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1. Doelstelling 
Op 19 november 2006 is het Obe Postma Selskip in Postma’s geboortedorp Koarnwert opgericht. 

Het Obe Postma Selskip heeft ten doel: het bevorderen, verbreden en verdiepen van de bestudering 

van het oeuvre van de Friese dichter en wetenschapsman Obe Postma (1868-1963), het bevorderen 

van uitgaven, betrekking hebbend op zijn werk en zijn leven, alsmede van heruitgaven van zijn 

eigen werk, en het publiceren en toegankelijk maken van zijn handschriften en aantekeningen.  

Op jaarlijkse studiedagen vormen thema’s uit het werk van Postma het uitgangspunt voor een aantal 

wetenschappelijke lezingen. Een van de lezingen betreft steeds werk van Postma. Het Selskip 

beoogt ermee aspecten van de studie van Friese kunst en wetenschap in nationaal en in 

voorkomende gevallen ook in internationaal verband te plaatsen.  

 

2. Activiteiten 
Eén van de activiteiten van het Obe Postma Selskip is het jaarlijkse organiseren van een congres 

(a). Op het Congres wordt door deskundigen ingegaan op een bepaald aspect van het werk van 

Postma en anderen. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk afwisseling te brengen en de diverse 

disciplines die door Obe Postma beoefend zijn successievelijk aan bod te laten komen. Na elk 

congres verschijnt een congresbundel (b), die feestelijk wordt aangeboden. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt er ook een lezing gegeven. Daarnaast geeft het Obe Postma Selskip twee keer 

per jaar het tijdschrift Wjerklank (c) uit voor zijn leden. De redactie is in handen van prof. dr. 

Ph.H. Breuker en dr. J. Gulmans. Met Wjerklank geeft het Obe Postma Selskip informatie over de 

voortgang van zijn activiteiten, projecten en publicaties, brengt het  ook ander nieuws over de 

wederwaardigheden van het Selskip uit en biedt het plaats aan studies over leven of werk van 

Postma. Het Selskip organiseert ook elk jaar een Postma-reiske (d) langs allerlei plaatsen, die 

reminiscenties hebben in diens werk. Tijdens de reis worden gedichten van Obe Postma 

voorgelezen. Tijdens de ledenvergadering (e) van het Obe Postma Selskip wordt ook aandacht 

besteed aan Obe Postma. Ter ondersteuning van alle activiteiten is er een website (f) vervaardigd 

(www.obepostma.nl). Naast de genoemde activiteiten worden er verschillende boeken (g) 

uitgebracht. Tevens worden de Friese literatuur, de beeldende kunst en de muziek (h) in relatie 

met Postma’s gedichten in het werk van het Selskip betrokken. Het tijdschrift en de website zijn 

tweetalig, de studiedag en de bijbehorende bundel op een enkele uitzondering na Nederlandstalig.   

 

a. Congres 
2007  De dichters en de filosofen. Wijsgerige aspecten van de poëzie in Nederland rond 1900  

2008  Emily Elizabeth Dickinson (1830-1886)  

2009  De geschiedenis van het onderzoek naar het cultuurhistorische landschap van Vlaanderen tot 

Oost-Friesland (1880-1950) 

2010 Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936)  

2011 Fryske wittenskip yn de jierren tritich, Frysk Genoatskip en Fryske Akademy 

2012 Vertalen van poëzie 

2013 Onderzoek met behulp van boedelinventarissen 

2014 Rainer Maria Rilke (1875-1926) in Friese en Nederlandse poëzie 

2015 Natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederland rond 1900 

2016 Interferentie in de poëzie van de 20
e
 eeuw 

 

 



 

b. Congresbundel 
2008  Ph.H. Breuker en J. Gulmans (red.), De dichters en de filosofen. 

Wijsgerige aspecten van de poëzie in Nederland rond 1900, 

Leeuwarden: Friese Pers Boekerij 2008 (lezing mw. dr. A. Reitsma)  

2009  Ph.H. Breuker en J. Gulmans (red.), Emily Dickinson in leven en 
dood. Haar liefdes, haar werk en haar nawerking, Leeuwarden: 

Friese Pers Boekerij 2009 

2010  G.J. Borger & Ph.H. Breuker (red.), De geschiedenis van het 

onderzoek naar het cultuurhistorische landschap van Vlaanderen tot 

Oost-Friesland (1880-1950), Leeuwarden 2010 

 

c. Tijdschrift Wjerklank 

 
 

    
 

d. Postma-reiske 
2007  Grinslân o.l.v. prof. dr. Ph.H. Breuker  

2008  Koarnwert en omkriten o.l.v. prof. dr. Ph.H. Breuker en drs. P. van Tuinen 

2009  It lânskip fan it westen fan Fryslân o.l.v. drs. M. Schroor 

 

e. Ledenvergadering 
2008  bijwonen repetitie van het Mingd Koar Grou, dat gedichten van Obe Postma op muziek zong  

2009 lezing Postma als landbouwhistoricus en gebruiker van boedelinventarissen van dr. M. 

Knibbe 

 

f. Website 
De website omvat op het ogenbik de rubrieken: mededelingen Selskip, id. Stichting, 

studies en publicaties op het gebied van: biografie, bibliografie, geschiedenis 

(algemeen; cultuurlandschap; materiële cultuur), filosofie (algemeen; 

wetenschapsfilosofie), poëzie (inclusief geluidsopnamen), wis- en natuurkunde. 
 

g. Boeken 
2008  Ph.H. Breuker (red.), Omt ik foar Dea net stilstean koe. Trettjinris Because I 

could not stop for Death, Leeuwarden 2008  

2009  Ph.H. Breuker & M. Schroor (red.), Obe Postma, Veld, huis en bedrijf. 

Landbouwhistorische opstellen, Hilversum: Verloren 2009 

 

h. Friese literatuur, beeldende kunst en muziek 
2011     Friese componisten interpreteren gedichten (n.a.v. 5-jarig bestaan OPS)  


