
22. Wêrom't by Obe Postma waed waard waard 

Willem Visser 

Yn de yn 2005 ferskynde nije edysje fan de Samle fersen fan 
Obe Postma stiet op side 587 (fan de Ferantwurding): 

"As Postma it yn syn fersen dy ' t yn syn jeugdlan, 
Wûnseradiel, situearre binne oer 'de waad' hat, hat er 

dêrby de Makkumerwaard foar eagen, dy't er, as er by 

syn aldershûs de seedyk op rûn, lizzen sjen koe. Yn dy 
gedichten is ' waad' feroare yn ' waard '. Dat is bard yn 

' In hjerstdei' (s . 24), ' Yn 'e Werkmanstraat' (s. 108), 

'Hjerst' (s. 118), 'Ik garjefoar dy' (s. 149), 'Krysttiid' 

(s. 151), 'Hja dy 't net bedijden' (s. 159), 'Al myn 

libbens freugden ' (s. 376) en ' Ut de 'Rommelsouder'" 

(s.402) . 

Hjirûnder komme no earst de fynplakken fan "de Ce) waard". 
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In hjerstdei 

De ganzen sjonge fan 'e waard har liet, 
In sang fan mannich dei, dy't net fergiet. 

Yn 'e Werkmanstraat 

In swiet gereaunt komt fan 'e fiere waard, 

En wêr komt, seiste, 't sêfte wyntsje wei? 



Hjerst 

Dan komt fan ' e waard in machtich gel ut. 

Ik garjefoar dy 

Sjoch leit dêr yn see - in swarte skym -
Dyn eigen äld boat net by 't haad? 
En rûksto it wier en de taanlucht net, 
En hearsto net de waard? 

Krysttiid 

Dêr leit de hege dyk. 
Kliuvv hjir by op! Sjoch dat ferstjurre fjild! 
Fier oer 'e waard de skossen, wyt en heech , 
Yn foarse driuw ta blanke bergen tild . 

Hja dy't net bedijden 

En jimmer wer giet ' t each nei ' t fiere seil 
En al wat jinsen libbet op 'e waard. 

Al myn libbens freugden 

It sjongende lûd fan de rotgänzen op de waard. 

Ut 'Rommelsouder' 

En in inkeld seil blonk as in kob, 
Dy' t sunich weiwaard oer 'e waard, 

En oars wie alles stil en dea, 
De ftoed , dy sliepte as it gea. 

Dat "waed", sa't it yn 'e Samle fersen fan 1978 foar de hearen 
komt, hjir beselskippe wurdt fan it lidwurd de , sil de kar foar 
de oanpassing ta waard maklik(er) makke hawwe. Want waard 
is in de-wurd, waad in it-wurd. Dat lêste fynt men yn it fers 
Unierdsk petear (Samle fersen, side 261): 
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Unierdsk petear 
- Allinne, faak ferbylde 'k ris sa'n doarp 

Op snein , in sicht oer ' t waad. 

Yn dit stik wol ik no neigean , oft de reden foar de omsetting 
fan waed yn waard sa twingend is, dat er dizze swiere tekstuele 
yngreep rjochtfeardigje kin. 

Alderearst is it sa, dat Obe Postma der foar in sekuer man op 
trochgiet, dy 't wit wat er skriuwt. Men moat dus wol tige goed 
witte, wat men docht, wannear't men him ferbetterje wol. 

Y n it twadde plak is it betsjuttingsferskil tusken waad en 
waard sa lyts, dat it iene wurd maklik foar it oare yn it plak 
komme kin. Neffens de (noch net einredigearre) kopij fan it 
Wurdboekfan de Fryske Taal is de betsjutting fan waad: "Wad, 
bij vloed onderlopende plaat of platen; bij uitbr. het gehele, 
bij eb grotendeelsd droog vallende, gebied tussen de zeedijk 
en de waddeneilanden". De betsjutting fan waard wurdt sa 
omskreaun: "Waard, laaggelegen land, dat gemakkelijk onder 
water kan komen te staan". As opmerking stiet derby: "Door 
een fonetisch volledige en semantisch verregaande identiciteit 
moeilijk te onderscheiden van waad". As waard kinne wy it 
lan ticht by de kust rekkenje, dat meast altyd droech leit en 
der allinnich by tige heech wetter noch ûnder strûpt - yn Obe 
Postma syn tiid wie de Sudersee der noch, mei tijferskillen - en 
as waad de see en dy parten dy't allinnich mei leech wetter 
droech falIe. Dat binne de utersten. Dêr ' t dy inoar treffe, sil der 
in ûndlidlik oergongsgebiet wêze, dêr ' t beide oantsjuttingen 
wol foar brûkt wurde kinne. 

Yn de taaldatabank fan de Fryske Akademy binne in moai 
nustje sitaten te tinen fan it fan it lidwurd de beselskippe waed. 
In pear jou ik hjirûnder: 
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B Y heech wetter S jocht men fan de sy I Ofoer de weagjende 
f1akte fan de Sudersé, sa fier it each it bidikerje kin. By 
leech wetter riist der ut sé de waed, foar de Fryske kust. 
0, hy riist der net sa fier boppe ut en dat rizen giet ek 
hiel stadich. (Hein F. Faber, Tusken sé en fan , 1949, 

side 5) 

Hy kin noch lang genöch dêr bûten yn tsjuster en kjeld 
omslaen en op dy goare waed ornknoffelje. (Hein F. 
Faber, Ofgeand tij, 1950, side 44) 

De fuotten , dy' t taestend geane oer de groun fan 'e 
waed. (ibid. , side 53) 

It liket my wol dudlik ta, dat Faber hjir "de waed" skriuwt, mar 
dat er "de waerd" op it each hat. 

Der binne lykwols ek gen6ch fynplakken mei "de waed" , yn in 
kontekst dêr ' t oan Ofnomrnen wurde kin , dat it (mear) om de 
see giet, om it waad dus. Wer in pear foarbylden: 

Bûtsikers dy 't de sé lans gean/ sjogge in stal op in duntop 
stean,/ stoareagjend oer de Waed ... (D.A. Tamminga, 
Balladen, 1956, side 44). 

Op 't Amelan ken men it [de "wylde lantearnen"] as 
"wadlicht", det op 'e Waed forskynt , lykwols allinne 

oan fi skers dy 't in goede fangst to wachtsjen habbe. (SJ. 
van der Molen , Frysk Sêgeboek I-IV (1939), side 22) 

Op in freselike stoarmnacht mei needwaer rekke in 
koffe ûnderweis nei Harns ûnklear mei it roer en sloech 
mei hege sé op 'e Waed utinoar. (Id., ibid. , side 34) 
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It slyk kweazet him ûnder de learzens. ( ... ) De dampen 
rölje oer de waed. (Fryske sketsen, 1954, side 206) 

En de fersen fan Obe Postma mei "de Ce) waard" roppe ek 
mear in byld op fan see as fan Jan. Postma bringt waard meast 
mei in beskaat lûd yn ferban. Elk dy't ticht by see wennet, wit 
dat de see altyd in rûzjend lûd makket. Net om 'e nocht seit in 
utdrukking dat men de see oan it razen ken. 

It lidwurd de wiist net needsaaklik nei waard. It komt mear 
foar, dat it-wurden dy't in beskate lokaasje oantsjutte it lidwurd 
de Ce) by har hawwe, foaral wannear't der in ferhaldingswurd 
foar stiet. It bekendste foarbyld hjirfan is hûs, dat mei 'elde 
foarkomt yn bygelyks yn 'e hûs, ut 'e hûs, oer de hûs en ta de 
hûs yn/ut. Deselde wiksel hat men by de wurden bask, ein en 
midden (yn 'e bask, aan 'e ein en yn 'e midden). Mar hûs is in 
it-wurd bleaun, mei de ('e) as in kombinatoaryske fariant fan it. 
By bask lykwols kin it lidwurd de feralgemiene wêze, foaral yn 
boskige kriten. Yn it Standertfrysk is der in ferskil tusken de ein 
'utein, finis' en it ein 'stik, ófstan, rek' , en neist it midden stiet de 
midden yn bygelyks de utdrukking de midden en de beide einen 
hawwe wolle en yn 'e geografyske oantsjutting De Lege Midden. 
Y n it Standertfrysk wurde sokke fan it Nederlansk Mwikende 
lidwurden tige favorisearre. Yn 'e Fryske eilansdialekten kin 
men itselde ferskynsel obstrewearje mei de it-wurden dun en 
stran. Sa hawwe yn it Skiermûntseagersk it straun en it dun 
it lidwurd de Ce) nei in ferhaldingswurd: op 'e straun, by de 
straun (troch),fan 'e straun ooj, by de dun op. 

Neffens de Fryske grammatika's is 'e yn yn 'e hûs in 
oerbliuwsel fan in aJde tredde namfalsfoarm: Aldfrysk in da 
huse -+ Nijfrysk yn 'e hûs. Dy ferklearring giet ek foar de oare 
gefallen op. No is it sa, dat de earste namfal de ûnmarkearre, 
gewoane, namfal is. Hoe kin in tredde namfal it h jir dan sa lang 
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utholden en by guon wurden by einsluten it geweld allinnich 
krigen hawwe? Haadwurden dy 't in plak oantsjutte, steane yn 
it gewoane gefal yn 'e tredde namfal, en geane sa dus tsjin it 
algemiene namfalspatroan yn. Sokke haadwurden komme ek in 
soad foar mei lokative ferhäldingswurden, lykas yn en op, dy ' t 
earder in tredde namfal oan in haadwurd tawiisden. 

De lidwurden it en de Ce) hienen hjir ynearsten in 
komplemintêre distribusje, mei de Ce) as in kombinatoaryske 
fariant fan it. Mar wannear't de foarmen mei de Ce) in soad 
brûkt wurde, kinne de taalbrûkers de as it gewoane lidwurd 
oan begjinne te fielen en kin de ek bûten de lokative kontekst 
om foar begjinne te kommen. Dat kin sa fier gean, dat de nije 
foarm de älde alhiel ut it stee kringt en men lidwurdwiksel, fan 
it nei de, krijt. 

It it-wurd waad tsjut in lokaasje oan. Yn 'e sitaten fan Obe 
Postma en fan 'e oaren hjirboppe wurdt it yn fierwei de 
measte gefallen beselskippe fan it lidwurd de Ce) en komt it 
yn ferbining mei in lokatyf ferhäldingswurd foar. Der sil dus 
ynearsten in komplemintêre distribusje tusken it en de Ce) west 
hawwe. Mar oan it sitaat ut it fers Ik garje jaar dy ("En rûksto 
it wier en de taanlucht net,! En hearsto net de waard?") kin 
men sjen, dat it lidwurd by waad fan it nei de omslein is. Yn 'e 
kopij fan it Wurdboekjan de Fryske Taal stiet datoangenade by 
waad dizze opmerking: "Het gebr. van art. de lijkt beperkt tot 
de Friese westkust, globaal tussen Zurich en Workum, m.b.t. 
de aldaar liggende buitendijkse platen". Dat soks allinnich foar 
dy "buitendijkse platen" jilde soe, wol my dus net oan. Mar it 
is fêst net tafallich, dat dizze lidwurdwiksel him foardien hat 
yn in krite ticht by it waad, dêr't it wurd waad dus op in hiel 
' natuerlike ' wize yn it deistich praat te pas brocht wurde koe 
(sa't it likemin tafal wêze sil, dat men itselde hän hat by dun en 
straun op it eilän Skiermûntseach). 
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Sa't it wurd hûs yn 'e fêste ferbining yn 'e hûs in spesifike 
betsjutting hat - it tsjut dêr it hûs oan dat by deselden dy't 
it oangiet bekend ûndersteld wurdt en dat dan ek net neier 
spesifisearre wurde hoecht -, sa giet it by waard by Obe Postma 
ek om in bekend ûnderstelde lokaasje, dy't er net yntrodusearje 
hoecht en dêr't er ien streekrjocht oer oansprekke kin. 

Der liket my, alles mei-inoar, gjin reden te wêzen om waed by 
Obe Postma te feroarjen yn waard. Ik soe der dan ek foar pleitsje 
wolle om yn in werprintinge, of op termyn in nije edysje, fan 'e 
Samle fersen waad syn rjochtlik plak werom te jaan. 
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