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Zoals jullie wel weten, werd op 19 november 2006 het Obe Postma Selskip officieel 
opgericht. Tijdens de ledenvergadering van vijf februari 2014 kijken we dus terug op het 
zevende jaar van het bestaan van het Selskip. 
Ik zal zo meteen kort verantwoording afleggen van wat het Selskip in 2013 heeft gedaan. 
We zullen uiteraard ook nog ingaan op de ambities die het Selskip heeft en die op de 
bestuursvergaderingen in 2013 meer of minder uitvoerig aan de orde zijn geweest. 
Laat mij eerst enkele feiten passeren. 
De jaarlijkse OPS-ledenvergadering werd het afgelopen jaar gehouden op dinsdag 11 
februari 2013. Dr.Marco Goud, auteur van de dissertatie Ziende verbeelding, over zien en 
(on)zichtbaarheid in poëzie en poëtica van P.C. Boutens sprak over het thema  
‘ P.C.Boutens, Obe Postma en T.J. de Boer ’. 
Obe Postma had, zoals bekend, veel bewondering voor de dichter P.C. Boutens. Hij, Postma, 
is door Philippus Breuker wel de ‘ Fryske Boutens ’ genoemd. In zijn bijdrage ging Goud in op 
Boutens zijn dichterschap en de verwantschap tussen Boutens en Postma. 
Daarbij ging hij ook in op Boutens contact met Tjisse de Boer, gezien het feit dat Postma 
Boutens waarschijnlijk via zijn vriend de Boer heeft leren kennen.  
Bij deze ledenvergadering werd op passende wijze afscheid genomen van de bestuursleden 
Philippus Breuker en Hylkje de Jong. Geart van der Meer werd bij acclamatie benoemd als 
opvolger van Philippus Breuker en Jan Gulmans werd benoemd als opvolger van Hylkje de 
Jong. 
Het bestuur van het Selskip kwam het afgelopen jaar vier keer bijeen en wil op maandag 11 
februari 2013, maandag 6 mei 2013, vrijdag 6 september 2013 en vrijdag 15 november 2013. 
Op 11 februari werd uitgebreid gesproken over het ‘ Projectplan Biografy Obe Postma ’, de 
biografie te schrijven door Philippus Breuker, Tineke Steenmeijer-Wielenga en Jan Guigra. 
Het projectplan ' Rilke: Obe Postma en Cor Jellema in de ban van Rainer Maria Rilkes poëzie ' 
werd toegestuurd aan het Goethe-instituut, de ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, 
het Consulaat-generaal van de Bondsrepubliek Duitsland en het Duitsland Instituut te 
Amsterdam. Alle vier hebben, helaas, afwijzend gereageerd. 
Wat de Samle Opstellen van Postma (Het Friese leven vanouds) betreft: het geld, nodig voor 
dit boek, is nog niet beschikbaar. 
Zolang dat niet het geval is, verzorgt Breuker de voorbereiding van de bundel nog niet. 
Vermeld moet uiteindelijk nog worden, dat er een digitaal fotoalbum van Obe Postma is 
voorbereid en wel door Tineke Steenmeijer, Doekle Elgersma en Maria Gulmans. 
De laatste heeft ongeveer zes jaar de website van het Selskip verzorgd. 
Het bestuur heeft haar daarvoor bedankt en heeft Jan Gulmans bereid gevonden die taak 
over te nemen. 
Op 12 mei werd te Cornwerd de zeer geslaagde poëziemiddag gehouden; in Wjerklank 
nummer 14 treffen jullie een aantal bijdragen aan. 
Op 15 november 2013 werd, als nummer 10 van de Obe Postma Reeks, het eerste exemplaar 
van het boek Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland, gepresenteerd 
en wel in het provinciehuis te Leeuwarden. 
Na een kort welkom door de voorzitter van het Obe Postma Selskip overhandigde Jan 
Gulmans de eerste exemplaren van de studiedagbundel 2012 aan de sprekers Harmen 
Oldenhof en Hanno Brand; de laatste moest zich laten vervangen door Prof. dr.J.A. Mol, ook 
van de Fryske Akademy. 



Ook de hoofdredacteur van het blad Fryslân, de heer Krul, sprak de aanwezigen toe. 
Hylkje de Jong overhandigde de studiedagbundel aan de aanwezige auteurs; zij nam de 
gelegenheid te baat om, op een aanstekelijke manier, de aanwezigen iets te vertellen over 
wat er zo al te zien is in de Statenzaal. 
Een steeds terugkerend thema in de bestuursvergaderingen van het Obe Postma Selskip is 
de financiële positie van de Obe Postma Stichting; en daarmee die van het Obe Postma 
Selskip. 
Ondanks het ijveren van Albert Wynia en Lolke Folkertsma wil het maar niet lukken om op 
financieel gebied vooruit te komen. 
Kon de poëzie op twaalf mei van het afgelopen jaar te Cornwerd met een minimum aan 
kosten nog gerealiseerd worden, andere projecten moeten, schijnbaar en onvermijdelijk op 
een laag pitje worden gezet. 
Ik denk dan aan de uitgave van de verzamelde opstellen (Het Friese leven vanouds) van 
Postma en mogelijk ook de biografie over Postma. 
Bij tal van potentiële subsidiënten (Fries Genootschap, Feitsma-fonds enz.) heeft de Obe 
Postma Stichting tot nu toe nul op het rekest gekregen. 
Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag op Wjerklank; het aantal bladzijden moet jammer nog 
beperkt blijven. 
Zoals mogelijk bekend is, heeft de Obe Postma Stichting een subsidie ontvangen (ruim 3200 
Euro) voor een buuste van Postma. 
Ondertussen is door Frans Tiessen (oud-leraar biologie en kunstenaar) een in was gemaakte 
kop ontworpen; hij heeft ook een ontwerp voor een sokkel gemaakt. 
Het is de bedoeling dat de in brons te gieten buuste een prominente plaats krijgt in de 
onderzaal van Tresoar. 
Jan Gulmans, schrijver Obe Postma Selskip 


