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Obe Postma Selskip

In hieltyd weromkommend tema yn ’e bestjoersgearkomsten
fan it Obe Postma Selskip – lykas dy fan febrewaris, maaie

Fan ’e redaksje

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 aktiviteiten, 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 beskriuwingen fan ûndersyksaktiviteiten,
fuortgongsferslaggen, útstellen fan (nij) ûndersyk op it

Abonnemint Wjerklank
Njonken Wjerklank hat it OPS in webstee: obepostma.
nl. Leden fan it Selskip krije
Wjerklank fergees tastjoerd. Sy, mar ek oare yntereswolle 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.

Postma Stichting, en dêrmei dy fan it Obe Postma Selskip.
Nettsjinsteande it krewearjen fan de Obe Postma Stichting,
benammen fan Lolke Folkertsma en Albert Wynia (en sûnt

moaie tolfde maaiedei. Fanwege romtekrapte ha wij lykwols beslute moatten net alles op te nimmen, en allinne dy
bijdragen op te nimmen dy’t fan leden binne dy’t ornaris net yn WJERKLANK skriuwe. Oarssein: de pommeranten fan
it selskip komme ek oars faak genôch oan har trekken, en dy har teksten binne dan ek net opnommen. Der wurdt noch
besjoen oft miskien it webstee hjir net foar inkelde fan dy net opnommen bijdragen in gaadlik plak is. Yn elk gefal, it
gong hjir foaral om in middei foar de ‘gewoane’ leden, en dy komme dan ek oan bod yn dit nûmer.

tolve maaie fan dit jier te Koarnwert mei in minimum oan
kosten noch realisearre wurde, oare projekten moatte, sa’t

Willem Abma

set wurde. Ik tink dan oan de útjefte fan de Samle Opstellen
OP SOKKEN DEI

ek de biografy oer Postma. Dat hat allegearre uteraard ek syn
wjerslach op de Wjerklank; it oantal siden moat spitigernôch
beheind bliuwe.
By tal fan potinsjele subsidiïnten hat de Obe Postma Stichting

Op sokken dei – de wyn is koel en heech,
Fier yn it westen glimt it iere rea;
De wei leit foar my út: in blanke reed
De wrâlden yn; de siel bespant it gea.

de fûnsen it swier, it kapitaal is faak belein op de delgeande
steuning. Bûtendat kinne we net elk jier by deselde fûnsen
oanklopje. Wy dogge dan ek in oprop oan ús leden om ris
te tinken oan in donaasje of in legaat. Sawol it Selskip as de

Fêst riist der foar my op yn ’t donk’re lân
In ljochte wentering, de skuorren, steech,
Ien stins, út âlde ieu, giet rank omheech.
It is gjin doarp as oare, boud fan klaai
En reid; ’t kin net as hja fergean;
In byld, begryp, wat namme moat it ha?
Mar ’k wit, it sil yn ivichheid bestean.

Instellingen) status. Dat betsjut dat jo jo abonnemintsjild en
belesting. Mear ynformaasje kinne jo krije fan ús ponghâlder,
Jan Guichelaar.

Sa fêst te hâlden yn ien byld wat wie,
En mei te bouwen oan in macht’ge stêd,
Wêr’t wente hat wat ierdske stalte hie.

Obe Postma Stichting
N Neist it Obe Postma Selskip is de Obe
len, 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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neamd wurde. Op 15 novimber fan dit jier wurdt it earste
eksimplaar fan it boek Geschiedschrijving 1900-1940, in
het bijzonder over Friesland (ûnder redaksje fan Philippus
Breuker, Goffe Jensma en Hylkje de Jong) oanbean oan de
sprekkers Harmen Oldenhof en Hanno Brand. Dat bart yn de
steateseal fan it provinsjehûs! Op de efterside fan dit nûmer
fan Wjerklank treffe jim it programma fan dy middei oan.
Ek in bliid berjocht is, dat in grut tal oantekenskriften fan
Obe Postma op DVD set binne. Lykas jim mooglik witte, hat
Postma sa’n 800 skriften neilitten. Op it webstee fan it Obe
Postma Selskip (obepostma.nl) stiet in oersicht fan dy skriften.
Troch de ynset fan Wijbo Palstra út Stienwyk binne der op dit
stuit al 220 fan dy 800 skriften scand en tagonklik makke.
It bestjoer fan it Obe Postma Selskip tinkt nei oer de moogliktwa nûmers fan Wjerklank
Mooglik kinne wy, sa is al suggerearre, oanslute by it projekt
CH2018, Ljouwert as kulturele haadstêd fan Europa. Obe
Jan Gulmans, skriuwer
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Willem Abma

Op sokken dei – yn ’t koele hjersteljocht

Wêrom sprekt my it fers ‘Op sokken dei’ tige oan?
skreaun. In wichtige eigenskip foar in dichter: it fermogen
ta ferbylding. Dat fermogen draacht by oan de kwaliteit
fan it gedicht.
Mar Postma makket yn dit fers ek gebrûk fan de realiteit:
‘De wyn is koel en heech.’ ‘Yn ’t koele hjersteljocht.’ Realiteit en ferbylding steane yn in boeiende spanningsrelaasje
ta elkoar, fral ta utering kommend yn ‘Fier yn it westen
glimt it iere rea,’. Dat iere jûntiidsrea wol ús meinimme
nei oare sfearen. Tink oan Emily Dickinson dy’t yn ‘Because I could not stop for death’ skriuwt: ‘Wy kamen...by
de sinne lâns dy’t ûndergie; of earder dy gie ús foarby;’.
-

Tink bygelyks ek oan Joseph von Eichendorff as er yn
‘Im Abendrot’ skriuwt, ien fan de Letzte Lieder fan Richard
Strauss. ‘O romme stille frede, sa djip yn ’t jûntiidsrea, wat
ha wy ús wurch kui’re/ is dit sawat de dea?’
Der is mear. Noch nijsgjirriger wurdt it as it giet om no,
ferline en ivichheid. Tiid is de paradoksale ferskiningsfoarm fan ivichheid. Postma skriuwt faak oer dat thema.
Myn 50 moaiste rigels fan Postma op de site fan ús selskip yllustrearje dat.
Yn ‘Op sokken dei’ begjint it al yn de earste strofe mei
‘de siel bespant it gea.’ Wer dy huver. Mar, wat lês ik no
ommers krekt wat de siele is, wêr’t er is, hoe’t er is. Tink
oan de ferhanneling fan Joke Hermsen mei har nijsgjir-

Postma syn wurden: ‘Fier yn it westen glimt it iere rea.’
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is it hjirre by Postma? Miskien hat de siele it stal oannommen fan it iere rea en him sa yn ús as taskôgers en
in wolkepaad, de wrâlden yn. En wylst wy mei Postma
meirinne sjogge wy yn it donkere lân in ljochte wentering.
Faaks doelt de dichter op foarm en bou fan in delsetting
De ûnfersetlike skuorren ferbrekke
.
Hat mei dit byld de wiskundige de dichter foar syn gefoel

yn ien byld wat wie, en mei te bouwen oan in macht’ge
stêd, wêr’t wente hat wat ierdske stalte hie.’ Hoe kin ien
de keunst fan it herinnerjend witten sa omskriuwe? Want
it herinnerjen giet in architektoanysk ferbûn oan mei de
ferbylding dy’t resultearret yn in machtige stêd wêr’t
alle stjerlingen har ta wenjen sette kinne. Ik tink net dat
Iepenbierings op it
each hân hat.

Jelle Breuker
Ut: AS MEN ALD WURDT
De blauwe blommen fan Ate’ Marte
Ik siet op ’e bank yn it parkje om nei de blauwe
blommen te sjen.
It wienen de moaiste fan it plantsoentsje, sa as it doe
de moaiste yn ús tún wienen.
Ate’ Marte hie se fan Arjens Akke erfd, doe’t dy nei
har nij hûs ferfear;
Dy hie as skipperswiif wol de wrâld yn west om wat

tusken realiteit én ivichheid. En it libben paradearret yn
ferstien wurde moat.
Postma giet werom nei miskien wol de midsieuwen as
er skriuwt: ien stins út âlde ieu giet rank omheech. Mar
ferbyldingkrêft oansprekt. It giet net om in gewoan doarp
boud fan klaai en reid, it bestiet yn de geast en is dêrmei
ûnfergonklik. Hy skriuwt dan ek: In byld, begryp, wat
namme moat it ha? Mar, ik wit it sil yn ivichheid bestean.
It is dan ek gjin wûnder dat Postma yn de fjirde strofe

foarby.
Wy binne, mei beide fuotten op ’e grûn steande yn it no
wulft fan de siele by in ranke stins út it ferline lâns yn de
by. Wat in reis. Wêr makkest dy mei? It is net liker as
jout Postma ús, mei al ús fysyk, in ethearysk lichem, nee
sterker: in ethearysk bestean.

Trijntsje de Boer
DOARP
Ik ried it doarp yn ’t rûn, de rige lâns,
De terpen rige dy’t de pleatsen droech.
De bou lei wûnderryk; de skûnen strang
As krigers yn ’t gelid, ’n ûneindich hear.
Dêr tusken, grien en goud, it kleurich fjild.
En jimmer wer de toer! In foarse burch,
It machtich sintrum fan it wide gea.
Dêr wie it, wêr’t de earbersten fan ’t doarp
Har setten ta it rjocht. Dêr, wêr’t de gouden bân
Befrissele waard, de dyk foar ’t eigen folk.
Gjin macht hat dy’t dit sjongt; mar as er koe
Fêsthâlde eat fan wat syn freugde wie,
In byld fan Fryslân sa’t it bliuwe mocht!
Trijntsje de Boer

Doe’t ik it gedicht foar it earst lies, seach ik Penjum foar
my, mar de dichter neamt it net. En dat makke my nijsgjirrich.
Hjoed de dei litte in protte minsken harren troch de tomtom
fan A nei Better stjûre, frijwol sûnder each foar it gea.
De dichter is net allinne opmerksum, hy seach yn de
bylden ek it wurk fan minsken. Sy makken gebrûk fan de
natuer en foarmen it gea.
De dichter brûkte inkele prachtige wurden. Wjerfarrensfol
earbersten.
Hjirmei lei er ekstra de klam op minsken.

It gedicht liket op in sonnet, mar it hat gjin rym. It is
tolfde rigel is in tuskenrigel. Dêrnei folget in kear. De kaai
leit yn ’e kear.
in doarp
dat de dichter oansprekt. In doarp, as minskemienskip, sa’t
der hûnderten binne yn Fryslân.
Doarp fan Obe Postma is foar my in oade oan doarpsbewenners. Meielkoar makken en meitsje se Fryslân ta
wat it is.
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Dy fan ús wienen wat donkerder blau mei wat giel en
wyt der yn;
Jelle Breuker

Wy neame it no ridderspoaren.

Ik tink dat dit ien fan de ienfâldichste fersen fan Postma
is. De opbou is goed nei te kommen, der sitte gjin lestige
wurden yn, gjin ferhevenheid, it ûnderwerp is werkenber
en ek hjir docht Postma net oan yntellektualisme. Dêrtroch
sublymste Postma-gedichten it paad opgean nei hegere
diging yn drege tiden. Mar assosjatyf rekket dit gedicht
myn wrâld. Der sit ien, justjes bedutsen laachje yn. Dat is
de Postma’s de blauwe blommen krigen hawwe moat fan
Ate’ Marte.
It is in moaie en sosjale gewoante om planten oaninoar
troch te jaan. Foaral oan aparte planten hawwe in soad
minsken niget. By it gearstallen fan myn boek: Middeleeuwse Franse tuinen: hun geschiedenis, hun hedendaagse staat bin ik dit ferskynsel gauris tsjinkommen. As
ik oan dit gedicht tink, stean ik dan ek daliks tusken de
Frânske muontsen en eallju fan eartiids. Foaral tusken de
kasteelfroulju dy’t planten ruilen of inoar joegen. Yn ‘e
dy’t in knoarre jild fregen, want de froulju wiene begearich. Nearne wie it oansjen twingender as yn de feodale
maatskippij. Dy keaplju waarden lykwols mei de geastliken en eallju om harren jildsucht begekke. Yn spotgedichten en yn de saneamde Frânske fokseromans op rym
fan nei 1180. Jimme witte wol, dy boeken oer de snoade
Rein de foks, de nommele Nobel de liuw. de eptige Kanteklear de hoanne, de wrantelige Ysegrym de wolf en mear.
Werom nei it gedicht: miskien hat Arjens Akke har riddermerk. Yn Harns, Snits, Ljouwert, Amsterdam, Hoarn?
Wer’t ik ek altyd oan tink is de gedachte dy’t Postma
hân hat by it delskriuwen fan it wurdsje wol yn de sin:
‘Dy hie as skipperswiif wol de wrâld yn west om wat
Wol is hjir in bywurd fan
modaliteit, wat seit dat it wurd de persoanlike beoardie-

ling of hâlding fan de taalbrûker ta utering bringt, yn dit
gefal Postma. Wêr giet it him om? De neutrale opmerking
dat it skipperswiif al of grif, of sa’t foar sa’n frou gewoan
is, de wrald yn west hat? Of wol de dichter hjir in tsjinbetsjutting krijt? Hat Postma syn sin set op sokke froulju,
ek, mâlder moat it net, it wurd hat my yn ‘e besnijing. Ik
hoopje dat myn taalriedsel altyd by my bliuwt.
It blau fan de ridderspoaren is it moaiste blau dat
bestean kin, seit de dichter. Dat haw ik ek lang fûn, mar
al heel wat jierren net mear. My is dat blau te moai. Nee,
dy ridderspoar is wat foarm en kleur oangiet sa oerdiedich
rynsk, dat de blom my oan kitsch en plestyk tinken docht.
Myn moaiste blau is no it blau fan it nederige tongeroare ferskowings yn kleurbelibbing te krijen hawwe mei
myn oanwinnende wurdearring foar it lytse, it ienfâldige,
it kwetsbere. As dat sa is, dan hat in geastlik of gefoelsmjittich aspekt soarge foar in estetysk gefolch. Foar my in
nijsgjirrich ferskynsel.
Dit gedicht ropt heel sterk it byld op fan ús mem op
Himelfeartsdei. Hoe drok se it ek hie mei har man en seis
jonges en hoe moai it waar ek wie om te húshimmeljen of
bergen overals te waskjen en op ‘e line te hingjen, se soe
dan nei Ljouwert, nei Blomkemerk ta. Ik bin wer in jonkje
en sjoch har yn ‘e sneinske klean fuortfytsen nei de bus ta.
En weromkommen mei in pear fêste planten. Ien skynde
lytse readbrune blomkes en dy’t stonk nei yn ‘e waaks set
húsrie. In spook. Ik prate mysels dêr pine yn ‘e holle mei
oan. Mar mem wie der lokkich mei en dêrom ik ek. It byld
fan mem op Himelfeartsdei, werom út Ljouwert wei, mei
de jas noch oan en in pear nije blommen op it taffelskleed is
ien fan de dierberste bylden dy’t ik fan har haw. De blauwe
blommen fan Ate’ Marte is in lofsang op mem.

Wjerklank 5

Jan R. van der Burg

Willem van Dijk

HJA DY’T NET BEDIJDEN

IT LIBBEN DAT FERGONG

Set nei har will’ en hawwe net har bern
Neilitten in ryk erf troch wrotten swier
En hurd. Ja faaks is wat fan d’ âlden kaam
Yn har bewâld beklonken en betard,
Om’t alles rûn har tsjin. Wylst oare leat
Fan selde stam as machtich man oer doarp
En tsjerke stiet, gong har bedriuw te niet!
Unearber stik! En dochs ús freonen wol
Sa goed as wa’t op heechste priis it fee
Te setten wit en tingje kin op ’t lean.
’k Bin bang hja wienen yn it bûthús net
Sa trou as ’t moast, mar faken bûtendoar
Op ’t hiem of op ’e dyk, mei freonlik wurd
Foar wa’t syn paad dêr brocht. Har niget wie
Foar ’t fûgelguod oer ’t fjild en neat gong har
Oan ’e seedyk, it hert giet út nei bût
En al wat rynsk de see bringt oan it haad.
O, hoe binn’ hja hjir thús! It wide rom,
It ivich weachgebrûs, it wiks’ljend ljocht,
De sâlt’ge rook, ’t nimt allegearr’ har mei!
En al wat jinsen libbet op ’e waard.
It fee fergetten wurdt; it haaien oerbliuwt
Sa giet it net foarút. En as er tsjinslach komt,
In minne tiid, hja binne ’t dy’t it treft.
Sa kin it barre, dat op ’e âlde dei,
Hja wei út heite spul en earm en lyts
In tsjerke arbeidershûs ha ta har went;
En yn ’e tsjinst fan foogden wrotte hja
Wat op it tsjerkhôf om en himmelje it paad.

Jan R. van der Burg

Har easken rûnen mei de tsjinspoed del
En sûnder wrok sjen hja it âlde spul
Yn fûler hân dijd ta in nije bloei.
Hja nimme it libben sa’t it is en kleie net;
En sneins yn tsjerke moedich sjonge hja,

Wêrom dit fers fan Obe Postma?
Om te begjinnen: Fan de Fryske dichters hat Postma mij
altijd it meast oansprutsen.
‘Hja dy’t net bedijden’ rint der foar mij út, omdat Postma
hat yn de maatskippij, mar nettsjinsteande dat, him net

6 Wjerklank

In macht’ge rige stiet oan ’e oare kant.
De foarsten binn’ my nei: hoe klear en grut
Haw ik har foar my stean, sa libben as
Wa’t nêst my is! En mei har komt
It folk dat har bestiet; dy hjitte libben noch,
Mar wat har stalte wie, ferstoar sa goed
As dy’t men deaden neamt; of better wol
It iene bleau as ’t oar.
Hja binn’ net bûn
Oan foarmen fan ien dei; ’t giet hinn’ en wer
Sa as de siel ferweecht: in wiks’ljend spul.
De freonen fan myn jonkheid allegearre
De dei, de wyn dy’t troch de reiden giet,
Nimme har op; der is gjin skied
Fan doe en no; dy’t oer de tearen rint
Fan ’t wetter, draacht har byld.
Myn stalten bring ik gear nei doarp en stee;
En yn it hûs de slachten komm’ en gean:

Willem van Dijk

Mar fêster hâlde wier en wurk’bre grûn.
Nei tiden griis en âld! De brike muorre
It tek, it lytse ramt, hja sprekk’ in taal
Us nei en goed. En op ’e terp mei plak
Foar went en hiem – feilich lyts ryk
Opboud fan eigen krêft – o as wy stean
Dêr heech oer ’t gea en sjen de lânen oer,
Har weiden, moedsum lutsen by de hichte op,
Komm’ op ús ta; wer roppe oer ’t fjild de kij,
En effen hearre wy it eineguod.
De himrik út, oan ’e ie ta dy’t
En ik rûk de grûn...
O dit giet bûten tiid! Wy binne diel
Fan selde wrâld, hoe koe der oars

Kommentaar
1) Boppe it gedicht stiet ‘It libben dat fergong’, wêryn’t sein
wurd, dat it libben winliken net fergiet mar oare foarmen
oannimt.
2) ‘Hja bin net bûn oan foarmen fan ien dei’ en ‘it giet hinn’ en
wer, sa as de siel ferweecht: in wiks’ljend spul’, dêryn hear
ik de reynkarnaasje, de kearn dy’t fan libben nei libben giet.
Ik bin er net wis fan oft Postma dat ek sa fûn.
3) ‘o as wy stean / Dêr heech oer ’t gea en sjen de lânen oer, /
Foar in greidboerssoan fan diskant, sa as ik, is dat tige
foar’t ik it lies.
(bestean) is foar Postma in trochgeande stream, de minsken
dy’t libbe ha dogge mei mei de minsken dy’t libje.
5) ‘O dit giet bûten tiid wy binne diel / Fan selde wrâld.’ En
Postma blyk fan in witten fan in bistean bûten tiid (en
romte) - of hat er dêr in direkt wjerfarren fan?
Postma utering oan it idee dat alles mei alles gearhinget.
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Teake Oppewal
DE LODDE
O earste gravens wûndere bedriuw!
De ierde, dy’t ús draacht, jout mei!
Do stekst de lodde er yn, hy giet yn ’t lichem op;
Dy grutte, machtige ferwint dyn krêft!
Do dolst dy hoale en grêft; de bult,
Dysto dy winst, wurdt terp of dyk;
Der is gjin ein oan watsto bouwe silst!
Yn ’t lytshús leit al ’t ark:
De lodde en skeppe, sibben, nêst inoar;
Dan – bandigers fan wâl en sleat –
Snijseine en heakkel; stikelspar en houwe,
It lichter reau.
De lodde is dyn maat, dyn hân
Past om ’e jelt; it yl kaam fan dy feint!
It gledde blêd is skuorre fan dyn krêft,
Asto mei macht it dreauste yn ’e grûn,
De wrede klaai tebriekst.
Dy sleat hast slatten; yn ’e greide hast
De fuorgen dold.
Dy bou hast hakke mei dyn sterke freon,
Dyn lichem mei; en stiif en krom
Sa makke it wrotten dy; hast is dy ’t wurk ûntkomd.
– En allegearr’ wêrfoar? Moarn sil dyn âlde maat
Yn oare hân dy grave it stee dêrsto yn rêste silst;
En alles is foarby.
Mar yn dit gea, myn bodder, hasto boud
En dien wat moast. ’t Hie sûnder dy
Syn plak net sa yn al it ierdske hân.
De fruchten fan dyn hân
Bring’ ús fan al ’t bederf har part;
Dyn sleat is d’ ieuwen oer in skieding fan it erf.
En ast’, de lodd’ op ’t skouder, jûns nei hûs ta giest,
– De sinne blinkt der op: in byld yn gouden glâns –
Wa gûn syn wegen yn in suv’rer skyn?

In Postmafers dat my altyd troffen hat is ‘De lodde’ (SF
152) út 1923. Yn it earste part is it in lofsang op de warbere minske, op de ‘homo faber’, liket my. ‘Der is gjin
ein oan watsto bouwe silst!’, stiet der, en dat liket wol wer
wat op ‘it wûnder fan it bouwen’, sa’t dat foarkomt yn it
gedicht ‘Wat de dichter witte moat’ (SF 167).
Yn konkrete sin giet it om it ûntginnen en ûnderhâlden
fan it boerelân. De dichter sprekt ien fan de bodders dy’t
op it lân wurkje oan mei ‘do’, mar as je it yn algemiene
De tredde strofe einiget mei de de dea fan dy bodder en
konstatearring: Sa einiget dan dyn warber libben fan wrotten en skreppen, minske! Dat assosjearje ik mei Bloem
syn mankelike slotrigel ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed

voorbij’ út it fers ‘Herinnering’, opnommen yn Media vita
út 1931. De nuchterheid fan Postma fyn ik in markant tsjinwicht tsjin de ferpletterjende mankelikens fan Bloem.
Mar der is mear as allinne it ferskil yn toan. By Bloem
hâldt it fers op mei dat ‘voorbij’. ‘De lodde’ hat in fjirde
strofe, dy’t ynset mei ‘Mar ... ’. Der komt in tsjinlûd tsjin
beweart Postma hjir, nei myn smaak: der is wat fan jinsels
dat oer it swarte gat fan de dea hinnegrypt, dat jinsels
oerlibbet as je der net mear binne. It is in skrale treast, ik
wit it, mar ik fyn it dochs in moai statement fan ús dichter.
Yn it prachtige lettere fers ‘Oertinking’ (SF 265) sit dy gedachte fan trochlibjen ek, mar der is ferskil. Yn ‘De lodde’
siket de dichter it trochbestean allinne yn de matearje; yn
‘Oertinking’ stiet dêroer ‘dy opbou [wurdt] ferrinnewearre’; dêr giet it om it úteinliks fuortbestean yn de Geast.
Opmerklik, ek yn ‘Oertinking’ begjint de earste rigel fan
de lêste strofe mei ‘Mar...’ (en even sydlings, dy rigel is yn
hat is wat oars as wat net west hat’: hammerjend, in hiele
sin mei allinne mar ienwurdliddige wurden!).
Dan is der noch ien oar lêste apart aspekt oan it fers ‘De
lodde’, en dat is de titel.
Want sis no sels, de lodde spilet wol in rol yn dit fers, it is
wol in motyf, mar it liket dochs net it grûntema fan it fers,
yn earste opslach.
Ik ferûnderstel dat it wurd ‘lodde’ by Postma yn de
rigels ‘Lodde, lodde en modder / deauwurks ark en reau
/ dêr’t ik, earme bodder / mannich grêf mei kleau’. Dy
ynkringende dichtrigels komme út it ‘Deagraverssankje’
fan Eeltsje Halbertsma, dat al daliks yn it begjin fan de
-

fan Tsjêbbe Hettinga. Markante roken, asyndetysk ferbân,
Lykas bekend wie Postma goed op ’e hichte mei it wurk fan
Eeltsje Halbertsma, dat myn ferûnderstelling liket my net raar
ta. Foar Postma wie it wurd ‘lodde’ net mear neutraal.
De lodde, dat wie de dea, om it koart gear te fetsjen.
Postma hat Halbertsma syn ‘Deagraverssankje’ in tsjinlûd
jaan wollen. De lodde is by him net langer deawurks ark
en reau, mar it symboal fan it warbere libben, dat de dea
minder sinleas makket as Halbertsma ha woe.
Liesbeth Brouwer (1953-2006) fertelde my fyftjin jier
as foarbyld fan yntertekstualiteit en befestige it fermoeden
dat ik hie. Utsoarte dat dwersferbân makket dat it fers
krekt even djipper stekt. Om dy reden hie ik it ek graach
ters nei elkoar ien fan de eleminten wie foar de seleksje.
Mar, sa’t wy hjir hjoed ek wer waarnimme kinne, Postma
hat safolle moaie fersen skreaun, der wie gjin romte foar.
En dêrom woe ik it hjir graach fertelle.
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Sybrichje Tseards Rinia (1844-1928), de mem fan de dichter
It meie sa werkelik wêze as it byld fan dyn memme leafde (út: ‘Fuortgean’, SF 2005, s. 285)
Tineke Steenmeijer-wielenga
Lykas oer de heit fan Obe Postma, oer wa’t ik yn 2012 yn Wjerklank nûmer 11 skreaun haw, is ek oer syn mem wol wat
te fertellen. Fan har hân binne oars as brieven gjin teksten bewarre bleaun en guon dingen binne al neamd yn it boppeneamde stik oer Piter Obes Postma, mar dochs hat it noch wol doel en set ek Sybrichje Tseards Rinia, de mem fan de
dichter, ris sintraal.
ken har bruorren Herre, Douwe
en Sybrand. Hy wie seis jier âlder
as syn nichtsje. Miskien hat yn de
freonskip meispile, dat de suster
dy’t op him folge en dy’t yn 1840
nei har mem Sybrichje neamd
wie yn 1859 al ferstoarn wie.

Jiertallen
Sybrichje Rinia waard op 25 maaie
1844 te Koarnwert berne as dochter fan Tseard Herres Rinia (17901869) en Meindertsje Douwes
Yntema (1803-1865). Hja wie it
achtste bern en soe altyd de jongste
bliuwe.
Hja hat skoallegien by master
Douwe van der Veer, dy’t yn 1850
te Koarnwert beneamd wie en
op 14 maaie 1852, krekt foar
Sybrichje har achtste jierdei, troude
mei har suster Lijsbeth. Dat moat
wol wat bysûnders west hawwe
foar sa’n skoalfamke! Oft hja de
iepening fan de nije skoalle yn
1857 noch as learlinge meimakke
hat, is net bekend. Oer it generaal
witte wy net folle fan har bernetiid
en jongfammejierren.
Der wie wol in protte kontakt
tusken de leden fan de Riniafamylje dy’t foar it meastepart yn

njoggen bern fan ‘ús’ Sybrichje
har muoike Joukje Herres Rinia
troud is. Fiif fan syn bruorren en
susters binne jong stoarn. De oare
trije hawwe mei-inoar buorke
te Westermar. Nei it ferstjerren
fan harren lêste suster hawwe
de oerbleaune bruorren yn 1921
it “Gebroeders de Jong’s Leen”
stifte. Bern út de neiteam fan
Herre Tseards Rinia en Reinskje
van der Sluis, Sybrichje har pake
en beppe fan heitekant, kinne út

as nei Makkum teagen as se ophâlden fan buorkjen. Fan
it byinoarkommen foar in mienskiplik miel op lânferhieringsdei, it op kream- of jierdeibesite gean en it kofje- en
teedrinken witte wy ien en oar út de oantekenboekjes fan
Sybrichje har muoike Antsje.

studearjen.
Werom nei Sybrichje Postma-Rinia. Hja soe 84 jier âld
wurde en doe’t se op 14 desimber 1928 kaam te ferstjerlibben hân. Fan har sweagers en skoansusters wie doe ek
al sûnt 1920 net ien mear yn libben en ek fan har muoikehat gâns stjergefallen meimakke; de minsken waarden
doedestiids folle faker mei de dea fan neisten konfrontearre as hjoeddedei en swiersettich skynt hja der net fan

na Neef Sietse de Jong te Mantgum geweest te eten’.
Dat wie neidat de mem fan Herre en Sybrichje yn febrewaris ferstoarn wie. De famylje sil de jongste dochter in
fersetsje gund hawwe. Tjeerd Herre Jans Kingma wie it
achtste bern fan Jan Martens Kingma en Sybrichje Herres
Rinia, de muoike nei wa’t de jonge Sybrichje neamd wie.
By dy har houlik mei Piter Obes Postma op 18 maaie
1867 soe dyselde neef as tsjûge fan de breid optrede njon-

Fan de sân bern, dy’t Pieter Obes Postma en Sybrigje
is gelokkich mar ien jong stoarn: it earste famke mei de
namme Dirkje (1877-1878), dat mar goed in jier libbe
hat. Obe (1868-1963), Meindertsje (1870-1943), Tjeerd
en Reinskjen (1882-1943) binne yn fergeliking mei de
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famyljeleden út de generaasje fan harren âlden knap âld
wurden. (Tusken heakjes: hjir steane de nammen neffens
de Boargerlike Stân. Ik brûk yn Fryske teksten lykwols
graach de Fryske foarmen. Sadwaande komme der
persoanen foar.)
Sybrichje hat har man al jong misse moatten. In sulveren brulloft is it net oan takommen. Hja wie 47, doe’t
se widdo waard; Piter Obes ferstoar op10 july 1891 op
syn 55ste. Sybrichje bleau efter mei seis bern fan wa’t
de âldste, Obe, al studearre yn Amsterdam en de jongste,
Reinskje, noch mar 9 jier âld wie.
ferfear, bleau Obe syn mem boerinne op de Lytse Pleats.
Dêrnei naam har jongste soan, Tseard, de buorkerij oer.
Hy troude yn desimber 1914 mei syn húshâldster Fokeltsje de Vries. Reinskje gie mei har mem mei. Harren adres

pinsjoen, skreau yn in brief oan syn soan Tseard fan
4.12.1914: Ik heb een paar malen een bezoek gebracht
aan Sybrigje en Reinskje (…) Zij gaan met Mei weer metterwoon naar Makkum, waar zij ’t huis naast
Tj. Kingma hebben gehuurd. Reinskje gevoelt zich hier
niet thuis en heeft op verhuizen aangedrongen’ Op 22
maaie 1915 binne mem en dochter ynskreaun yn Makkum
op it adres A 37, yn 1948 omnûmere nei Vallaat 22. Yn
Sybrichje Postma-Rinia is yn Makkum stoarn en yn Koarnwert begroeven by har man.
Komôf en âldershûs
Sybrichje har heit (dus Obe syn pake fan memmekant),
Tseard Herres Rinia, wie de soan fan Herre Tseards
Rinia en Reinskje Sybrens van der Sluis. Hy hie ien broer
hân, Sybren Herres, dy’t yn 1802 jong ferstoarn wie,
sadat er it erfskip fan syn âlden doe’t dat yn 1830 ferparte
waard, allinne mar hoegde te dielen mei syn trije susters,
Jeltsje, Joukje en Sybrichje, dy’t alle trije troud wiene mei
keaplju. Jeltsje en Sybrichje mei Makkumer Kingma’s en
Joukje, lykas al neamd is, mei Sijtse de Jong, bûterkeapman op ’e Jouwer.
Dat erfskip wie de muoite wurdich en bestie ûnder mear
út twa pleatsen yn Koarnwert, dy’t Tseard Herres in skoftlang beide bebuorke hat. De pleats dy’t yn
Koarnwert bekend wie as nûmer 9, wie syn âldershûs, dat
syn heit, Herre Tseards, urven hie en nûmer 6, de Lytse
Pleats, hiene Herre en Reinskje oankocht.
Yn earder tiden hiene de Rinia’s te Koarnwert dykwurkers
en timmerlju west. Sybrichje har oerpake, Tseard Hessels,
wie hierboer yn Wûns. It lettere pleatsebesit fan de Rinia’s
hat Joukjen Sybes ynbrocht. Hja wie in boeredochter út
Koarnwert en de tredde frou fan Tseard Hessels.

Pleats nûmer 9 wie in lyts 23 bunder grut, nûmer 8, dy’t
oan Herre Tseards syn tegearre buorkjende bruorren Hessel en Fermer taparte is, 34 en nûmer 6 doedestiids justjes
mear as 23. Lykas ik earder (Wjerklank 11, s.7) alris beskreaun haw, kocht Obe syn oerpake fan heitekant, Piter
Sikkes Postma, yn 1841 it grutste part fan de Lytse Pleats
fan de susters fan Obe syn pake fan memmekant.
Doe’t Piter Obes Postma en Sybrichje Tseards Rinia trouden en hja by har man ynluts op de Lytse Pleats, waard
hja sadwaande boerinne op in boerespul, dat sels justjes
grutter wie, as dat fan har âlden, mar dat dy harren pleats
yn eigendom hiene en Piter syn pake de ‘Lytse Pleats’
mar foar in part, sil foar it maatskiplik
oansjen fan de Rinia’s en de Postma’s wol ferskil útmakke hawwe. Dat soks gjin beswier joech by it oangean fan
in ferbining tusken beide famyljes hie it yn 1858 sletten
houlik tusken Sybrichje har broer Douwe en Piter syn
suster Lijsbeth al bewiisd.
Bruorren en susters
Sybrichje har âlden wiene yn 1824 troud en hiene, foardat
hja yn 1844 te wrâld kaam, tusken 1825 en 1840 al fjouwer famkes en trije jonges krigen. Neffens de Boargerlike
Stân: Reinskjen (1825-1888), Herre (1828-1889), Hieke
(1830-1870), Lijsbeth (1833-1873), Douwe (1835-1912),
Jeltje (1837-1866) en Sybrand (1840-1890). De âldste
wie 19 jier, doe’t Sybrigje (BS) berne waard, de jongste
fjouwer.
Sybrichje har mem is yn 1865 ferstoarn, har heit rekke
yn 1869 út ’e tiid. Sybrichje har jongste broer, Sybrand,
dy’t doe faaks noch wol by syn heit yn it wurk west hat,
1873 waard foar him en syn frou Tryntsje Douwes Yntema in nij spul boud op Hiddum. Syn broer Douwe kaam
doe op nûmer 9 mei Lijsbeth Postma, wylst de âldste
broer, Herre al sûnt syn trouwen mei Antsje Jans Yntema
(yn 1851) buorke op in âlde pleats dy’t letter ferboud is.
Foarhinne hie dêr in broer fan syn beppe Reinskje RiniaVan der Sluis op wenne. Herre hat lange jierren riedslid
fan Wûnseradiel west en dyksdeputearre fan it Wetterskip Vijf Deelen Buitendijks. Antsje har mem, Jeltsje
Jans Yntema-Haarsma, wie in suster fan Obe syn beppe
bern, fan wa’t in jonkje in wike nei de berte en in famke
op de leeftiid fan hast 17 jier stoarn binne. Douwe hat nei
de dea fan Lijsbeth Obes Postma noch troud west mei
Sjuttje Jans Buwalda en mei
Lijsbeth Sikkes Postma, mar krige gjin bern en Sybrand
liet in soan en twa dochters efter.
Fan de susters fan Sybrichje wie de âldste, Reinskje,
troud mei Jan Jans Haarsma, in broer fan Obe syn beppe
fan heitekant. Se wennen te Piaam op de Nynke-pleats,
mar al yn 1874 setten hja har as echtpear sûnder bern
ta rintenierjen yn Makkum. Hieke boaske mei Cornelis
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Wiebes de Boer. Hja krigen âlve bern, dêr’t twa jong
fan stoarn binne en trije emigrearren. Se wennen yn ien
fan de dykhúskes en mei Hieke hie Sybrichje in protte
kontakt, mar yn 1878 is dy âldere suster al stoarn. Op har
folge Lysbeth dy’t - lykas al ferteld is - troude mei Douwe
Rintsjes van der Veer, dy’t fan 1850 oant 1863 skoalmaster west hat yn Koarnwert. Hja krigen acht bern, fan wa’t
stoar yn 1873. Tusken de bruorren Douwe en Sybrand siet
en Ypekolsgea) en mem fan fjouwer bern, fan wa’t ien
noch foar de mem stoar en in oar in lyts jier nei har dea.
Fan Sybrichje har bruorren wiene Herre (yn 1889) en
Sybrand (yn 1890) al stoarn, foardat hja yn 1891 widdo
waard. As – ûnderwilens - widner fan Lysbeth Obes
Postma en nei de dea fan syn âldere broer Herre waard
yn sawol de famylje Postma as de famylje Rinia. Yn 1888
waard er beneamd ta fâld oer de minderjierrige bern fan
syn broer Sybrand (doe’t dy syn frou nei in lang lijen
festoarn wie) en yn 1891 oer dy fan syn suster Sybrichje.
Yn de brief fan 13 desimber 1861 (Wjerklank 11, s.10)
hie Piter Obes al skreaun oer de sykte fan syn suster
Lysbeth. Hja is rêst yn 1869 en as har widner hat Douwe
Rinia har part fan it erfskip fan Piter Sikkes Postma
“uxoris nomine” beheard. Obe syn âlden brûkten lân, dat
him tafallen wie en yn guon fan de lettere brieven fan
Sybrichje oan har âldste soan is it byinoarkrijen fan de
hierpinningen foar omke Douwe in wichtich punt. By it
ferstjerren yn 1909 fan de lêste broer fan Piter Obes, Jan
Obes Postma, hat it ek Douwe Rinia west, dy’t “namens
de familie” it leedbrief ûndertekene.
broer skriuwt yn de brieven oan har âldste soan, dat hja
hja op 29 maaie [1901], neidat se ferteld, hat dat se meikoarten meaners krije sil: Oom D zei Augustus was vroeg
genoeg. Nu daar luisteren we gelukkig niet meer naar.
Douwe Rinia hie gjin bern, dy’t him opfolgje koene. Yn
1895 hat er boelguod hâlden en is ferfearn nei Makkum.
Sybrichje har âldste dochter, Meindertsje, is doe mei Doekele Martens Yntema, mei wa’t hja yn 1894 troud wie, op
de pleats kommen dêr’t har mem opgroeid wie.
Nettsjinsteande har argewaasje fan de bemuoienis fan har
broer mei har saken hat Mem Sybrichje grif de ferhâlding
wol goed hâlde wollen, want doe’t Douwe yn 1907 syn
tredde houlik (mei Lysbeth Sikkes Postma, in nicht fan
syn earste frou) oangean soe, skreau se Obe en Lys yn
Grins, dat se him wol in lokwinsk stjoere moasten: Hij is
daar wel op gesteld.
Yn syn lêste testamint – dat er syn wilsbeskikking in
kearmannich feroare hat, bewiist ek al, dat Douwe Rinia
sels oer syn dea hinne de famylje regeare woe – hat er syn
pleats (it âldershûs) tamakke oan syn suster

Rinia, omdat hja de beide lêste noch buorkjende Rinia’s
yn Koarnwert wiene. Yn in ‘Memorie van Toelichting op
mijn testament’ skreau er:
‘Misschien dat sommigen uwer niet best te vreden
zijn over de beschikking van mijn nagelaten aardsche goederen? Zie hier de reden waarom ik aldus
gehandeld heb: Toen ik in 1869 de halve plaats voor
getauxeerde (dus volle) waarde kreeg van mijn overleden vader – was die goede 40 pondemaat te klein
heb ik er in den loop der jaren 5 perceelen land bij
gekocht. Nu is ’t weer een redelijke boerderij en zou ’t
mij erg spijten als er na mijn overlijden, bij verkoop,
hier en daar een stuk vloog, en van ’t ouderlijk huis
misschien geen steen op de ander bleef. Het is mij
altijd aan ’t hart gegaan als er weer een boerderij
werd gesloopt. Ik heb er verscheidene zoo gezien. Om
dat te voorkomen heb ik aldus gehandeld. En daar
niemand de plaats voor de volle waarde zou willen
hebben – krijgen Tjeerd Herres Rinia en Sybrichje Tj.
Rinia hem voor twee derde [der stie earst ‘halve’] der
waarde. Tjeerd om de oude naam, en Sybrichje om
dat zij mijn eenige en jongste zuster, weduw en een
groot gezin heeft. […] Ik zou graag willen dat Tjeerd
en Sybrichje niet deelen.’
Dat wie moai betocht, mar it foel Sybrichje swier om har
helte fan twatredde fan de taksearre wearde fan de pleats
mei 4% rinte fanôf de stjerdei binnen in healjier byinoar te krijen. Mismoedich skreau hja oan Tseard Herre
Kingma, dy’t as bankman de ferdieling fan it erfskip
beoardere, dat Obe yn syn fakânsje wolris by him komme
soe om oer de jildsaken te praten.
‘Ik heb zoo weinig verstand van geld zaken. En dat
ik nu op mijn ouden dag nog eens aan hals en ooren
toe in de schuld kom. Ik wou dat Douwe mij in plaats
maar een paar 1.000 Gld vermaakt had, dan wist ik
wat ik had. Ik hoefde dan geen schulden meer te maken. En kon s nachs gerust slapen. En dat spant er nu
wel om. Mijn hoofdelijke om slag is ook al met 37 Gld
verhoogd. Ze denken zeker dat ik 20.000 Gld geerfd
heb. In plaats van 18.000 Gld schuld. Nou we moeten
maar eens zien.’
In oare bepaling yn it testamint fan har broer hat har grif
better foldien. Hja krige ek syn hûs oan de Turfmerk
yn Makkum, dat hja betrekke mocht, neidat syn widdo
hat hja fan 1916 oant har dea yn 1928 dêryn wenne en
Reinskje is der bleaun oant yn 1943 in ein oan har libben
kommen wie. Tegearre mei de oare net-troude suster fan
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Obe, dy syn húshâldster Lys, hie Reinskje neffens it testamint fan Sybrichje it hûs urven.
Persoanlikheid
Om in byld te krijen fan it uterlik en de persoanlikheid
fan Obe syn mem hawwe wy in pear foto’s, har brieven

dat Postma oproppen hat yn syn gedichten en in twatal
tsjûgenissen fan minsken dy’t har kend hawwe.
Om mei dy lêste te begjinnen helje ik nochris oan, wat
Obe syn efterneef Sybrand Tseards Rinia skreaun hat yn
syn oantekeningen oer de famylje:
Ik heb me nooit aan de indruk kunnen onttrekken, dat
Obe in tegenstelling tot zijn zusters Lies en Reinskje
veel meer een Postma dan een Rinia was. Zo heb
ik me er aan gestoten, dat in een intervieuw niet
éénmaal de naam van zijn moeder door hem werd
genoemd. Terwijl zij toch een vrouw met een enorme
geestkracht en van een opvallende intelligentie was.
De twadde dy’t in karakteristyk fan har jûn hat, wie
Tseard Wytses Hellinga, soan fan de Koarnwerter ûnjongesjierren. Nei de dea fan Sybrichje skreau er yn in
kondoleânsebrief op 19 desimber 1928 oan Obe (en
famylje):
Het is een harde slag vooral voor je zuster Reinskje,
die haar heele leven met Moeder is samengeweest,
ook voor jou en Lies, die elke vacantie weer een
heerlijk, rustig tehuis bij haar konden vinden. Het
gemis van het ouderlijk tehuis weegt ’t zwaarst voor
de ongetrouwden dunkt mij.
Wij nemen zeer hartelijk deel in je smart, ook mijn
Vrouw, die zulke sympathieke herinneringen aan je
Moeder heeft, die haar altijd ’t type vond van een
rustige, opgewekte Moeder, belangstellend in alles
en allen, die met haar in aanraking kwamen, die een
eigen sfeer om zich had. Ja, zoo was het ook zooals
ik my alles uit mijn jeugd en uit mijn latere jaren
herinner, dan is met je Moeder ook voor mij een lieve
vriendin weggevallen. Ik heb deze dagen heel veel
aan ’t vroegere gedacht. (...) Ik zie haar nog bij ons
laatste bezoek aan Makkum, nu al weer bijna twee
jaar geleden, op den 2en Paaschdag, bijna alle Hellinga’s vereenigd bij jullie op de stoep en in de gang
en zij gerimpeld vrouwtje glimlachend er tusschen,
die ze haast allen had zien geboren worden en zien
opgroeien. Wat zal er toen ook wel in haar zijn omgegaan?

Hellinga tekent har as immen mei in eigen sfear om har
persoanlikheid. Dy aspekten, mei de geastkrêft en yntelliginsje fan Rinia, jouwe wol in moai byld.
Brieven
Strykt dat byld mei hoe’t hja út har brieven nei foaren
komt? Ek dêryn toant hja har in meilibjende en soarchsume mem, mar benammen yn de brieven dy’t se as widdo
oan har âldste soan stjoerd hat, is se ek wol gauris soarchlik. It buorkjen nimt syn soargen mei en as der sykte by
famylje of kunde is, skriuwt se fol noed oer it ferrin.
Obe hat 17 brieven fan syn mem bewarre dy’t skreaun
binne tusken 1886 en 1927. Der hawwe grif mear west,
want fan guon jierren binne der mear as ien en út oare perioaden hielendal gjin. It briefkjen mei de soan om utens
sil dochs wol in geregeld karakter hân hawwe.
De earste brief, oan him stjoerd doe’t Obe krekt mei de
heit begûn. De lêste is de iennige dy’t foar in part yn it
Frysk skreaun is; de oare binne yn it Hollânsk, mar dêr
skimert it Frysk, dat Sybrichje alle dagen prate, gauris
trochhinne. Dat docht jin tige autentyk oan. It hat fansels
ek nuver west om mei ien mei wa’t jo nea oars as Frysk
Ut de âldste brieven sprekt de soarch fan de âlden foar de
blemen. Ik helje de earste folslein oan en sil dêrnei wat
sitaten jaan.
Earst heit op 14 oktober 1886:
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Geliefde zoon!
Hiermede zenden we u het goed in de blikken bus die
te zwaar is uitgevallen om in de meeste gevallen als
postpakket verzonden te worden; daarom hebben ook
wij hem met de boot moeten verzenden.
Gij moet nu al uw goed er maar in stoppen en dan
ook maar met de boot verzenden, want dan is er ook
te veel gewicht.
Moeder heeft er een hoop papier in gedaan om het
wat aan te stoppen, daar het er anders te veel zou
schudden.
Gij vindt hierin een sleuteltje om de bus op het slot te
doen, wij hebben een tweede sleuteltje maar konden
nu niet sluiten natuurlijk.
Wellicht zal deze trommel zoo niet op den duur bevallen en wel spoedig vol deuken zijn.
Mein is weer een dag of wat niet al te goed of het
weer de koorts kan zijn is nog niet zeker.
Tjeerd heeft de oude konijnen verkocht en de jongen
zijn of gestolen of door de mudden opgevreten.
Moeder heeft nu en dan last van kiespijn.
Het heeft hier nu een dag twee drie slecht weer Geweest, vandaag was het goed weder.

Dingsdag en Woensdag nacht en Woensdag is hier
vrij wat water gevallen, zoo dat wij nu genoeg hebben
voor een week of wat.
We hebben een van de beide Drentsche schapen geslacht en vandaag er het eerst van geêten.
Tjeerd gaat nu weer voor en namiddags naar de
school doch niet naar de avondschool.
gegroet Uw liefh. ouders
P O Postma
En it ferfolch fan mem:
Lieve Obe
Vader heeft eigentlijk al genoeg geschreven maar ik
wou er toch nog een lettertje bij voegen.
We hebben de overhemden in een houten doos gedaan
om het kreukelen natuurlijk, maar die moet ge ook
weer terugzenden hoor dan moet ge alles maar goed
vol doen ook de onderbroek en baadtje en kousen
want het is beter dat we maar wat langer wachten en
dat de doos dan vol is nu hij toch met de boot moet en
dan kreukelt het ook niet zoo veel, gij moet ook eens
schrijven hoeveel vracht gij er nog van moet geven en
hoe uwe opstaande boorden zich houden en moet ge
dan ook nog een overhemd voor hebben: ook moet ge
ons eens schrijven wat de Proffessoren zeggen en wat
ge den geheelen dag zoo wat doet? en of het u al wat
beter in Amsterdam bevalt?
Ik verwacht nu eens een heele lange brief hoor, gij
moet er maar een geheelen avond voor nemen want
wij willen graag alles weten wat u betreft. Mij dunkt
gij moest de juffrou maar zeggen dat wij u eijer
gestuurd hebben en vraag haar dan of zij ze voor u
koken wil wan[t] anders bederfen ze en dat moest
niet. Th[!]ante Reinschje en ik hebben dingsdag bij
omke Douwe geweest to eten. Thante Antje en Akke
waren ook verzocht maar die waren beide nog niet
regt goed.
Ik denk dat dit nu voor landverhuring was.
Wees hartelijk gegroet van
Uwe Moeder Sijbrichje
Nei de dea fan heit dielt mem, wylst hja mei de jongste
it wurk docht, har soargen oer de buorkerij mei de âldste
soan, de iennige fan de bern dy’t dan in (earst noch beskieden) eigen ynkommen hat.
Bygelyks op 11 maart 1894, neidat mem mei Durkje nei
Grins west hat, dêr’t dy talittingseksamen dien hat foar de
kweekskoalle:
Ik heb voor we vertrokken, even bij de Directrice
geweest om te vragen hoe het met D was gegaan.
Het was een heel vriendelijke vrouw ze zeide Durkje

had goed aan de eissen van het exam[!] voldaan
en had ook wel aanleg en werd dus niet afgewezen:
maar: daar er van de 39 maar 20 konden geplaats
[!] worden kon ze mij natuurlijk niet beloven, dat zij
zou worden toegelaten, want dan moest ze natuurlijk
een van de 20 besten wezen meer kon ze niet zeggen
omdat het examen nog niet was afgelopen. (…)
Het past ons echter beter dat ze nog een jaar thuis
blijft om het geld; want we moeten met Mei zoo veel
betalen dat ik weet niet hoe het komt. Ik denk Kingma
zal wel een 6 of 700 Gld moeten hebben en dan de
rente: bij Alta moet met Mei ook betaald worden en
de huur. en we hebben geen koe te verkoopen. ’t Kan
ook wel wezen dat Mein ook nog gaat trouwen en dan
zal die ook wel het een en ander moeten hebben.
En út in brief fan maart 1895:
We krijgen nu in Maart nog 8.25 voor de melk, en ze
zeggen dat J van der Wal op het nieuwe tarief 6 cent
belooft als de boter 40.00 gld is, maar wij hebben nog
geen nieuwe ontvangen en weten dus nog niet wat
Zurich geven wil, maar als ’t zoo erg is dan zullen we
wel weer moeten karnen, dan kunnen we ook nog wat
uit de kaas maken, of die moet ook niets waard zijn.
Febrewaris 1900 sit mem alwer yn noed oer it kleanspul:
Obe hier hei je schoon goed, maar van de vier begroentjes krijg je maar twee terug om dat de andere
twee kapot zijn, ik heb daar voor nog een nieuwe er
bij gedaan. waar is dat nieuwe dat je aan hadden,
toen je naar Groningen toe gingen, ik dacht dat dat
ook smerig was, as je verlet van meer hebt, moet je
maar schrijven, er liggen nog een paar nieuw geknipt, dan zullen we die wel maken.
En neidat hja it famylje- en doarpsnijs trochdien hat noch:
‘Het land is lan[d]verhuring geloof ik wel 150 Gld hooger
gekomen dan het was’ Ut in net datearre brief fan miskien
maitiid 1901:
Dat je Ds Kreulen wilt op zoeken vind ik heel goed.
Je kunt hem dan het geld brengen. Ze zouden het wel
goed vinden dat je kwaamt. Doe hen dan de groeten
van mij hoor. Je moet toch ook maar geld mee naar
huis nemen, zoo veel je missen kunt hoor. Tj zegt we
hebben met Mei maar een koe te verkoopen. We hebben nog altijd geen arbeider (…)
Het melk geld uit de pot is deze keer nog meer afgevallen dan de vorige. ’t was maar 10 Gld de moeite
niet waard hè. (…)
Als ’t je te druk is dan moet je maar ergens sollisiteeren waar je t makkeler hebt.
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Tante Anne vertroude Bat ook niet en de Vries even
min, die had al geschreven dat er een testament was
dat iedere famielje de helft kreeg, maar het viel natuurlijk nu af, en dan waren er nog eenige mondelinge legaten, maar hoe groot en aan wien, dat schreef
hij natuurl niet. Tj zei zij konden zich op die manier
alles wel toe eigene, daar hoefden wij niets van te
gelooven, hier bij de advertentie van het boelg daar
kunt ge zien, dat er geen testateur is zoo het schijnt,
anders staat dat er altijd onder, en hij had geschreven
dat het goud en zilver zou na het boelgoed verdeeld
worden, maar door wie? Er was ook niet veel had hij
geschreven maar Tante Anna had pers terug geschreven dat zij nog wel onderscheiden dingen wist die er
waren. Die zal er je ook dankbaar voor zijn, als je er
eenig werk van maaktet. en voor je zusters en broer
mag je er ook wel eens naar zien. Want Tj zegt ik heb
er niets aan te zeggen.

Hjir mei wol wat taljochting by. De lêste sin liket in
reaksje op in klacht fan Obe. Yn de earste jierren fan de
20ste ieu wie dy syn sûnens net optimaal. Troch omstannichheden op skoalle moast er der mear oeren by nimme
en troch in krupsje oan de kiel foel him it lesjaan swier.
dat er yn 1903 operatyf fan in lintwjirm ôfholpen is. Hy
hat doe fanwege oerspanning in skoft mei ferlof west en
kuerd op de Veluwe. It hat grif ek op oanstean fan syn
mem west, dat er yn 1904 ôfskie fan it lêste fan in rige
dêr’t er mei syn suster Lys in eigen húshâlding yn opsette.
Yn de iere simmer fan 1903 hie Mem noch skreaun:
Het spijt me dat je nog niet zoo veel sterker wordt,
me dacht als ’t eten en slapen beter wordt de krachten
dan ook zouden keren maar als je geen krachtiger
eten krijgt dan alleen wat rijst met pruimen, dan kan
het ook niet best sterker worden, dan moet je eerst
meer vleesch en eijeren eten zou ik zeggen, of meer
melk. maar ik weet het niet, zeggen de Dokters niet
hoe veel je moet gebruiken? Je moet toch altijd eerst
thuis komen, voor je ergens heen gaat
hoor.
Ik hoop maar dat het nu zoo goed gaat dat niet meer
noodig is, als de vacantie komt.
Ds Jan Roelofs Kreulen (Wapse 1820 – Suwâld 1904)
wie troch syn houlik mei Jiskje Jans Haarsma (Piaam
1817- Suwâld 1907) in oantroude âldomke fan Obe. Hy
hat as kristlik-grifformearde predikant stien yn Warkum,
Spijk, Wildervank, Hallum, Utrecht, Giessendam, Leek

Ut de brieven komt noch in oare eigenskip fan Sybrichje
nei foaren: har ûnôfhinklikheidssin. Ut de boppe al
oanhelle brief oer har broer Douwe mei wa syn miening
hja gjin rekken mear hâlde hoegde, wie dy kant fan har
karakter al nei foaren kommen. Yn de maitiid fan 1901
hat hja wat spul mei in buorman dy’t efter har rêch om in
feint ynhierd hat, dy’t by har oan it wurk wie en miskien
noch wol bliuwe wollen hie. Neidat oaren dy Lolle yn in
kafee yn Makkum dêroer it mannewaar opsein hawwe, is
er by Sybrichje kommen om it goed te meitsjen. Dêrnei
komt er geregeldwei oan mei de krante, boadskipkes fan
neat en út en troch in aardichheidsje, lykas blomsie of
plantsjes. It folgjende sitaat is út in net-datearre brief út
dy tiid:

No’t er sûnt 1894 in fêste oanstelling hat as learaar oan de
ryks-h.b.s. te Grins, kin er dat werom betelje. Miskien hat
jûn wurdt. Nei it ferstjerren fan de widdo Kreulen is der
boelguod hâlden, mar it goud- en sulverguod is dêr bûten
bleaun. Ut de oantekenboekjes fan Antsje Rinia-Yntema
witte wy, dat dat op 19 maart 1908 ferparte is ûnder de
erfgenamten dy’t dingen foar taksearre wearde keapje

hoewol oantroud like neie famylje wie, ek jild krige hat,
mar miskien net likefolle, omdat hja diele moast mei de
neibesteanden fan har man syn bruorren en susters.

Gij woudt dat ik over geld zaken zou schrijven? Nu
ik behoef nu geen geld van jou hoor, ik heb huur en
rente betaald en belasting, morgen nog 40 Gld hoofdelijke omslag, en dan houd ik nog een paar honderd
Gld over en de 300 in de spaarbank, en ons vet rier,
dat Lolle gehad heeft, heeft Tj Vrijdag aan Ynze
verkocht, voor 29 Cent ’t pond, dat zal ook wel f 170
a 80 worden, denk ik. ’t Zal L wel spijten dat hij hem
maar niet gehouden heeft. Van Lolle gesproken. Die
kunnen we tegwoordig wel om de vinger winden (zoo
als men zegt)
Letter komt Lolle nochris te praat yn in net-datearre brief
(wierskynlik út 1902):

Oer dat boelguod hat mem yn in net-datearre brief oan
Obe skreaun:
Tj Herres zei dat als hij er rechtstreeks bij betrokken was, dan ging hij er heen, want hij vreesde dat
die vroome luidjes de boel onder elkaar verdeelden.

14 Wjerklank

Lolle komt nog alle dagen ons al een poos vervelen.
Hoe lang we daar nog aan vast zullen wezen?
En in jier letter: Wat een regen wat een regen, en dat
in de hooitijd. Ik geloof niet dat het zoo oud ik ben
meer zoo geweest is. Er is nu haast 40 pond gemaaid,

en we hebben zoo wat 5 pond gezweeld, en nu begint
het gras er door heen te groeijen, en als ’t niet gaauw
begint te droogen dan verrot de boel nog, dat het is
wel wat en dan de ongetieders in de schuur zitten
en elf Gld verdienen. Zelfs Lolle wordt er mankeliek
onder, maar dan zeggen wij maar: hei hei wat, dat sil
wol wat mei valle, Jou mat mar net earder goele dan
dat je sleind wurre; want dat zeit hij oors altijd tjin
ús.
No noch twa foarbylden fan in eigenskip dy’t de libbenshâlding fan Sybrichje mei bepaald hat: nocht oan it
wurk! Earst út in brief fan 1901:
Beste Obe
Wij hebben van de week een drukke week gehad.
Maar ’k ben toch ook best over ons werk tevreden.
Voor eerst: de kamer is schoon en uw bed stee geverfd. dan de kelder schoon gemaakt heel alleen door
Lies. en de keuken met vuur hok ook schoon nu van
de week niet verder hemelen.
En út in oare brief fan 6 juny (sûnder jiertal):
En nu het grootste nieuws nog. Siemen en Doekle
hebben zamen een nieuw paard voor ons gekocht. een
heel donkerbr 6 of 7 jarige merrie, en mak als hij is!
veel makker dan de bles ooit geweest is. Tj en Doekle
hebben hem Zaturdag voor de sjais gehad en Maandag zijn Tj en R met hem naar Makkum geweest, en
nu vandaag hebben R en Doekle en ik naar Bolsward geweest. R heeft altijd gemend, maar hij wordt
bepaald nergens bang voor, twee maal is de tram ons
passeerd, we waren wel uit de wagen, maar hij zag er
niet eens na, dus dat is goed uit gevallen. Ik geloof hij
is uit Ede? (of Diever) een eind achter Oudeschoot
op k weet ook niet recht wat plaats, die vrouw reid
ook altijd zelf. hij kost 370 Gld dus ook een boel geld,
maar nog groot 50 minder dan Lolle zijnen. en dat is
lang zoon besten niet zeggen ze en ook niet zoo mak.
En ta beslút in sitaat út in al earder oanhelle brief fan 11
maart 1894 oer de reis nei Grins yn ferbân mei Durkje har
talittingseksamen foar de kweekskoalle. Hjir sjogge wy in
boerinne dy’t net faak op reis west hat, mar dy’t har goed
wit te rêden en dy’t maklik yn ’e omgong is, ek al giet it
om minsken dy’t har poerfrjemd binne. Boppedat wit hja
tige libben te fertellen oer har wjerfarren. ‘Meester’ moat
hjir wol har sweager en eardere skoalmaster Douwe van

Nu nog de reis die is me erg mee gevallen. We zijn
Woensdag morgen 8 uur van Harlingen gegaan heben lekker gegeten en zijn dan vertrokken naar Groningen daar het Woensdag was had baukje school
en kon ons niet afhalen we hebben ons toen door een
jongen den weg laten wijzen naar Broer Posthumus.
die menschen waren erg vriendelijk en toen B later
uit school kwam waren we geheel ’t huis we zijn daar
tot savonds half tien gebleven en toen heeft Broer ons
naar een logement gebracht dicht bij de kweekschool.
Daar logeerde ook nog een boer uit Drente met zijn
dochtertje die ook naar de kweekschool moest. We
hebben daar best geslapen, en smorgens met ons vieren ontbeten en lekker ook. we hadden rookvleesch en
worst en eijers en zoo veel eten dat we er met ons vieren wel een week genoeg aan hadden zij dronken kofallen de schenkster, om 9 uur hebben we de meisjes
naar school gebracht en toen ben ik maar wat gaan
zitten haaken en de Boer is de stad op gegaan. toen
ze om half een uit school kwamen hebben de boer en
zijn meisje warm eten in het hotel gebruikt en wij zijn
bij Broer geweest te eten en ’s middags na vier zijn
we naar Tante Sjutje haar zuster gegaan tot savonds
tien uur, en Vrijdag middag waren we daar verzocht
dat we hebben heel goedkoop gereisd voor logies en
ontbijt hebben we maar 1,25 per persoon betaald dat
was 5,00 in ’t geheel. Half vijf was de school gedaan
om half zeven vertrokken naar Leeuw en groot acht

Mem yn Obe Postma syn gedichten
meast yn kombinaasje mei de heit. Dyselden binne al behannele yn Wjerklank 11. Ik sil no noch yngean op fersen
dy’t spesifyk oer Obe syn mem geane. Alderearst is dat
‘De “Rimen en Teltsjes” fan de Bruorren Halbertsma’
(SF 2005, s. 18) mei de rigel: ‘dyn earste lieten / Heard’
ik as bern oan memme skurte sjongen’, dat ús it byld jout
fan in mem dy’t de bern foarlêst en foar har sjongt. Dan
har jonge jierren toanielspile hat en mear fan toaniel en
Wjerklank11, s. 9).
Beide fersen hearre ta de ‘anekdoatyske’ út de earste bondel. Net earder as yn 1927 hat Postma wer oer syn mem
skreaun. Yn De ljochte ierde
men dy’t ûntstien binne yn 1927 en 1928, it jier fan har
ferstjerren. Alderearst ‘Mei de auto nei de trein’ (166)
mei de begjinrigels: ‘Foar memme doar stapten wy yn; /
Wy wienen net sa moedich, rju dingen joegen ús soarch.’
Ien fan dy dingen sil de sûnens fan mem west hawwe.
Ut itselde jier ‘Wat de dichter witte moat’ (167) mei ‘En
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as de frou er net is dy’t it libben tôge, / Sa is er de mem,
dy’t it jimmer jaan sil,’. Yn dit fers giet it om it begryp
‘mem’ dat grutter is as allinne de mem fan de dichter,
mar syn byld fan memmen yn it algemien kin net oars as
Leben” fan Friedrich Paulsen’ mei de rigel ‘En blierder
stiet dyn mem yn ljochte dei’ sjoch o.w. s.12/13, dêr’t ik
fan Postma syn âlden wol ferskillend wiene, mar dat dat
har houlik net minder harmonieus makke hat. Yn ‘De dea
fan de dichter’ (176) giet it wer oer de fansselssprekkende
leafde fan memmen foar harren bern yn it algemien, mar
yn ‘Foarjier’ (186) ropt de dichter it byld fan syn âlden yn
har jonge ferealens op. (o.w., s. 13).
Wy moatte in sprong yn de tiid dwaan fan 1927 nei 1940
pen wurde. It is ‘Oertinking’ (265) mei de ferneamde
rigel ‘Mar wat west hat is wat oars as wat net west hat’,
dêr’t Postma yn seit, dat yn ‘de Geast dy’t it al belibbet’
syn heit en mem behâlden bliuwe sille, ek al binne der
gjin minsken mear dy’t har noch yn it ûnthâld hawwe
en binne de nammen op har grêfstiennen net mear te
de âlden fan de dichter, is de rigel ’Yn har wurk foar hûs
en folk sil har diekrêft bestean bliuwe’ in moaienien. It
wiene wurksume minsken, dy’t de lea net sparren as it
derop oankaam har yn te setten foar ‘hûs en folk’ en al sil
dy ‘opbou ferrinnewearre’ wurde, dy diekrêft hat west en
‘yn de Geast dy’t it al belibbet’ sil ek dy behâlden bliuwe.
In soartgelikens idee fan it behâld fan wat west hat, hat
Postma nochris ûnder wurden brocht yn ‘Doe’t ik in lêste
dicht oangean woe’ fan 1941, doe’t er beskreau hokker
bylden yn him opkamen, doe’t er ‘in lêste dicht oangean
woe’. Fier bûten de waan fan de dei (1941!) sjocht er
‘heit’ en memme tiid, / Har freugden tsjin ’e kleare loft’.
Nocht oan it wurk, lykas wy al earder seagen as in karakteristike trek fan de mem fan de dichter. Yn ‘Fuortgean’
(285) út 1943 sprekt de dichter út, dat er der frede mei
hat, dat er ‘allinne as byld bestean bliuwe’ sil en hy hopet,
him draacht fan syn memme leafde. Yn ‘Ierdereis’ (293,
sj. ek o.w., s. 13/14) neamt er nochris ‘mem’ en ‘leafde’
as begripen dy’t by-inoar hearre yn ‘memme leafdekleare
dwaan’, wat wol soks betsjutte moat as dat mem har dieden bepaald waarden troch har leafde foar man en bern,
de famylje, de meiminske. Dat ‘leafdekleare’ hat wat

syn âlden wiene, de swijsume heit likegoed as de bliere
mem. Yn in earder fers, ‘Al myn libbensfreugden’ (376)
noar yn de moanneskyn de opfeart del ride’ al neamd as
eat wat ta dy freugden heart. It docht my tinken oan in
oantekening fan Sybrichje har skoansuster Antsje RiniaYntema, dy’t op 13 jannewaris 1876 notearre: ‘Pieter
Postma en vrouw en Anne Weerstra en vrouw naar Woudsend geweest op schaatsen’.
Ofrûnjen
Mei de skaaimerken dy’t wy no op it spoar kommen
binne út tsjûgenissen fan minsken dy’t har kend hawwe,
út har eigen brieven en de fersen fan har soan kinne wy ús
no wol in byld foarmje fan hoe’t Sybrichje Postma-Rinia
sa likernôch west hawwe sil. It wie in frou mei in enoarme geastkrêft en fan opfallende yntelliginsje neffens in
efterneef. As immen mei in eigen sfear om har hinne, rêstich en soarchsum wurdt se beskreaun troch ien dy’t har
yn syn jonge jierren goed kend hat. Ut wat se dien hat, de
buorkerij selsstannich fuortsette om him oan har jongste

Postma en it nije Frysk Museum
George B. Huitema
It sil gjinien dy’t geregeldwei yn Ljouwert komt,
kommen foar it Frysk Museum boud is op it Saailân
(Wilheminaplein). Arsjitekt Abe Bonnema (ûntwerper
fan û.o. it rûnom sichtbere Ljouwerter stedsikoan, de
Achmeatoer) hie yn 2001 in legaat neilitten, mei dêryn
€18 miljoen spesjaal bedoeld foar de nije lokaasje fan it
museum.

Mei twa betingsten: it moast oan it Saailân komme te
stean, en boppedat moast it ûntwurpen wurde troch
syn fakgenoat Hubert-Jan Henket (ûntwerper fan û.o.
de resinte aai-útwreiding fan Museum De Fundatie te
Zwolle). Sa’t te ferwachtsjen wie mei mânske projekten
late ien en oar ta fûle strideraasje tusken oerheden …
Mar lang om let gong yn 2009 de skeppe dochs de grûn
gelokkich net bijleauwich) it earste nije museum fan de
21e ieu iepene troch ús nije keninginne, Maxima.

west hat mei nocht oan it wurk. Dat se dêrby foar fol oahar âldere broer opstelde, hat faaks noch te krijen hân mei
har posysje as jongste famke yn de húshâlding fan har
âlden, mar miskien wol mear mei it wat bemuoisuchtige
suchtige karakter fan dy broer. Neffens har dichtsjende
soan wie se ‘leafdeklear’ yn har dwaan. Hy beskriuwt syn
âlden as in harmonieus pear al wie de heit swijsum en
tenskip djipper as mem har niget oan toaniel en romans.
Hja moat ek wol sportyf west hawwe. Yn 1876 ried se
noch mei har man nei Wâldsein en út in brief fan febreIen mei oar riist der sa in aardich folslein portret op fan
de mem fan de dichter. In mem fan wa’t er neffens syn
fersen in protte hâlden hat, dy’t in foarbyld foar him wie
en foar wa’t er grut respekt hie.
Vensac, simmer 2013

dien wurdt, altyd goed is.
‘De slachten’ (342) en ‘Oktober’ (365) leverje gjin nij ynsicht op foar de persoanlikheid fan de mem fan de dichter.
Yn ‘Op ’e dyk’ (368) blykt, dat hja al in rol spilet yn de
oantinkens oan syn iere bernejierren; yn syn alderlêste

Sûnt klear bliken die dat it nije Frysk Museum yn syn
programmearring omtinken jaan soe oan it ferhaal fan
’e ferbylding fan Fryslân yn ’e keunsten, ha wy as best-

joer kontakt socht mei de konservatoaren om te lobbyen
foar in plak foar de ‘Dichter fan it Fryske Lân’. En dat
is ús slagge. Aanst mear dêroer.

‘Fryskens’ te tankjen hat oan de ynfryske minsken, dy’t
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Omtinken foar Postma as dichter wie nammentlik ek
op it âlde plak al klear te sjen. En dat is ek no noch it
gefal. By de yngong oan de Turfmerk hinget lofts op
eachhichte in plakette mei dêrop in strofe út Postma syn
Machtich kliuwe alle krêften,
Al de ieuwen boartsje mei.
Libbet wer yn jonge dei
fan it saneamde Kânselarijprojekt troch de doetiidske
deputearre Johanneke Liemburg, en dêrby hie se dat gedicht oanhelle. By dat projekt waard de fernijde Kânselarij by it Frysk Museum lutsen, en waard dêrfoar nêst
de Kânselarij in ûndertrochgong makke nei it oarspronklike museum yn it Eysingahûs oan ’e Twibaksmerk.
Ut neifreegjen by de famylje De Groot-Liemburg die

bliken: ‘It - de tekst - komt út de koker fan Johanneke,
dy't doe by de presintaasje fan de Kanselarijplannen sei
dat dy bewiisden dat de provinsje wiswol de kultuer in
stoppe yn asfalt en yndustry. Obe P. wie in ikoan en
behalve dichter in fêste deistige klant fan de Kanselarij
doe’t de PB dêr noch siet. Syn fersregels pasten dus
skoan op dat plak”.
Obe Postma besocht suver elke dei de argiven yn de
Kânselarij (destiids Provinsjale Biblioteek)
Hoe is Postma no sichtber op de nije lokaasje? Ien
fan de iepeningsútstallingen ‘Ferhaal fan Fryslan’ is
wijd oan de skiednis, de kultuur, it lânskip, de taal en
de helden fan Fryslân. Yn mear as hûndert objekten
wurdt in byld fan de provinsje jûn. Hjirby fungearje de
wanden fan de grutte seal op ’e earste ferdjipping as in
panorama dêr’t it hjoeddeiske lânskip fan Frieslân sjen
litten wurdt. Op dat fotopanorama, gearstald troch it
fotografeduo Roelof Bos en Lars van Hemmen, wurde
ta de ferbylding sprekkende (fragminten fan) gedichten
projekteard. De fragminten, útsocht troch Marlies Stoter, konservator âlde keunst en tapaste keunst, bewege
oer de wand en binne net hieltyd te sjen. Fan Postma is
út it gedicht ‘As Fryslan in yndustrylan wurdt’ (SF399)
de earste strofe te sjen:

ninga en Troelstra stienen dêr de eardere edysjes fan
Postma syn Samle Fersen. Neat let ien om de folchoarder op dat plankje mei dichtbondels syn eigen foarkar
te jaan …

seker ynkoarten ris nei it nije museum ta gean. Ik ha
mei in bulte niget yn dat moaie en ljochte gebou om mij
de kym nei 2018 om foar Postma in plak te garandearjen yn de Kulturele Haadstêd.

Fryslân, sizze hja, sil ek in yndustrylân wurde moatte.
Wêr bliuw ik dan mei dat 'agrarysk' fersespul,
Mei dy weagjende miede en dy baltende kij,
En dy swietrook fan wylde balsem en wite klaver?
Postma ûnferwachts noch in kear tsjin. Op ’e twadde
ferdjiping is der by de lift in soarte fan ynrinhúskeamer
mei Fryske boeken makke. Utnoege troch in buordsje
mei de titel ‘Zijn boeken binnenkort museumstukken?’
kin men dan de dêr delsette boeken yn ’e hân nimme en
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Boekpresintaasje Obe Postma Selskip
Stúdzjedeibondel 2012: Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland,
Philippus Breuker, Goffe Jensma, Hylkje de Jong (red.), Utj. Verloren.
Dei: freed 15 novimber 2013
Tiid: 15.00-17.30 oere
Plak: Provinsjale Steateseal, Twibaksmerk 52, Ljouwert
15.00

ynrin mei kofje en tee

15.15-15.20

koart wolkom troch de foarsitter fan it Obe Postma Selskip,
George Huitema

15.20

Jan Guichelaar oerlanget de earste eksimplaren fan de Stúdzjedeibondel
2012 oan de útnoege sprekkers Harmen Oldenhof en Hanno Brand.

15.30–16.00

Harmen Oldenhof (histoarikus): Obe Postma en syn tiid

16.00–16.30

Hanno Brand (waarnimmend direkteur Fryske Akademy):
Oprichting, geschiedenis en toekomst van de Fryske Akademy

16.30

Hylkje de Jong oerlanget de stúdzjedeibondel oan de oanwêzige auteurs

16.35

Ofslutend wurd troch de foarsitter George Huitema

16.40-17.30

Tiid foar in drankje en in praatsje

Gelegenheid om de boeken ôf te heljen (meidoggers oan de Obe Postma Stúdzjedei 2012)
of te keapjen. Net-oanwêzige meidoggers krije it boek tastjoerd nei € 5,- oermakke te
hawwen op bankrekk. 437443620 onf Obe Postma Selskip).
jan@gulmans.com

