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Zoals jullie mogelijk weten, werd op 19 november 2006 het Obe Postma Selskip officieel 
opgericht. 
Tijdens deze ledenvergadering van februari 2013 kijken we dus terug op het zesde jaar van 
het bestaan van ‘it Selskip’. 
Ik zal weer verantwoording afleggen van wat ‘it Selskip’ gedaan heeft en ik zal ook kort 
ingaan op de ambities, die ‘it Selskip’ heeft en die bij de bestuursvergaderingen in 2012 vaak 
ter sprake zijn geweest. 
Laat ik eerst enkele feiten passeren. 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 24 januari 2012. 
Pieter de Groot, oud-chef van de cultuurredactie van de LC en bekend van ' Dwars op freed ' 
en ' Harje op zaterdag ' hield een lezing onder de titel ' Kiek, Postma!". Na te lezen in 
Wjerklank, nummer 11. 
Het bestuur van ‘it Selskip’ kwam ook dit afgelopen jaar vier keer bijeen en wel op 21 
januari, 27 april, 7 september en 15 november 2012. 
Het jaarlijkse reisje - dit keer naar Cornwerd en omgeving - werd gehouden op zaterdag 12 
mei 2012. 
Philippus Breuker en Tineke Steenmeijer-Wielenga deden de voorbereiding (zie Wjerklank, 
nummer 11) en waren onze gidsen op deze zeer geslaagde dag. 
Al vaker bezochten we Cornwerd. 
Het is de plaats, waar, in de woorden van de twee gidsen, de dichter geboren en opgegroeid 
is en ook begraven ligt, maar ook is het de plaats waar zijn poëzie en zijn geschiedenisstudie 
voor een belangrijk deel over gaan en naar hun aard zijn te verklaren. 
Makkum heeft Postma veel gezegd. 
Op die dag kwam in de kerk te Cornwerd de compositieprijsvraag tot een officiële afsluiting 
en wel in de vorm van een muzikaal intermezzo. 
Zoals u mogelijk weet, duurde deze prijsvraag van 1 mei tot 1 december 2011, waarna een 
onafhankelijke jury op een bijeenkomst op 6 januari te Amersfoort zes componisten heeft 
genomineerd. Een van die zes componisten, te weten Peter Visser uit Voorburg, werd 
unaniem als prijswinnaar aangewezen. Hij, Peter Visser, ontving een bedrag van 1500 Euro. 
In totaal zijn 19 gedichten van Postma op muziek gezet in het kader van deze prijsvraag. 
George Huitema reikte de prijs uit. 
Peter Visser hield een inleiding. 
Er was een uitvoering van ' Lieten fan Dream en Libben ' van Peter Visser, te weten ' Yn it 
Doarpke ', ' De Jonge ' en ' De Dream fan in Lokkich Libben '. 
 
De studiedag over de Friese geschiedschrijving tussen 1913 en 1938 werd in Tresoar 
gehouden en wil op vrijdag 30 november 2012. De aanleiding tot deze dag ligt natuurlijk in 
het feit, dat Postma als historieschrijver op het gebied van de landindeling en reconstructie 
van grondbezit in de Middeleeuwen, zoals ook van het dagelijks leven in de vroeg-moderne 
tijd, zijn wetenschappelijke sporen heeft neergelaten. 
Tegen deze achtergrond had Philippus Breuker een opzet gemaakt met zes sprekers, te 
weten Marnix Beyen, Maarten Duyvendak, Goffe Jensma, Hanno Brand, Philippus Breuker 
en Johan Frieswijk. Goffe Jensma was uiteindelijk verhinderd. 
Ook een van de drie redacteuren, Reinier Salverda, liet het afweten, helaas. 



De boekpresentatie Zekerheden in Waarnemingen. Natuurwetenschappelijke 
ontwikkelingen in Nederland rond 1900 werd georganiseerd op vrijdag 27 april 2012. 
De gebeurtenis vond plaats in het Planetarium Kafee, het Eise Eisinga Planetarium en het 
Stadhuis te Franeker. 
George Huitema gaf een rondleiding door het Planetarium, terwijl burgemeester Fred 
Veenstra het grote aantal leden en interesseerden welkom heette. 
Jan Gui-NCoverhandigde de studiedagbundel 2011 aan Huib Zuidervaart en aan Cees 
Andriesse. 
Deze laatste twee hielden elk een lezing (na te lezen op de OPS-website ). 
In de loop van 2012 hebben Philippus Breuker en Hylkje de Jong laten weten het bestuur te 
willen verlaten. 
Het bestuur is erin geslaagd twee opvolgers aan de ledenvergadering voor te stellen. 
Minder succesvol was de Obe Postma Stichting en dus het Obe Postma Selskip op het 
financiële gebied. 
Of het geld, nodig voor twee boeken (één over geschiedschrijving in Fryslân en één met 
verzamelde opstellen van Postma) tijdig beschikbaar komt, is niet zeker. 
Een aantal aanvragen bij geldschieters zit nog in de ‘ pijplijn ’. 
De studiedag over ‘ Obe Postma en C.O Jellema in de ban van Rilke’s poëzie ’, gepland voor 
november 2013, kan mogelijk niet doorgaan. 
Aanvragen voor subsidie hebben tot nu toe nog niets opgeleverd. 
Het bestuur zal in overleg gaan met het Goethe Instituut en met andere potentiële 
subsidiënten. 
Het bestuur heeft Philippus Breuker gevraagd een biografie te schrijven over Postma. 
Hij heeft daarin toegestemd met enkele voorwaarden: (a) hulp van Tineke Steenmeijer - 
Wielenga en Jan Guichelaar en (b) het beschikbaar komen van 30.000 Euro. 
Recent is er een projectplan geschreven, dat dient dit bedrag bijeen te zwellen. 
Het bestuur rekent het tot haar prioriteit hier achteraan te zitten. 
Jan Gulmans, schrijver 


