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HERINNERINGEN AAN JAN POSTHUMUS :  1925 - 2016 

 

 

 
 

 

Op 9 mei 2016 overleed Jan Posthumus in Roden. Hij was 91 jaar.  

Jan was op 16 april 1925 in Groningen geboren uit Friese ouders. Beide ouders 
waren onderwijzer. In Groningen ging Jan ook naar school. Na het behalen van 
zijn gymnasiumdiploma moest Jan, om aan de Arbeidsdienst te ontkomen, 
enkele maanden onderduiken in Steenwijk. In mei 1945 dook hij weer op en 
vatte hij, onder Professor R.W. Zandvoort, aan de Rijksuniversiteit Groningen 
(RuG) de studie Engels aan. In diezelfde tijd wist Jan, samen met zijn vriend 
Gijs Stappershoef het Militair Gezag te overtuigen van het belang van radio-
uitzendingen. Zo ontstond begin 1946 Radio Noord. In die eerste tijd draaiden 
de twee vrienden jazzplaten. Hierbij werd ook de grondslag gelegd van Jans 
omvangrijke kennis van de jazzmuziek. 
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In 1953 studeerde Jan cum laude bij Zandvoort af, nadat hij zijn studie twee jaar 
had moeten onderbreken voor het vervullen van zijn dienstplicht, één jaar als 
pelotonscommandant in Nederlands-Indië en één jaar als militair toezichthouder 
bij de drooglegging van Walcheren. 

In 1950 trouwde Jan Posthumus met Dorothy Bayliss, die hij tijdens een 
studieverblijf in Engeland had leren kennen en die hem naar Nederland volgde. 
Zij vestigden zich metterwoon in Amersfoort waar Jan een baan aan het 
Amersfoorts Lyceum had aangenomen en waar hij tot 1959 bleef. In dat jaar 
werd hij door zijn oude leermeester Zandvoort aangezocht om zich bij de 
groeiende staf van het Anglistisch Instituut (AI) te voegen. Na de grote 
belangstelling voor het Engels in de jaren vlak na de oorlog, was die interesse in 
de daarop volgende jaren ook weer aanzienlijk ingezakt. Dat gold trouwens ook 
voor de andere vakken van de faculteit. Om de noodlijdende faculteit uit de 
brand te helpen en om in het grote lerarentekort te voorzien kreeg Groningen 
toestemming om een M.O.-dagopleiding te beginnen. Deze ging in 1958 van 
start. Jan werd belast met de ‘theoretische en practische taalbeheersing van de 
Engelse taal’ zoals het heette in zijn taakomschrijving. Daarin is Jan tot aan zijn 
vroegtijdige uittreding in 1987 werkzaam gebleven. 

Ik leerde Jan Posthumus twaalf jaar later kennen, in het voorjaar van 1971. Dat 
was tijdens een vergadering van de benoemingsadviescommissie van de eerste 
wetenschappelijk medewerker bij het nog jonge Instituut voor Toegepaste 
Taalkunde (ITT) van de RuG. Ik was toen de sollicitant. De eerste indruk die ik 
van Jan kreeg was die van een bedachtzame, serieuze en kritische man, iemand 
die je geen knollen voor citroenen kunt verkopen. Hij gaf blijk van interesse 
voor de sollicitant, vooral voor diens kennis en opgedane ervaring. Dit alles 
bekeek hij in het licht van de taakstelling. Die hield o.a. in het ontwikkelen van 
een uitspraakcursus ten gebruike van studenten Engels in het talenpracticum. 
Met het talenpracticum had ik in het voortgezet onderwijs al enkele jaren 
ervaring opgedaan en mede door mijn ervaring met experimenteel fonetisch 
onderzoek bij Professor dr. ir. H. Mol van de UvA in Amsterdam kreeg ik de 
baan. Ik ben toen meer met Jan gaan samenwerken. Daarbij leerde ik hem 
kennen als een gedegen wetenschapper, een man die niet over één nacht ijs ging. 
Hij had grote belangstelling voor de  formatie van de spraakklanken, de 
articulatorische fonetiek, belangrijk voor het aanleren van een goede uitspraak 
van een vreemde taal – een deel van zijn taak bij de opleiding Engels. Jan was 
toen vooral bezig een antwoord te zoeken op de vraag hoe je de uitspraak van 
een student enigszins objectief kunt beoordelen. Dat paste in de 
onderwijskundige trend om aan de beoordelingen van onderwijsleerresultaten 
een meer objectieve grondslag te verschaffen.  Daartoe had Jan een ‘Analysis 
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Chart’ ontworpen, gebaseerd op de toenmalige gangbare, betrouwbare 
beschrijvingen van het ‘Southern British’ of ‘Received Pronunciation’ (RP), aan 
de hand waarvan het beoordelen van iemands uitspraak een redelijk uniforme 
basis kreeg. 

Het bleek mij al snel dat Jan Posthumus op dit terrein in zowel het Verenigd 
Koninkrijk als hier te lande over goede contacten beschikte, met name bij Peter 
MacCarthy (University of Leeds), A.C. Gimson (University College, Londen) 
en diens opvolger J. Windsor Lewis. Zijn uit deze contacten opgedane kennis 
kwam hem uitstekend van pas bij de interuniversitaire samenwerking op het 
gebied van het uitspraakonderwijs Engels, waar hij, samen met W.J. Meys van 
de VU, de Intensieve Uitspraak Cursus ontwikkelde. Van Peter MacCarthy had 
Jan, voor het oefenen van de individuele klinkers, zogenaamde ‘key sentences’ 
meegekregen, van het type “we need tea for three please, for Jean, Steve and 
me”. Als uitspraakdocent kon Jan door de koptelefoon de prestaties van de 
student beluisteren en eventueel bijsturen. Het toen ontwikkelde materiaal is nog 
jarenlang in allerlei opleidingen in gebruik geweest. 

Jan en ik vulden elkaar goed aan. Jan was vooral goed in de articulatorische 
fonetiek, terwijl mijn belangstelling die laatste jaren meer in de richting van de 
experimentele fonetiek was gegaan, een vak dat toen nog betrekkelijk in de 
kinderschoenen stond en vooral in laboratoria, zoals die van de PTT in 
Leidschendam, o.l.v. Dr. ir. H. Mol, en het Instituut voor Perceptie Onderzoek 
(IPO) in Eindhoven, o.l.v. Dr. A. Cohen, de latere hoogleraar Engelse taalkunde 
aan de Universiteit van Utrecht, werd beoefend. Het IPO had al naam gemaakt, 
met name op het gebied van de studie van de intonatie. Ik stelde Jan voor om 
voor de geïnteresseerde medewerkers van onze faculteit een excursie naar 
Eindhoven te organiseren. Jan was onmiddellijk enthousiast! En dát tekende Jan: 
altijd in voor nieuwe ontwikkelingen op zijn gebied! En zo togen zo’n tien 
uitspraakdocenten uit de verschillende talenafdelingen van de Letterenfaculteit 
per trein naar het IPO, waar ze van de begaafde Hans ’t Hart allerlei interessants 
hoorden over de studie van de intonatie van het Nederlands – toen in 
onderzoekerskringen een nog grotendeels onontgonnen gebied. Dat de 
Nederlandse intonatie in mededelende zinnen een hoedpatroon vertoont (‘De 
temperatuur wordt automatisch constant gehouden’ – waarbij matisch con de 
bol van de hoed vormt) hoorden wij toen, langs synthetische weg, voor het eerst.  

Begin jaren zeventig wist ik Jan zo ver te krijgen dat hij een artikel over het 
uitspraakonderwijs schreef in Levende Talen (Opmerkingen over het 
uitspraakonderwijs), sinds jaar en dag het tijdschrift voor praktiserende 
taaldocenten in het voortgezet onderwijs (v.o.). Het stuk bleek achteraf jarenlang 
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richtinggevend te zijn geweest in het voortgezet onderwijs, met name voor de 
nieuwe eindexamens. Jan zelf was geen lid van de Vereniging van Leraren in 
Levende Talen. Hoewel hij na zijn afstuderen toch zo’n zeven jaren in het v.o. in 
Amersfoort werkzaam was geweest, was de kloof tussen v.o. en 
wetenschappelijk onderwijs (w.o.) zijns inziens zo groot dat Jan het nut van een 
lidmaatschap van die vereniging niet inzag. Jans belangstelling lag primair bij 
het w.o. Niettemin schreef hij dat artikel. Ik had hem blijkbaar van het nut weten 
te overtuigen. Het was, zoals eigenlijk alles wat Jan schreef, een goed, 
doorwrocht stuk. Later, in 1984, schreven Jan en ik in Toegepaste 
Taalwetenschap in Artikelen, samen met onze collega Tjeerd de Graaf van het 
Fonetisch Instituut van RuG, nog een evaluatief overzicht van in ons land veel 
gebruikte fonetiekboeken voor het Engels. 

In die eerste tijd gaf Jan me ook overdrukjes van recensies die hij vroeger op 
verzoek van Zandvoort voor het tijdschrift English Studies had uitgevoerd. En 
elk van die stukjes getuigde van dezelfde voorzichtige degelijkheid.  

Zo groeide er tussen ons een collegiale vriendschap welke zich uitte in 
regelmatige huisbezoeken, verjaarsbezoeken, en wat dies meer zij. Jan bezat een 
grote eruditie op velerlei terrein. Zijn kennis van de jazz bijvoorbeeld was 
fenomenaal; hij kende de namen van de meeste musici, de data van hun 
optredens en de discografieën van hun nummers en platen uit zijn hoofd. 
Ongetwijfeld nog een vrucht van zijn werk voor Radio Noord! 

Onze samenwerking beleefde een hoogtepunt tijdens het schrijven van mijn 
proefschrift over de anglist Etsko Kruisinga (1875-1944), in ons land op 
descriptief taalkundig gebied de grote tegenpool van Jans leermeester R.W. 
Zandvoort. Jan nam mijn typoscript met dezelfde nauwgezetheid door als zijn 
eigen publicaties en wist tal van tekstuele verbeteringen voor te stellen. Ik ben 
hem daarvoor altijd dankbaar gebleven. 

Wat zijn wetenschappelijke productiviteit betreft piekte Jan Posthumus pas laat 
in zijn carrière. Dat was tegen de tijd dat hij in 1987 met de vut vertrok. Hoewel 
hij voor dat vertrek al enige tijd actief was geweest op het gebied van het 
verzamelen van leenwoorden uit het Engels en hun inburgeringsgeschiedenis in 
het Nederlands, uitmondend in  A Description of a Corpus of Anglicisms (1986). 
Dit was een onderwerp, waarmee ook Jans leermeester professor Zandvoort zich 
vlak voor zijn emeritaat had beziggehouden. Dit onderwerp leidde tot Jans 
belangstelling voor de lexicografie en voor de lotgevallen van woordenboeken 
en hun makers. Daarbij verliet de anglist Posthumus geleidelijk de anglistiek en 
betrad hij het terrein van de neerlandistiek, meer specifiek dat van de 
Nederlandse lexicografie. Hoe heeft deze overgang zich voltrokken? 
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Als medewerker te Groningen bestudeerde Jan in het kader van een Europees 
onderzoeksproject (het zogenaamde Zagreb-project) het opkomen van invloeden 
van het Engels in niet-Engelstalige landen in Europa. Daarbij vormden 
woordenboeken een belangrijke informatiebron. Vandaar dat hij begon met het 
verzamelen van verschillende drukken van allerlei lexica. Drie kamers van zijn 
huis in Roden raakten gevuld met oude woordenboeken. Jan bleek niet alleen 
een gedreven ‘woordenaar’, maar ook een gedreven en kritisch onderzoeker van 
woordenboekschrijvers uit heden en verleden. Hij werd dan ook lid van het 
Matthias de Vries-genootschap, het in 1991 opgerichte ‘genootschap van 
woordenboekverzamelaars’, dat het blad Trefwoord uitgaf. Daarin heeft hij veel 
en regelmatig gepubliceerd. Zijn laatste bijdrage aan het inmiddels al weer 
geruime tijd digitale blad was een ‘In Memoriam’ van een goede vriend, de 
vroegere Leidse neerlandicus en woordenboekredacteur Arie de Ru (1949-
2015). Ook heeft Jan Posthumus meegewerkt aan het vierdelige Etymologisch 
woordenboek van het Nederlands (2003-2009).  

 Van 1997 tot 2008 was Jan Posthumus voorzitter van het Matthias de Vries-
genootschap. Ook redigeerde hij met zijn oud-collega Geart van der Meer 
gedurende zes jaar (1997-2002) het blad De Woordenaar. Dit orgaan werd in het 
leven geroepen toen het genootschap begin 1997 na een crisis een doorstart 
maakte. Het blad heeft toen gefungeerd als nieuwsbrief van het De Vries-
genootschap, want het in 1992 opgerichte Trefwoord was in 1995 van het 
Genootschap losgemaakt en verscheen daarna geruime tijd ongeregeld. Nadat dit 
tijdschrift weer uit het dal geklommen was, werd het in 1999 door de uitgever 
(SDU) stopgezet en vervolgens in elektronische vorm voortgezet op de website 
van de Fryske Akademy. Een aantal jaren bestonden er dus twee tijdschriften 
naast elkaar die aandacht schonken aan lexicografische zaken. De Woordenaar 
was in eerste instantie bestemd voor kortere bijdragen en ‘work in progress’, 
maar het blad groeide in omvang en ging ook plaats bieden aan langere 
bijdragen en boekbesprekingen van diverse aard. Ook Jan zelf publiceerde er 
een groot aantal artikelen en besprekingen in. Na twaalf afleveringen werd het 
blad opgeheven toen Jan tijd vrij wilde maken voor andere activiteiten en er 
geen opvolger voor hem gevonden kon worden.  

 In 2009 werden veertien van zijn artikelen uit Trefwoord en De Woordenaar 
gebundeld als Woordenboeken en hun lotgevallen. Studies over lexicografische 
praktijk (ca. 1850 tot heden). Een tweede bundel eerder verschenen opstellen, 
aangevuld met twee lange artikelen die de homogeniteit van het geheel moesten 
waarborgen, diende hem in 2010 tot proefschrift. Dit boek kreeg als titel 
Lexicografie in Nederland. Peilingen in de negentiende en twintigste eeuw. Het 
was een kloek boekwerk van bijna 300 pagina’s. De promotieplechtigheid werd 
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aanvankelijk vastgesteld voor 22 december 2009, maar in verband met een 
zware sneeuwstorm die het reizen vanuit zijn woonplaats Roden onmogelijk 
maakte, werd de promotie verdaagd naar 10 maart 2010. Zo promoveerde Jan 
vlak voor zijn 85e verjaardag aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Professor 
Theo Jansen en Dr. Jan Noordegraaf waren de promotores. Jans voormalige 
leidinggevende, Professor Hans Gerritsen, was één van de opponenten. Ook bij 
deze gelegenheid liet Jan Posthumus zich kennen als de nauwkeurige en 
gedegen vakgenoot, wiens expertise niet naliet indruk te maken. Hij sloeg zich 
dan ook glansrijk door de oppositie heen!  

Na zijn promotie vond Jan het, geloof ik, welletjes. Hij mocht nu echt op zijn 
lauweren gaan rusten! Maar dat betekende allerminst dat hij niets meer deed! Hij 
schreef nog een aantal necrologieën, zoals die van Rudi Bremer (een oud-
collega van het AI) en Hans Gerritsen. In dit genre toonde hij zich een meester. 
Naast zijn bekende detaillisme, degelijkheid en humor, bleek Jan ook zeer 
empathisch. Ook daarna nog, en eigenlijk tot het laatst, bleef Jan betrokken bij 
de wereld, bij Dorothy, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn vrienden. Hij bleef 
het leven vieren, gaf feesten en genoot zichtbaar van het eerbetoon dat hem links 
en rechts ten deel viel. En bij al die gelegenheden getuigde hij met dankbaarheid 
van het feit dat hij buitengewoon bevoorrecht was door samen met Dorothy zo 
goed zo oud te mogen worden. Toen zijn einde zich aankondigde, klaagde hij 
niet. 

In kleinere kring gaf Jan regelmatig hoog op van de rol van het ‘Home Front’ in 
zijn leven. Hij had nooit zoveel kunnen presteren als niet altijd Dorothy, en later 
ook zijn dochters, hem zoveel werk uit handen hadden genomen. 

Met het verscheiden van Jan Posthumus is een alom gewaardeerde, betrokken 
vakgenoot en goede vriend heengegaan. 

                                                                                                 ARTHUR VAN ESSEN 

 

• Voor het schrijven van dit Levensbericht ben ik dank verschuldigd aan Dr. Jan Noordegraaf, 
Alphen a/d Rijn, voor het ter beschikking stellen van zijn gegevens betreffende de activiteiten 
van Jan Posthumus op het terrein van de Nederlandse lexicografie en aan Mary en Emily 
Posthumus voor het beschikbaar stellen van enkele recente foto’s van hun vader. 
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