belangstelling en genoegen heb ik U in 
Uwe beschouwingen gevolgd; Uwe kritiek van Wien, 
om slechts dit te noemen, bewijst, hoe diep gij in het 
onderwerp zijt doorgedrongen. Natuurlijk blijft er nog 
heel wat te doen over en ik hoop dat gij lust en tijd zult 
hebben om deze studiën nog voort te zetten.’
‘Waarschijnlijk kom ik zelf ook wel eens tot een on-
derzoek over de stralingstheorie, maar ik hoop dat gij, 
voor het zoo ver is, nog heel wat uitbreiding aan Uwe 
beschouwingen zult hebben gegeven.’

Ook Lorentz zag wel wat in Postma’s capaciteiten 
als fysicus. Ondanks deze aansporing wordt het tien 
jaar stil op het gebied van de natuurkunde. Wel cor-
respondeerde hij over kansrekening met Korteweg (zie 
verder). Postma werkte zich in als leraar en ook andere 
belangstellingen, voor literatuur, filosofie en dichten, 
namen veel tijd. Maar in 1905 nam hij de handschoen 
weer op en stuurde Lorentz een conceptartikel over de 
statistische mechanica (in de statistische mechanica 
gaat het om de vraag ‘hoe kun je de macroscopische 
eigenschappen zoals druk en temperatuur van een gas 
afleiden door gemiddeldes te nemen over de miljarden 
maal miljarden moleculen in een gas) [brief 18]. Hij 
had kritische opmerkingen over een boek van de grote 
Ludwig Boltzmann, een van de grondleggers van de 
statistische mechanica.

‘De buitengewone welwillendheid, waarmee U ruim 
10 jaar geleden mij, toen ik mijn dissertatie schreef, 
de uitgebreidste inlichtingen op verschillende vragen 
gaf, geeft mij den moed U nog eens met het een en 
ander lastig te vallen.’

‘Ik bedoel het werk van Boltzmann “Voorlezingen 
over Gastheorie”. Ik kwam tot het lezen van een deel 
hiervan naar aanleiding eener studie over de toepas-
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singen der waarschijnlijkheidsrekening en nu kon ik 
mij niet vereenigen met verschillende, niet onbelang-
rijke (voor het verband) beschouwingen van Boltz-
mann.’

Lorentz stemde toe en geeft Postma nog een aantal sug-
gesties tot mogelijke aanpassingen [brief 19].

‘Ik heb het mij toegezonden stukje met veel belang-
stelling gelezen en wil het gaarne voor het zittingsver-
slag der Akademie aanbieden.’

In de literatuursuggestie (een boek van James Jeans, 
ook niet de eerste de beste) treft Postma echter dezelfde 
omissies aan en hij handhaafde zijn kritiek [brief 20]. 
Tevens schreef hij misschien voor de sterrenkundige 
Jacobus C. Kapteyn te gaan werken, waar echter in de 
archieven verder niets is terug te vinden.

‘Met het mij door U toegezonden boek, waarvoor ik 
U nogmaals dank zeg, heb ik mijn voordeel gedaan. 
Echter niet in dien zin, dat ik aan mijn opvatting iets 
heb veranderd, maar dat ik een nieuw voorbeeld van 
dezelfde m.i. onjuiste beschouwing heb gevonden.’

‘Ik vrees toch, dat ik den eersten tijd niet veel meer 
aan deze dingen zal kunnen doen daar ik door
 prof. Kapteyn ben geanimeerd in een richting te gaan 
werken, die heel wat tijd zal nemen, maar meer in 
mijn lijn ligt.’ 

Een jaar later stuurde Postma opnieuw een concep-
tartikel, waarop Lorentz uitgebreid reageerde [brief 
23]. Een voornaam punt was dat in de theorie van 
Boltzmann hypotheses noodzakelijk waren om uit de 
eigenschappen van de grote hoeveelheden deeltjes de 
macroscopische eigenschappen af te leiden.

‘De slotsom waartoe gij komt is, geloof ik, dat er voor 
de wet van Maxwell geen bevredigend bewijs is gege-
ven en tot op zekere hoogte ben ik dat met U eens. Er 
moet een of andere onderstelling bij gemaakt worden; 
al is deze onderstelling dan ook zeer aannemelijk, dit 
heeft ten gevolge dat men van een volkomen streng 
bewijs niet kan spreken. Het is de fout van Boltzmann 
geweest (een fout waaraan ik mij zelf ook wel heb 
schuldig gemaakt) dat de gemaakte hypothese niet als 
zoodanig uitdrukkelijk is aangewezen.’

De ontwikkeling van een gas naar een evenwicht was 
een terugkerend thema in Postma’s werk. In een artikel 
over de beweging van molecuulsystemen gaat hij hier 
ook op in. Lorentz formuleerde de kern van Postma’s 
werk [brief 24], doelend op een model van een zon met 
heel veel kleine planeten eromheen (als model voor een 
gas):

‘Intusschen geef ik gaarne toe dat gij goed doet er 
den nadruk op te leggen dat er een eindig gebied is; 
dit is het geval bij een ring waarop zich de kleine 
planeten bevinden, bij het in een vat besloten gas, en 
geldt wat de snelheidsverdeeling betreft, ook voor den 
beschouwden hyperspheer. Vergis ik mij niet, dan ligt 
vooral hierin de beteekenis van Uw werk.’

Tot 1917 of 1918 schreef Postma nog vier artikelen over 
de statistische mechanica, die door Lorentz, steeds met 
steun van Van der Waals, werden aangeboden aan de 
Akademie. Zij handelden voor een belangrijk deel over 
een analyse van het begrip entropie. De entropie van 
een systeem is een maat voor de chaos in een systeem 
(bv. een gas). De entropie neemt steeds toe (een warm 
en een koud gas ontwikkelen na contact met elkaar naar 
een constante temperatuur en nooit meer terug). Het 
is deze onomkeerbare ontwikkeling die Postma, in het 
verlengde van Boltzmann en anderen, probeerde af te 
leiden op basis van statistische beschouwingen.

Paul Ehrenfest (1880-1933)
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Het duurde na Postma’s afzien van verder natuurwe-
tenschappelijk onderzoek tot 1953 voor hij de brieven 
van Lorentz aanbood aan de Universiteitsbibliotheek 
Leiden.

‘Hierbij doe ik u de bedoelde brieven toekomen. Ze 
hebben meer betrekking op de Kinetische Gastheorie 
en werden geschreven naar aanleiding van artikels 
door mij aan den professor toegezonden. Daar ik 
geen leerling was en voor prof. Lorentz een geheel 
onbekende, moet het wel voor mij als een bijzondere 
vriendelijkheid van hem gezien worden dat hij mij zoo 
uitvoerig schreef.’

Ehrenfest was Oostenrijker en promoveerde bij 
Boltzmann. Hij trouwde met de Russische wiskundige 
Tatjana Afanasjeva, met wie hij in 1911 het beroemde 
overzichtsartikel over de statistische mechanica in de 
Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften 
schreef. Daarin noemde hij drie artikelen van Postma 
(uit 1906, 1907 en 1908). Hij volgde in 1912 Lorentz 
op in Leiden als hoogleraar theoretische fysica. Hij 
had toen al jarenlang contact met Lorentz, die hem 
als opvolger voordroeg, en via hem werd hij wellicht 
gewezen op de publicatie van Postma’s artikelen. Deze 
drievoudige vermelding in de literatuurlijst van een 
voornaam artikel over de statistische mechanica (ook 
na meer dan een eeuw eigenlijk verplichte stof voor 
elke theoretisch fysicus) moet Postma grote voldoening 
hebben gegeven. Eind 1906 vroeg Ehrenfest een eerste 
overdruk [brief 21]:

‘Sehr geehrter Herr!
Sie würden mich zu besonderem Danke verpflichten, 
wenn Sie mir einen Abdruck Ihrer Arbeit (circa im 
Februar dieses Jahres in der Amsterdamer Akademie 
erschienen) über das Boltzmannsche H-Theorem 
überlassen wollten. Da ich holländisch verstehe bitte 
ich, mir ganz nach Belieben einen holländischen oder 
englischen Abrduck zu senden,
In vorzügl. Hochachtung Paul Ehrenfest’

Korteweg was de eerste promovendus van Van der 
Waals na zijn benoeming in Amsterdam. Hij werd in 
1881 hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zijn specialiteit was toegepaste wiskunde. 
Hij maakte deel uit van de commissies bij het kandi-
daats- en doctoraalexamen van Postma en heeft geop-
poneerd tijdens Postma’s promotie. Menig keer schreef 
Postma hem over fundamentele punten in de kansre-

kening en statistiek. Tussen 1895 en 1898 antwoordde 
Korteweg met vijf brieven op verzoeken van Postma. 
Drie daarvan gaan onder meer over de berekening van 
sterftekansen. Postma had daarover in 1895 gesproken 
voor het Natuurkundig Genootschap, maar was klaar-
blijkelijk op een aantal nog onbegrepen punten gestuit.
Vervolgens volgde pas weer in 1907 een correspon-
dentie met Korteweg, nu over de grondslagen van de 
kansrekening. In die jaren was Postma ook bezig met 

zijn artikelen over de statistische mechanica, waarbij 
vragen over kansen ook een belangrijke rol speelden. 
Postma vroeg Korteweg om een stuk van 47 bladzijden 
te mogen sturen om zijn commentaar te vernemen. Het 
zou later verschijnen in het Nieuw Archief voor Wis-
kunde. Hij schreef [brief 25]:

‘Ik heb namelijk een kleine verhandeling geschre-
ven, waaromtrent ik het zeer op prijs zou stellen Uw 
oordeel te vernemen. Zij handelt over de grondslagen 
der waarschijnlijkheidsrekening. Naar aanleiding der 
kritiek in den laatsten tijd vooral uitgebracht op de ge-
bruikelijke definitie van de gevallen van gelijke kans.’

Hij mocht het concept sturen [brieven 26 en 27], maar 
maakte zich zorgen over de kwaliteit van zijn envelop-
pen of over het weglaten van het adres (Prof. Korteweg, 
Amsterdam):

‘Ik ben zoo vrij een paar postzegels voor het terugzen-
den in te sluiten en, al is het minder fraai, een touwtje 

Diederik 
Johannes 
Korteweg 
(1848-1941)
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om dit pakje te binden, daar mijn enveloppes niet van 
de stevigste zijn.’

‘Vandaag nog eens de enveloppes bekijkende, in een 
waarvan ik U gisteravond mijn manuscript zond, werd 
ik toch enigszins ongerust of het U wel zou bereiken. 
Zoudt U nu zoo goed willen zijn mij even te berichten 
of U het ontvangen hebt?’

De vragen van Postma gingen over gebeurtenissen 
gelijke kans (bestaan die wel?) en het verschil tussen 
objectieve en subjectieve kansen. Korteweg antwoord-
de [brieven 29 en 30] uitgebreid, met nog een tweede 
brief om misverstanden te voorkomen. In een concept 
[brief 28] stond zelfs dat hij weinig tijd had, en al zeker 
niet om verder in duscussie te treden. Verder heeft hij 
op enkele punten kritiek op Postma’s aanpak.

‘Gij hebt blijkbaar veel zorg en nadenken aan uw stuk 
besteed. Dat het echter bij mij veel instemming vind 
kan ik niet zeggen.’

‘Wat het kritisch gedeelte betreft is wel de hoofdzaak 
dat ge meent dat er kwesties zijn waarbij men geen 
gevallen van gelijke kans onderstellen kan. Daar-
mede zou de gebruikelijke behandelingswijze moeten 
vervallen daar deze inderdaad bij heuse bewijzen de 
mogelijkheid van het onderscheiden van zulke geval-
len onderstelt. M.i. gelden echter geen uwer twee 
voorbeelden.’

‘Voorts moet de kwestie der subjectieve en objectieve 
kans m.i. zóó opgevat worden dat men beider bestaan 
erkent. Daaruit volgt niet dat ze dezelfde eigenschap-
pen hebben. Alleen de objectieve zou bij frequentie-
proeven bevestigd worden. Dat is wel het voornaamste 
onderscheid. Dat is echter voor zoover het juist is, dus 
na de noodige restrictie, bewijsbaar met behulp van de 
wet der groote getallen.’

‘Verder, al moge uwe behandelingswijze, als men zich 
met de foutenwet en dergelijke zaken bezighoudt, 
al op vrij eenvoudige wijze in het hart der kwesties 
voeren, voor de toepassing op spelen van geluk voert 
zij ertoe eene gecompliceerde opvatting te geven van 
eenvoudige zaken.’

‘Ge ziet, erg ingenomen ben ik met uw opstel niet; 
echter erken ik dat zoo ge bij uw gevoelen blijft dit wel 
verdient gehoord te worden.’

Postma liet zich niet uit het veld slaan en verdedigde 
zijn standpunten [brief 32]:

‘In de eerste plaats dank ik U voor de moeite, die U 
wel aan mijn stuk heeft willen besteden, al is dan het 
oordeel niet zoo bijzonder gunstig geweest.

Inderdaad zal Uw schrijven voor mij aanleiding zijn 
het stuk hier en daar eenigszins om te werken, maar, 
dit moet ik er direct bij zeggen, dat zal toch meer zijn, 
omdat ik merk, dat mijn gedachtengang niet overal 
duidelijk genoeg is weergegeven, dan dat U mij over-
tuigd heeft, dat ik fouten gemaakt heb.’

Twee dagen later antwoordde Korteweg met een 
briefkaart [brief 33], waarmee hij de correspondentie 
positief beëindigde:
‘Wel bedankt voor uw schrijven dat ik met de noodige 
aandacht gelezen heb. Ik heb natuurlijk wel een en 
ander te antwoorden, maar begeef mij daar niet in om 
de u bekende reden. Ik kan er echter bijvoegen dat het 
mij zeer heeft geïnteresseerd.’

Tenslotte
In de correspondentie is nog een klein aantal natuurwe-
tenschappers te vinden, die meestal een overdrukje van 
een van Postma’s artikelen vroegen. Er was een groot 
verschil in toonzetting tussen Lorentz en Korteweg, 
duidelijk mannen met een heel verschillend karakter. 
Maar beiden zagen de waarde van Postma’s bijdragen 
in en namen de moeite uitgebreid inhoudelijk te rea-
geren. Opvallend is dat Postma (bij mijn weten) nooit 
getracht heeft bv. in het tijdschrift Annalen der Physik 
te publiceren. Hij maakte het zich in zekere zin gemak-
kelijk door slechts contact te zoeken met ‘oude beken-
den’: Lorentz had hem geholpen bij zijn proefschrift en 
Korteweg had in de commissies voor zijn examens en 
zijn promotie gezeten. Lorentz zorgde voor publicatie 
in de verslagen van de Akademie en zijn twee hoofd-
artikelen over kansrekening verschenen in het Nieuw 
Archief voor Wiskunde, meer een algemeen wiskunde-
tijdschrift voor een breed, maar wel wiskundig ge-
schoold, publiek dan een tijdschrift voor fundamentele 
bijdragen. Het lijkt erop dat Postma eigenlijk nooit zijn 
zinnen heeft gezet op een verdere carrière in de natuur-
wetenschap. Maar hij wilde wel zijn resultaten tonen. 
Daarbij liet hij zich niet terugwijzen door grote namen. 
Als hij iets vond, dan was het niet gemakkelijk hem 
daarvan af te brengen. Het is jammer dat hij niet de top 
heeft gezocht als fysicus. Maar dan zouden veel andere 
mooie dingen niet uit zijn pen zijn gekomen. 
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De hûn en de hazze

Willem Abma

By de tinkbyldige ûntbleating fan de “hûn en hazze-bank” fan Ids Willemsma yn de tún fan Philippus Breuker en 
syn frou Rynkje Breuker-Klaver. Ik sei tsjin Philippus: Jou my in pear motiven oer “hûn en hazze” de ieuwen troch, 
sadat ik dêr wat oer skriuwe kin. Wêrom dy hûn, in hazze? Hy glimke riedseleftich en antwurde: “Do komst der 
sels wol út.” Dat ik hie gjin kar en besykje my de skoalletiid fan sa’n 55 jier tebek wer wat yn it sin te bringen. Oer 
de helhûn Cerberus mei al syn koppen en drakesturt, dy’t him paaie liet mei hunichkoeken én troch de lier fan Or-
pheus, sil ik it net ha. Cerberus lit him minder ferbine mei hazzen as mei de skimen fan deaden dy’t him ûnderweis 
nei it deaderyk foarby wolle.

Nee, dan Plato. Soe hy der faaks oer skriuwe? Ik tocht djip nei en der passearre wat oan myn geast. Wy hearre hoe’t 
Sokrates op syn fertroude plakje sit, tichteby de galerij en de timpel wijd oan de goadinne Pallas Athene, net fier 
fan it plein ôf. It tema fan it petear mei syn learlingen is: Is wat wy miene te sjen de werklikheid?

Harkje:

“En Sokrates seach om him hinne nei syn learlingen en sei:
“Tink jim yn, in bloedtoarstige hûn mei de honger yn ’e hals
sjocht fan fierren in proai; lit it in ree, nee, in hazze wêze.
Roken jeie de hûn op en dwyl fan begearte wurdt it dier wei yn syn driften.
Bloed kleuret it eachwyt, de wyn skuort it dier de kwyl út de bek.
Lytser en lytser wurdt de ôfstân tusken de hûn en de hazze,
dy’t sa betûft is yn sydsprong en dûken.
Oant it momint dat flymskerpe tosken har boarje 
yn de weake sinen fan de pluzige nekke, 
en alle wjerstân fan it behindige bist brekke.”

Eefkes swijde Sokrates en doe frege er oan syn learling Eumenides dy’t him noch net sa lang lyn by de 
groep fan learlingen oansletten hie: 
“Sis my Eumenides: wat bist soesto it mei hâlde, de hûn of de hazze?
En Eumenides antwurde: “ Fansels de hazze. Dy is it slachtoffer fan de wrede, alles fergriemende 
bloedtoarstichheid fan de hûn dy’t op him jaget.”
En Sokrates frege:”Hat de hûn de hazze oerwûn?”
En al syn learlingen, in man as seis yn tal, seagen ferheard nei harren learmaster.
Socrates frege op en nij: Hat de hûn de hazze oerwûn?
Doe rôpen se yn koar en foelen Eumenides by:
”Wis hat de hûn de hazze oerwûn.”
Doe swijde Sokrates en seach fertrietlik nei de grûn.
En wylst wachten syn learlingen wat Sokrates te sizzen hawwe soe.
En doe’t it mar duorre en duorre, brocht syn swijen har oan it twiveljen.
Op in stuit doarde de lange Orchos, de soan fan Keiros de Korinthiër, it oan en freegje: Bedoelt myn learmaster dat 
bloedtoarst nea de oerwinner wêze kin fan it warleaze?”
En Sokrates syn eagen ljochten op.
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Sa begriepen se, al like it foar it bedraachlike each oars, dat
nei it wêzen fan de dingen, de sichtbere en de ûnsichtbere, 
net de wredens fan de hûn de hazze,
mar de warleaze hazze de hûn oerwûn hie.
 
Hast 2500 jier letter hat dizze suvere gedachte foarm fûn yn in bank yn in tún fan in sekere Philippos, dat wol sizze: 
hy dy’t de hynders leavet en goed beride kin. En fan syn muze fan de skiedskriuwing: de Klaverblommige Clio fan 
de Greidhoeke.



Wjerklank 27 Wjerklank

P.S.

En wat skriuwt Homerus yn de Ilias, tsiende sang, oer hûn en hazze? 
Klaas Bruinsma hat it foar ús oerset. 

‘Wylst stiek in hûn dy’t der lei, de kop en de earen omhegen:
Argos, de hûn fan de dappre Odusseus, dy’t sels ek him fokt hie. 
Mar gjin plesier fan it dier hie syn baas; dy wie earder fertein nei 
‘t hillige Troje. Alear namen jonge mannen him faken
mei op jacht op ‘e wylde geiten en reeên en hazzen.
Mar no ‘t syn baas fier fan hûs wie, lei ‘t dier fersleauk’ op ‘e grutte 
bulte ezel- en kowedong, dy’t der lei foar de poarte,
delstoarten op in heap, oant wer Odusseus syn feinten
dong ut it steal wei hellen om ‘t grut domein te bedongjen.
Dêre lei doe de hûn Argos, en ‘t dier siet under de luzen.
Sjoch! doe’t de hûn fernaam, dat syn baas Odusseus deunby wie,
wisple er wol mei de sturt en liet beide earen wol hingje,
mar hy wie net mear yn steat om tichtby syn baas noch te kommen. 
En Odusseus seach him fan fierren en fage in trien ôf -
maklik ûntgong dat Eumaios - en daliks begûn er te sizzen:
“Sjochris, Eumaios! wat frjemd, dy hûn dy’t hjir leit op ‘e dongbult. 
Wol is er moai fan bou, mar dochs bin ik net hjirre wis fan,
oft neist dat kreaze stal hy ek moai rap wie yn ’t rinnen
of samar ien fan dy hûnen ta selskip fan hearen oan tafel,
dy’t allinn’ om ‘e pronk de fersoarging ha fan har bazen.”
En ta in andert sei him Eumaios, de hoeder fan bargen:
“Absolút wis is dy hûn fan in baas dy’t stoarn is omfierrens. 
As er fan stal en dieden noch krekt sa wie Iykas alearen, 
sa’t Odusseus him efterliet by syn ôfreis nei Troje,
dan soest him daliks bewûnderje om syn krêft en syn fluggens.
Want net ien wyld dier koe yn ‘t djipst fan ‘t ticht wâld him ûntkomme, 
hieltyd as hy ’t efterfolge; in knaap wie it nammers yn ‘t speuren.
No is er min der oan ta, omt syn baas yn ‘e frjemdte ferstoarn is,
en ûnferskillige fammen om ‘t dier har alhiel net bekroadzje.
Sa binne slaven; wannear’t har masters har net mear gebiede,
binn’ hja net langer reewillich de paslike plicht te folbringen.
Ommers, de wiidsjende Zeus ûntnimt de helt fan de deugden
oan in man, as de dei fan de slavernij him oerweldget.”
Sa spriek Eumaios en gong it prachtich boude paleis yn
dwers troch de ytseale streekrjocht ôf op d’ oermoedige frijers. 
Lykwols, it lot fan de donkere dea naam no wei de hûn Argos, 
daliks neidat er nei tweintich jierren Odusseus wer sjoen hie.’

It giet hjir om de earme Dolon op ‘e flecht foar Odysseus en syn maat.

Sprekkender noch is wat stiet yn de Odyssee, sang santjin. Ik lês jimme de rigels 291 / 327 al wer yn de oersetting 
fan Klaas Bruinsma.

“Lykas twa hûnen mei flymskerpe tosken en tûk yn it jeien
of in ree of in hazze, dy’t kjirmjendewei foar har út stoot,
dwers troch it boskige gea aloan en geduerich ferfolgje,
sa folgen Tudeus syn soan en de stêdeferwoester Odysseus
aloan geduerich dy man en snienen him ôf fan syn maten.”



Opjaan: jim kinne jim opjaan 
(as foarlêzer, of gewoan as 
taharker) bij de sekretaris, 

Jan Gulmans: 
tel. nr. 053434551, 

of fia de email 
(jan@gulmans.com), 

of skriftlik (Wagnerlaan 7, 
7522KH, Enschede). 

Kosten: 
iderien betellet € 7,50 
troch dat bedrach oer 

te meitsjen op nr. 437443620 op 
namme fan it 

Obe Postma Selskip te Ljouwert. 
Jou dêrbij oan: 

Poëzijmiddei Koarnwert.

It bestjoer tidiget op 
aardich wat flecht op 

’e koai. Der is fansels tee en 
kofje, en in stikje koeke 
sil der grif ek wol wêze.

Poezijmiddei te Koarnwert
Datum: 12 maaie 2013 yn de tsjerke fan Koarnwert

Tiid: 14.00 -16.00 oere

Doel fan dizze bijienkomst: wij 
noegje de leden en eventuele oare 
belangstellenden út om ien of 
heechstens twa gedichten foar te 
lêzen dy’t har yn ’t bysûnder oan-
sprekke. It is de bedoeling dat de 
meidoggers dêrbij yn it koart (foar 
of nei it foarlêzen) útlizze wat har 
no presys sa yn it hert rekke hat 
bij it keazen gedicht. De 
foarlêzers wurdt fersocht 
om har teksten nei 
ôfrin oan Geart van 
der Meer te oerlangjen. Dy stikjes 
wurde dan yn de earstfolgjende 
WJERKLANK en/of op it web-
stee publisearre. It giet hjir 
dus net om dreech witten-
skiplike ferhalen, mar om 
wat bij jim rjocht en spon-
taan út it hert komt bij it 
lêzen fan Postma. Sa hoopje 
wij in moai byld te krijen fan 
wat Obe Postma hjoed-de-dei 
noch te weech bringt mei syn 
gedichten.

Mocht it slagje mei de sin-
teraasje en ien en oar, dan 
sille der miskien ek noch 
Obe Postmatoanen op 
muzyk te hearren wêze …


