
 
 

1  Wjerklank 

 
 

Studiedag ’De fascinatie voor Slauerhoff’ 

 
Op 19 november aanstaande organiseert het Obe Postma Selskip in het Fries 

Historisch Centrum Tresoar (Boterhoek 1, 8911 DH) te Leeuwarden een 

studiedag rond de fascinatie van Obe Postma voor Jan Slauerhoff. Ze spreekt uit 

een aantal gedichten bij zijn dood op hem en uit een essay, ‘De foarkar foar 

Slauerhoff’, dat hij in 1955 in het literaire tijdschrift De Tsjerne publiceerde. Hij 

voelde als dichter wel een heel intense band met Slauerhoff, maar hij was 

bepaald niet de enige. Op de studiedag zullen zeven sprekers aan het woord 

komen die deskundig zijn op de verschillende gebieden van de literatuur- en 

cultuurgeschiedenis. In samenwerking met Tresoar is ook een expositie opgezet.    

Programma 

10.30    Inloop, koffie 

10.50    Opening door drs. S. van der Zwaag, voorzitter van het Obe Postma Selskip 

10.55    Huub Mous, Slauerhoff en het onbehagen in de cultuur 

11.30    Dr. W. Hazeu, Slauerhoffs Friese periode en zijn inspiratiebronnen 

12.05    Prof. dr. Ph. H. Breuker, Postma’s fascinatie voor Slauerhoff 

12.40    Lunch 

13.30    Dr. H. Aalders, Over het demonische bij Slauerhoff 

14.05    Poëtisch intermezzo 

14.20    Prof. dr. J. Goedegebuure, Piraten, desperado’s en gedoemde dichters; romantische projecties 

in het werk van Slauerhoff 

14.55    Rondleiding langs expositie, daarna theepauze 

15.40    Dr. E. Francken, Slauerhoff en de Nederlandse literatuurgeschiedenis 

16.15    Mw. dr. M. de Vooght, De rusteloze en de berustende: Slauerhoff en Terborgh in 

vriendschap en verbeelding 

16.50    Algemene discussie 

17.00    Afsluiting en borrel 

Dagvoorzitter is dr. J. Gulmans 

 

Opgave door overmaking van € 35,- (leden), € 45,- (niet leden) of € 17,50 

(studenten) op ABN-AMRO nr. 43 74 43 620 t.n.v. het Obe Postma Selskip te 

Leeuwarden. Lunch en studiedagbundel van de lezingen zijn daarbij 

inbegrepen. 
 

Inlichtingen over het congres kunt u krijgen bij dr. J. Gulmans (Wagnerlaan 7, 

7522 KH Enschede, telefoon: 053-4345511, e-mail: jan@gulmans.com). Zie ook 

www.obepostma.nl. 

 

 

 


