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Stelling XIV uit de dissertatie van Obe Postma (1895)

Vooraf
Op 25 november 2011 werd door het Obe Postma Selskip de jaarlijkse studiedag gehouden.
Ditmaal was het onderwerp: Zekerheden in Waarnemingen, Natuurwetenschappelijke
ontwikkelingen in Nederland rond 1900. In het verlengde hiervan heeft Tresoar met hulp
van het Obe Postma Selskip een kleine tentoonstelling opgebouwd, die, met de nadruk op
Postma zelf, een aantal aspecten uit die ontwikkelingen laat zien.
Postma’s natuurwetenschappelijke werk is lange tijd onderbelicht gebleven. In de laatste
anderhalf jaar is daar verandering in gekomen. In de eerste plaats door artikelen in het
tijdschrift Wjerklank van het Obe Postma Selskip.1 Daarnaast is een geannoteerde transcriptie van Postma’s natuurwetenschappelijke correspondentie (met onder meer de fysici Van
der Waals en Lorentz, en de wiskundige Korteweg) en zijn lezing over de historische
ontwikkeling van Het Rekenen op de website van het Obe Postma Selskip in te zien
(www.obepostma.nl).2
Vervolgens verscheen in september ook een artikel in het Nieuw Archief voor Wiskunde van
het Wiskundig Genootschap: Zekerheden in waarnemingen, Het natuurwetenschappelijke
werk van de Friese dichter Obe Postma.3
De artikelen die de weerslag zijn van de acht lezingen op de studiedag zullen in het
voorjaar van 2012 verschijnen in een bundel uit de Postma Rige, uitgegeven door het Obe
Postma Selskip.
De tentoonstelling probeert in een aantal foto’s, brieven, boeken en andere materialen een
beeld te schetsen van Postma’s ontwikkeling en plek in brede zin binnen de natuurwetenschappen.
De samenstellers zijn Philippus Breuker erkentelijk voor de inhoudelijke adviezen, Hylkje
de Jong voor de opmaak en uitgave van de catalogus, en Tresoar voor de geboden
mogelijkheid om deze tentoonstelling te organiseren.

De samenstellers,
Jan Guichelaar (rechts)
George Huitema (links)
Amsterdam/Groningen
November 2011
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Van Frans Steenmeijer en Jan Guichelaar. Ook op de site van het OPS staan enkele bijdragen, als van
Breuker, Koetsier en Gulmans.
Van Jan Guichelaar.
Van George Huitema en Jan Guichelaar.

Inleiding
De kiem van Postma’s wetenschappelijke belangstelling
De eerste nieuwsgierigheid bij Obe Postma voor de natuurwetenschappen werd wellicht
gewekt door zijn vader, de boer Pieter Obes Postma. In 1864 schreef deze in een brief een
aantal opvallende zinnen over snelheid, licht, zon en sterren, waarin hij zijn gedachten de
vrije loop liet:
De stoomwagen gaat snel, per telegraaf gaat oneindig veel sneller, maar wat gaat sneller dan de
gedachten? [...] Niet tevreden met deze aarde verplaats ik mijzelf op vreemde wereldbollen.
Dan ben ik op die waar zelfs een kanonskogel in 25 jaar niet zou kunnen henen vliegen (het licht doet het
in weinige minuten); dan weer op de meer verwijderde werelden, waar zelfs het licht in geen duizend
jaren kan henen reizen.

Obe’s vader had een juist gevoel voor de afstanden in de ruimte en de snelheid van het
licht. Zijn kennis kwam wellicht deels uit het boekje Boven lucht en wolken, of een Togtje door
het wereldruim uit 1858. Hij was ook op de hoogte van het in het boekje genoemde
‘electrisch-telegrafischen toestel’, een toen recente uitvinding, waarmee via elektrische
signalen onvoorstelbaar snel informatie kon worden overgebracht. Een fantasiereis in
onze verbeelding gaat ook zo snel, waarbij het boekje met vooruitziende blik meldde dat
er wellicht een overeenkomst was tussen elektriciteit en de werking van de hersenen.
Obe moet genoten hebben van dit soort verhalen. Er ligt misschien de kiem van zijn
natuurwetenschappelijke belangstelling.
Gymnasium in Sneek
Postma bezocht vanaf 1881 het gymnasium in Sneek. De geschiedenis van de van
oorsprong Latijnse school in Sneek gaat terug tot het begin van de zestiende eeuw. De
school kende vele ups en downs in de eerste eeuwen. Na het van kracht worden van de
wet op het middelbaar onderwijs van Thorbecke in 1863 werd in Sneek in 1864 een hbs
gesticht, die een concurrent werd van de Latijnse school. De Latijnse school werd
uiteindelijk in 1878 omgevormd tot een gymnasium. Het gymnasium was volgens
Thorbecke deel van het hoger onderwijs, immers de vooropleiding voor de universiteit, in
tegenstelling tot de hbs. De Latijnse school werd daartoe uitgebreid met een aantal
natuurwetenschappelijke vakken en gesplitst in twee afdelingen, α en β. De α-afdeling gaf
recht te studeren in de faculteiten van de godgeleerdheid, de rechtsgeleerdheid en de
letteren, de β-afdeling gaf toegang tot de faculteiten der geneeskunde en van de wis- en
natuurkunde. De nieuwe rector van het gymnasium was J.H. Moll, in aristokratyske figuer
(al wie er dan hwat lyts), in echte hear, volgens Postma zeventig jaar later in een bijdrage met
herinneringen aan zijn gymnasiumtijd voor de schoolkrant Rostra.
Wiskunde kreeg Postma van dr. R.J. Escher, volgens Postma later ‘een knap
mathematicus … en gemakkelijk ertoe te krijgen een praatje buiten het vak om te maken’.
Over zijn leraar natuurkunde dr. J.L. Andreae liet Postma zich in zijn herinneringen aan
zijn gymnasiumtijd niet uit, zodat niet is vast te stellen of hij door hem geïnspireerd is tot
zijn studie in de natuurkunde. Onder het bewind van de classicus Moll kwam een forse
verbouwing tot stand en het aantal leerlingen liep naar de 50, voor die jaren een fors
aantal. Postma overwoog korte tijd om zowel examen in de α- als de β-richting te doen,
maar zag daar uiteindelijk van af. Als hij dat wel gedaan zou hebben, zou hij waarschijni

lijk Nederlandse letterkunde zijn gaan studeren, schreef hij. ‘Mar hie dat better west?’, vroeg
Postma zich in zijn herinneringen in de schoolkrant af.
Na het examen ontving Postma op 26 juni 1886 zijn diploma van het gymnasium. Het
examenjaar van Postma was ook het laatste jaar van rector Moll. Conrector A.E.
Beuzekamp volgde hem op. ‘De Beus’ (onder de leerlingen) was een deftig man met altijd
een hoge hoed op, schreef Postma. Postma zou later zeggen dat hij tegen de zin van zijn
vader gekozen had voor de β-kant van het gymnasium. Hij zocht namelijk een antwoord
op de vraag naar het wezen van de dingen. Maar louter wiskunde gaf hem niet wat hij
ervan verwacht had. Hij koos een studie wis- en natuurkunde. In 1953 zou hij nog zeggen
dat hij niet eens een bijzondere aanleg voor de natuurwetenschappen had. Zijn grote
talent op dit terrein staat echter buiten kijf.
Universiteit van Amsterdam
Postma ging in Amsterdam wis- en natuurkunde studeren. Hij ontving wellicht enige
financiële ondersteuning van de familie van zijn moeder. De Rinia’s waren financieel in
goeden doen. Hij deed zijn kandidaatsexamen wis- en natuurkunde op 22 mei 1889, in
aanwezigheid van de hoogleraren Gunning, Van der Waals, Van Pesch, Van ’t Hoff,
Korteweg en Stoeder. Op voorstel van Van der Waals kreeg hij het predikaat cum laude,
met vier tegen twee stemmen, waarbij tegenstemmer Van ’t Hoff liet aantekenen dat de
kandidaat onvoldoende kennis had van mineralogie en ‘minder voldoende kunde in
anorganische chemie en practicum chemie’. Postma was toen al meer theoretisch gericht.
Van der Waals onderkende reeds zijn kwaliteiten. Postma is na het overlijden van zijn
vader in 1891 enige tijd terug geweest bij zijn moeder op de boerderij in zijn geboortedorp
Koarnwert.
Op 18 oktober 1892 legde Postma het eerste deel van zijn doctoraalexamen af bij Van
Pesch, Korteweg, Van der Waals en Julius. Hij werd met algemene stemmen toegelaten tot
het tweede gedeelte op dinsdag 25 oktober. Hij kreeg twee theoretische opdrachten mee,
de eerste een literatuuronderzoek en de tweede een niet-eenvoudig hydrodynamisch
probleem, hoewel Postma in een collegedictaat een soortgelijke opgave had uitgewerkt.
Postma slaagde er klaarblijkelijk in de vragen in een week tot genoegen van de examencommissie te beantwoorden, want op 25 oktober werd hij met algemene stemmen
toegelaten tot de promotie. Het doctoraalexamen werd toen nog niet als de voltooiing van
een academische studie beschouwd.
Postma kon zich nu, naast zijn inmiddels volledige werkkring op de hbs in Groningen
(sinds 1 september 1894), wijden aan verder onderzoek om tot een dissertatie te komen.
Opnieuw toonde Van der Waals zijn inzicht in Postma’s kwaliteiten door hem als
promovendus te accepteren. Hij had Postma ter bestudering voor zijn waarschijnlijk
laatste tentamen een stuk meegegeven, waar Postma per brief vragen over had gesteld. Op
het tentamen zou Postma er geen last van hebben, schreef Van der Waals terug. Hij hoopte
zelfs dat Postma het zodanig interessant zou vinden dat hij het tot punt van later
onderzoek zou maken. Het lijkt een heldere aanwijzing dat Van der Waals Postma na zijn
doctoraalexamen als promovendus wilde hebben.
Correspondentie met Lorentz
Postma’s natuurkundige onderzoekingen waren theoretisch van aard. Tijdens de
voorbereidingen aan zijn proefschrift zocht Postma schriftelijk contact met de toen al
vermaarde Leidse natuurkundige H.A. Lorentz (Nobelprijs in 1902 tezamen met P.
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Zeeman) over enige problemen die hij ondervond. In een uitgebreide brief ging Lorentz
hierop in, waarna Postma deze discussie in zijn proefschrift verder verwerkte. Na zijn
promotie in 1895 publiceerde Postma een serie artikelen over statistische mechanica. Dit
gebied was juist in deze jaren, toen atomen en moleculen nog maar net aanvaard werden
als de bouwstenen van de materie, tot ontwikkeling gekomen. Ook bij deze activiteiten
van Postma speelde Lorentz een belangrijke rol. Postma correspondeerde namelijk over
zijn artikelen steeds met Lorentz, die hem geregeld van repliek diende en het niet steeds
met hem eens was, maar de bijdragen de moeite waard vond om ze aan de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen aan te bieden. Zo verschenen ze in de Verslagen van de
Akademie en tevens in het Engels in de gerelateerde Proceedings. Het werk van Lorentz
en Postma valt in een tijd waarin veel wetenschappers activiteiten ontwikkelden op het
sterk samenhangende gebied van de wiskunde en de theoretische natuurkunde. Deze
tijdgeest was sterk bepaald door de wiskundige Hilbert die op het Internationale
Wiskundecongres van 1900, gehouden in Parijs, 23 problemen poneerde. Het zevende
hiervan vroeg alle natuurkunde te axiomatiseren. Hieronder viel de statistische fysica van
Boltzmann en Gibbs.
Zekerheden in meten en kansrekening
Na zijn promotie in 1895 duurde het even voordat Postma naast zijn baan als leraar
wiskunde tijd overhield om opnieuw wetenschappelijk onderzoek te doen. Hij werd
gedreven door precisie en zuiverheid van redeneringen. Veel van zijn
natuurwetenschappelijke artikelen betreffen dan ook het vaststellen van ondeugdelijke
argumentaties in publicaties van anderen en het aanscherpen van begrippen. Zo
publiceerde Postma in 1903 de monografie Het meten. In 1875 waren namelijk op de
internationale Meterconventie in Parijs afspraken gemaakt over de overgang van de
diverse eenhedenstelsels naar het metrieke stelsel; dit niet met instemming van alle landen.
Nederland trad pas in 1929 toe. Met het werk van onder anderen Helmholtz, Poincaré en
Russell als uitgangspunt probeerde Postma in deze publicatie het natuurkundig meten een
goede kennistheoretische basis te geven. De relatie tussen het karakter van fysische
grootheden en de daaraan gerelateerde kentallen, de abstractie versus de werkelijkheid is
hierbij onderwerp van discussie. Het zoeken naar precisie blijkt ook uit Postma’s studies
naar de ’waarde’ van waarnemingen. Al in zijn proefschrift is een stelling te vinden die
zich uitspreekt over de betekenis van een dergelijk begrip. Postma publiceerde in de jaren
1909–1911 in het Nieuw Archief voor Wiskunde enkele artikelen over de grondslagen van de
kansrekening en over toevalswetten. Zijn interesse in kansrekening dateerde al van veel
eerder, gezien de lezing die hij in 1895 gaf voor het Natuurkundig Genootschap: ’Waarschijnlijkheidsrekening en bevolkingsstatistiek’. Deze kanstheoretische
studies van Postma maakten zo deel uit van internationale ontwikkelingen, die later in het
fundamentele werk van Kolmogorov hun hoogtepunt vonden.
Tenslotte
In 1918 publiceerde Postma zijn laatste artikel in de Verslagen van de Koninklijke
Akademie. Wat hem er uiteindelijk toe dreef om zijn wetenschappelijke belangstelling
definitief te verleggen, is niet zeker. Hij was wel al vijftig en zijn dichten en het onderzoek
naar de ontwikkeling van het Friese land en leven, naast natuurlijk zijn volledige
betrekking als wiskundeleraar, namen steeds meer van zijn schaarse tijd.
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TENTOONSTELLINGSMATERIAAL
De tentoonstelling is opgedeeld in drie thema’s:
Thema I: Familie, Jeugd, Gymnasium in Sneek en Studie in Amsterdam
Thema II: Groningen: Rijks-HBS en Natuurkundig Genootschap
Thema III: Wetenschappelijk werk

BIJ DE INGANG VAN DE TENTOONSTELLING
-0.1- SCHILDERIJ. Obe Postma

Obe Postma
Schilderij uit 1959 door Dick Osinga.
Collectie Tresoar

THEMA I: Familie, Jeugd, Gymnasium in Sneek en Studie in Amsterdam
-I.1- FOTO. Obe Postma als jongeman

Obe Postma als jongeman
Obe Postma bezocht het gymnasium in Sneek van 1881 tot 1886.
Daarna ging hij naar Amsterdam om natuurkunde te studeren, ‘om
het wezen der dingen te begrijpen’.
Collectie Tresoar (PO-F-0010)

-I.2- FOTO. Pieter Obes Postma, vader van Obe Postma

Pieter Obes Postma (1835-1891), vader van Obe Postma
Collectie Tresoar (PO-F-0167)
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-I.3- FOTO. Sybrichje Rinia, moeder van Obe Postma

Sybrichje Rinia (1844-1928), moeder van Obe Postma
Het gezin van de Postma’s telde zes kinderen, waarvan Obe de
oudste was. Het was na het vroege overlijden van Obes vader een
zware tijd voor de weduwe. Obe studeerde toen nog in
Amsterdam.
Collectie Tresoar (PO-F-0103)

-I.4- BOEK. Obe Sikkes Bangma, Verhandeling over de meetkonst, 1786

Obe Sikkes Bangma, Verhandeling over de meetkonst, Arum,
1786
Obe Sikkes Bangma (1768-1829)
was een ver familielid van Obe
Postma en een zeer bekwaam
wiskundige. Hij gaf les aan de
Kweekschool voor de Zeevaart in
Amsterdam en examineerde nog
Van Speyck. Bangma was ook
secretaris van het Wiskundig Genootschap.
Collectie Tresoar (HS 10)
2

I.5- BOEK. A. Bernstein, Een togtje door het wereldruim, 1858

Boven lucht en wolken. Een togtje door het wereldruim door
A. Bernstein (1858)
Het uit het Duits vertaalde boekje Boven lucht en wolken, of een
Togtje door het wereldruim, waarschijnlijk uit de boekenkast van
Obes vader.
Vader Postma zou later in een brief schrijven over zijn ideeën
van een reis door de ruimte. Het doet sterk denken aan
elementen uit het boekje van Bernstein.
De stoomwagen gaat snel, per telegraaf gaat oneindig veel sneller, maar
wat gaat sneller dan de gedachten? […]
Niet tevreden met deze aarde verplaats ik mijzelf op vreemde
wereldbollen. Dan ben ik op die waar zelfs een kanonskogel in 25 jaar niet
zou kunnen henen vliegen (het licht doet het in weinige minuten), dan
weer op de meer verwijderde werelden, waar zelfs het licht in geen duizend jaren kan henen reizen.

Opmerking: Een lichtstraal (snelheid 300.000 km/s) gaat in 8 minuten van de zon naar de
aarde. Veel sterren staan op afstanden van meer dan 1000 lichtjaren. (1 lichtjaar is de
afstand die een lichtstraal in een jaar aflegt.) Postma’s vader had een juist gevoel voor de
afstanden in de ruimte. Zoon Obe moet genoten hebben van dit soort verhalen. Er ligt
wellicht de kiem van zijn natuurwetenschappelijke belangstelling.
Collectie Tresoar (OPS wn 55)

-I.6- FOTO. J.H. Moll, rector gymnasium te Sneek

Johan H. Mol
Per 1 oktober 1878 werd de Latijnse school in Sneek opgeheven en
vervangen door een gymnasium, toen met 46 leerlingen. Dr. Johan
H. Moll (1847/8-?) werd benoemd tot rector en classicus dr.
Antonie E. Beuzekamp (‘de Beus’ voor leerlingen) tot conrector. Het
veel te kleine oude schoolgebouw werd vergroot. Onder Moll werd
ook de eerste vrouwelijke gymnasiast toegelaten: Wilhelmina Knap.
Moll vertrok in 1886 en Beuzekamp volgde hem op.
Postma dichtte veel later:
Dy skoalle wie oars sa min net, mei syn brêge fan Caesar en syn Grykse timpelwrâld,
En syn lytse triomfen as myn oersetting fan Thucidides de goede wie.

Collectie Tresoar (PO-F-0142)
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-I.7- BOEK. Schola Alvini door Anne Wadman

Schola Alvini van A.S. Wadman
Dr. Anne Sijbe Wadman (1919-1997) beschreef de geschiedenis van
het Sneker gymnasium. Hij was er leraar Nederlands en ook
conrector van 1948 tot 1971.
Collectie Jan Guichelaar

-I.8- SCHOOLKRANT. Rostra

Schoolkrant Rostra van het gymnasium in Sneek
In 1956 schreef Postma twee keer in de schoolkrant Rostra over
de herinneringen aan zijn gymnasiumtijd van zeventig jaar
daarvoor. Anne Wadman zat toen in de redactie.
Collectie Tresoar

-I.9- SCHRIFT. Obe Postma, Plantkunde I

Plantkundeschrift Obe Postma
Plantkundeschrift van Obe Postma. Met gedroogde planten. Waarschijnlijk tweede klas
gymnasium. Obe Postma startte niet in de
eerste klas, maar deed toelatingsexamen voor
de tweede klas.
Collectie Tresoar (OPS 1)
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-I.10- DOCUMENT. Programma 1885-1886 Gymnasium Sneek

Lesurentabel gymnasium 1885-1886
Deze pagina komt uit het jaarboekje van het gymnasium voor het
eindexamenjaar van Obe Postma. Het aantal leerlingen in het jaar
ervoor was 79, waaronder drie meisjes. Aan de lessentabel valt op
hoe weinig aandacht er was voor de moedertaal. In de β-afdeling
was er, naast de klassieke talen, eigenlijk alleen veel aandacht
voor wiskunde.
Collectie Tresoar

-I.11- FOTO. Bestuur Studentengezelschap HARTING
Bestuur van studentengezelschap HARTING (Postma
zittend links)
Postma (links op de foto) was van 1887 tot 1891 lid van
het in 1886 opgerichte natuurwetenschappelijke studentengenootschap HARTING, genoemd naar de artswiskundige Pieter Harting (1812-1885), die ook veel
populairwetenschappelijk werk publiceerde.
Postma was enkele jaren abactis. De leden moesten
geregeld een lezing houden of een stelling verdedigen.
Postma sprak onder meer over: Het zweven der wolken en De kleurentheorie van Hering. Op
Hering, een ervaren hoogleraar, had de jonge student, met net zijn kandidaatsexamen op
zak, gegronde aanmerkingen.
Collectie Tresoar (PO-F-0189)

-I.12- FOTO. Johannes D. van der Waals
Johannes D. van der Waals
Van der Waals (1837-1923) werd na een carrière als hbs-leraar en
-directeur in 1877 benoemd als eerste hoogleraar natuurkunde aan
de universiteit van Amsterdam, de opvolgster van het Athenaeum
Illustre. Zijn proefschrift Over de continuïteit van den gas- en
vloeistoftoestand uit 1873 was een doorbraak in de theorie over de
toestandsvergelijking van gassen en vloeistoffen. Hij ontving in 1910
de Nobelprijs voor natuurkunde.
Postma behaalde in 1889 zijn kandidaatsexamen met, op voorstel van Van
der Waals, het predikaat cum laude. Van der Waals steunde Postma, net als
hijzelf een harde werker van eenvoudige komaf, en accepteerde hem als
promovendus.
Uit: Van Stevin tot Lorentz
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-I.13- FOTO. J.A. van ’t Hoff (1852-1911)

Jacobus H. van ´t Hoff
Van ’t Hoff (1852-1911) maakte naam met zijn studie van de
stereochemie. Hij werd in 1877 lector in Amsterdam en in 1878
hoogleraar. In 1901 ontving hij de Nobelprijs.
Van ’t Hoff stemde tegen Postma’s cum laude bij zijn kandidaatsexamen, vanwege diens minder voldoende kunnen in o.a. practicum
chemie. Postma gaf waarschijnlijk toen al de voorkeur aan theoretische
beschouwingen. In 1896 vertrok Van ‘t Hoff naar Berlijn. Na zijn
overlijden zei Lorentz over hem in de Akademie dat het hem als een van de zeldzaam
bevoorrechten gegeven was dieper dan anderen in het wezen der dingen te zien.
Uit: Van Stevin tot Lorentz

-I.14- FOTO. D.J. Korteweg
Diederik J. Korteweg
Korteweg (1848-1941) was wiskundige en de eerste promovendus
van de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1881 hoogleraar
werd. Hij werd bekend door het, samen met zijn leerling Gustav de
Vries, opstellen van de later geheten Korteweg- de
Vriesvergelijking over golven in een kanaal met rechthoekige
doorsnede.
Postma correspondeerde tijdens en na zijn promotieonderzoek met
Korteweg over o.a. diverse onderwerpen uit de kansrekening.
Korteweg was de drijvende kracht achter de complete uitgaven van
de werken van de Nederlandse 17 de-eeuwse fysicus Christiaan Huygens.
Collectie Bastiaan Willink

-I.15- FOTO. Adrianus J. Van Pesch
Adrianus J. van Pesch
Van Pesch (1837-1916) was hoogleraar wiskunde aan de universiteit
van Amsterdam en bekend om zijn werk aan sterftetafels, de basis
van pensioenberekeningen.
Wellicht dat hij bij Postma de belangstelling voor kansrekening
wekte. Postma haalde in zijn lezing Waarschijnlijkheidsrekening en
bevolkingsstatistiek in 1895 voor het Natuurkundig Genootschap in
Groningen Van Pesch aan (Provinciale Groninger Courant, 19
december 1895).
Collectie Bastiaan Willink
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-I.16- COLLEGEDICTAAT. Obe Postma, Hydrodynamica

Collegedictaat Obe Postma over Hydrodynamica
In het collegedictaat staat een opgave over een oneindig lange cilinder bewegend in een
vloeistof. Later zou Postma voor deel twee van zijn doctoraalexamen een soortgelijke
opgave krijgen.
Collectie Tresoar (OPS 6)

-I.17- BOEK. Horace Lamb, A treatise on the mathematical theory of the motion of fluids

Horace Lamb, A treatise on the mathematical theory of
the motion of fluids (1879)
Dit boek van Horace Lamb (1849-1934) moest Postma
bestuderen om het hydrodynamicavraagstuk van zijn
doctoraalexamen binnen een week (tussen deel 1 en
deel 2) op te kunnen lossen.
Collectie Tresoar (OPS wn 34)
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THEMA II: Groningen: Rijks-HBS en Natuurkundig Genootschap
-II.1- FOTO. Rijks-HBS te Groningen

Gebouw van de Rijks-HBS te
Groningen
In het hart van de Groningse
Hortusbuurt staat aan de Kruisstraat de voormalige Rijks Hogere
Burger School. Deze hbs werd in
1864 opgericht, en was daarmee de
eerste Rijks-HBS van Nederland. In
de ruim honderd jaar dat de school
heeft bestaan, bracht hij tenminste
twee beroemdheden voort. Pieter
Roelof Bos (1847-1902), de maker
van de Bosatlas, doceerde aan de
school. De latere Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) had er les.
Postma doceerde er vanaf 1894 tot aan zijn pensionering in 1933.
Collectie George Huitema

-II.2- FOTO. F.G. Groneman

Florentius G. Groneman
Groneman (1838-1929) studeerde natuurkunde in Utrecht en
promoveerde in 1863. In 1864 werd hij natuurkundeleraar aan de
nieuwe Rijks-HBS in Groningen. In 1869 volgde hij de eerste rector van
de hbs Van Bemmelen op, een functie die hij 36 jaar zou bekleden. Hij
was een gedreven onderwijsman.
Groneman werd ook in 1864 lid van het Natuurkundig Genootschap. Hij was hierin heel
actief en hield vele lezingen, onder andere een serie over de waterkrachtinstallaties bij de
Niagarawatervallen. Onder zijn leiding als voorzitter vanaf 1895 ging het genootschap een
nieuwe periode van bloei tegemoet na tientallen jaren achteruitgang. Hij werd daarbij
gesteund door vele hoogleraren van de universiteit, niet het minst door de sterrenkundige
Jacobus Kapteyn.
Collectie Tresoar (PO-F-0165)
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-II.3- FOTO. Pieter Roelof Bos
Pieter Roelof Bos
Bos (1847-1902) begon zijn carrière als onderwijzer en behaalde in
1871 de M.O.-akte voor aardrijkskunde. In 1875 werd hij leraar
aan de Rijks-HBS in Groningen, waar hij tot zijn overlijden zou
lesgeven. Grote bekendheid verwierf hij door de uitgave van de
Schoolatlas der Geheele Aarde, beter bekend als de Bosatlas. De
eerste verscheen in 1877.
Bos was lid van het Natuurkundig Genootschap. Op zijn initiatief werd als nieuw
zelfstandig onderdeel het Centraal bureau voor de kennis van de provincie Groningen en
omgelegen streken opgericht. Het bureau bestond uit vijf mensen onder voorzitterschap van
Bos en maakte gebruik van vele correspondenten. Postma’s vriend Tjitze de Boer was lid
van het bureau toen hij in Groningen woonde. In de Bijdragen van het Centraal Bureau voor
de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken verschenen 80 artikelen van 1899
tot 1923.
Collectie Tresoar (PO-F-0160)
-II.4- FOTO. Leerlingen en docenten Rijks-HBS te Groningen

Groepsfoto docenten en leerlingen Rijks-HBS te
Groningen
Postma staat rechtsboven, nog jong, dus waarschijnlijk een foto van rond 1900.
Collectie Tresoar (PO-F-0184)

-II.5- BOEK. Dr. J. Kors. Beschrijvende Meetkunde. Herzien door dr. O. Postma (1912)

Beschrijvende Meetkunde van dr. J. Kors, herzien door dr. O.
Postma
Postma maakte jarenlang herzieningen van de in den lande veel
gebruikte wiskundeboeken van zijn oudere collega Jan Kors
(1837-1903), tot ver na diens dood. In het gedenkboek bij het
vijftigjarig bestaan van de hbs schreef Postma in een
levensbericht: ‘Zijn boeken zijn als hij zelf: men vindt daarin
geen omhaal van woorden, ze zijn beknopt en duidelijk.’
Collectie Jan Guichelaar
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-II.6- SCHRIFT. Proefwerk Wiskunde van Eije Wiersma

Schriftje met Proefwerk Wiskunde van Eije
Wiersema
Eije Wiersma was een leerling van Postma in
Klasse Ia. Hij zat op school van 1909 tot 1914.
Collectie Tresoar (OPS 10)
Postma dichtte over hem (Samle Fersen, pagina 398):
Tebinnenbringen fan in âld skoalmaster
Ik fûn it skrift boppe yn de kas efter de boeken.
E. Wiersema stie derop; it wie in proefwurkskrift fan Eije,
Mei algebra- en meetkundesommen út de twadde klasse;
Fansels goede sommen, it wie in knappe jonge;
‘Menheer, het is een wonderkind,’ sei in kear dy wize Annie op de foarste bank.
Mar foar de learaar wie der ek wat oars by;
Earst dy strieljende laits doe’t ik by him eris yn deselde winkel kaam;
En letter dy lilkens op syn gesicht doe’t in oare jonge yn de klasse wat ferfelend wie.
Mar ik koe dy him iepenbierjende jonge freonskip net goed genôch beanderje.
Sa stoar der wat ôf, en swietwei waard de ferhâlding mear in gewoane.
De jonge die op tiid syn eindeksamen en hat doe studearre yn de wis- en natuerkunde.
Mar hy is jong stoarn.
Mar no noch wat oer dat ‘Fryske hert’ fan dy Eije, wêroer yn earder dicht sprutsen waard.
Dat ‘Frysk’ sil wol foaral gefoelich betsjutte, al is it dat net allinne;
Ik hâld de Friezen oer it gemien foar wat gefoeliger as de Grinslâners.
(Dat bekende ‘hurde Friezen’ soe dus wol ris in ferkearde oantsjutting wêze kinne).
Wat dy Grinslâners oangiet, ik haw dochs heel wol by dy Grinzer (en Drintse) jonges myn
freonen hân.
-II.7- BOEK. Derde Gedenkboek van de Rijks Hoogere
Burgerschool te Groningen. 1914. Redactie door Obe Postma

Derde Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te
Groningen
Onder redactie van Postma verscheen in 1914 het gedenkboek bij
het vijftigjarig bestaan van de Rijks-HBS in Groningen.
Collectie Jan Guichelaar
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-II.8- FOTO. Rederijkersvereniging Demosthenes Rijks-HBS te Groningen

Rederijkersvereniging Demosthenes
Een foto uit 1927 van de rederijkers-vereniging
Demosthenes van de Rijks-HBS. Postma zit in
de tweede rij van onderen, vierde van links.
Collectie Tresoar (PO-F-0183)

-II.9- FOTO. Oene Bottema (1901-1992)

Oene Bottema
Bottema (1901-1992) bezocht de Rijks-HBS te Groningen en
studeerde aldaar. Obe Postma was zijn leraar wiskunde. Bottema
was van 1931 tot 1933 collega-leraar van Postma. In 1941 werd hij
hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft.
Bottema keek in 1959/60 terug op Postma met twee kenmerkende uitspraken:
Hij leeft in een staat van onvrede met de halve waarheid
en kan er slecht in berusten dat hem begrippen of
ontwikkelingen niet helder voor de geest staan.
Aan bewondering voor grote figuren ontbreekt het hem niet,
maar reeds in zijn proefschrift blijft zijn intellectuele argwaan
zich tegenover de meest eminente autoriteit handhaven, niet
uit zucht tot beter weten, maar uit verantwoordelijkheidsbesef
tegenover zichzelf.

Uit: Euclides

11

-II.10- FOTO. Postma als plaatsvervangend directeur Rijks-HBS Groningen
Postma als plaatsvervangend directeur van
Rijks-HBS Groningen
Na het plotseling overlijden eind 1932 van hbsdirecteur dr. J.W. Beekman was Postma tot zijn
pensionering op 1 september 1933 waarnemend
directeur.
Postma zal het directeurschap uit plichtsbetrachting hebben gedaan. Ambitie om hiërarchisch hogerop te komen had hij niet. Postma
weigerde ook na gevraagd te zijn om zitting te
nemen in het bestuur van het Natuurkundig Genootschap.
Collectie Tresoar (PO-F-0021)
-II.11- FOTO. Portret van Theodorus van Swinderen (door Cornelis Buijs)
Theodorus van Swinderen
Van Swinderen (1784-1851) had een brede belangstelling en
promoveerde in 1805 in de natuurkunde en in 1806 in de
rechten. Hij was vanaf 1807 gedurende 44 jaar
schoolopziener. Bij zijn 25-jarig jubileum werd een
eregravure gemaakt met de tekst: Hij werkte 25 jaren
onvermoeid ter bevordering van opvoeding en onderwijs. In 1805
werd hij hoogleraar aan de Groningse universiteit in de
Natuurlijke Historie.
Van Swinderens belangstelling was zo breed dat de
diepgang van zijn wetenschappelijk werk eronder leed. Hij
richtte in 1801, samen met vijf medestudenten, waaronder Sibrandus Ez. Stratingh, de
eerste voorloper van het Koninklijk Natuurkundig
Genootschap op, waarvan hij tot zijn dood secretaris was. De
lezingencyclus elke winter-periode, die toen startte, is tot op
de dag van vandaag drukbezocht.
Uit: Een spiegel der wetenschap
-II.12- TWEE BOEKJES. Eerste Beginselen der Natuurkunde.
J.A. Uilkens. (1829 en 1831)
Eerste Beginselen der Natuurkunde door J.A. Uilkens
Een van de drie drijvende krachten achter de eerste
bloeiperiode van het Natuurkundig Genootschap was de
predikant en hoogleraar Jacobus A. Uilkens (1772-1825). In
kleine lesjes met vragen gaf hij aan kinderen uitleg over
natuur- en sterrenkunde, alles ter meerdere eer en glorie van
de Heer.
Collectie Hessel Pot
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-II.13- FOTO. Portret Sibrandus Stratingh Ez.

Sibrandus Stratingh Ez.
Stratingh (1785-1841) kende Van Swinderen al van de Latijnse
School. Hij vormde met Van Swinderen en Uilkens het
centrale trio, dat zorgde voor de bloei van het Natuurkundig
Genootschap in de eerste decennia van de negentiende eeuw.

Stratingh was een succesvol wetenschapper en maakte in het
Genootschap zijn jongste onderzoeksresultaten bekend. Hij
liet zijn lezingen vergezeld gaan door veel demonstratieproeven. Stratingh promoveerde in de geneeskunde en ontving een eredoctoraat in de
wis- en natuurkunde, waarna hij hoogleraar werd in de chemie, farmacie en technologie.
Daarnaast was hij een succesvol zakenman (rederij, vlasspinnerij, loodwitfabriek). Als
uitvinder had hij enkele belangrijke toestellen op zijn naam staan.
Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen (Senaatskamer)

-II.14- FOTO. Elektrisch wagentje van Stratingh

Elektrisch wagentje van Stratingh
Stratingh bouwde eerst een stoomautomobiel, waarmee hij op 22 maart 1834 in
Groningen toerde, over hellende en dalende
straten en over bogen. Voorts maakte hij als
eerste in Nederland een tafelmodel van een
elektrisch aangedreven wagentje. Het kon
wel 20 minuten op een vloeistofaccu rijden
en een lading van 1,5 kg meenemen bovenop
zijn eigen gewicht van 3 kg.
Werktekening van het Elektrische wagentje van Stratingh. Links rechtopstaand de ronde
vaste magneet (stator) en horizontaal de draaiende magneet (de rotor). Rechts de
vloeistofaccu, met een paar curieuze mannetjes erin, alsof zij het wagentje aandrijven.
Uit: Algemene Konst- en Letterbode van 11 december 1835
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-II.15- FOTO. Gedeeltelijk overzicht lezingen Natuurkundig Genootschap voor de cursus
1828-1829

Gedeeltelijk overzicht lezingen Natuurkundig Genootschap voor de cursus 1828-1829
Stratingh en Van Swinderen namen een fors gedeelte van de lezingen voor hun rekening.
In 1828 had Stratingh dus al belangstelling voor elektrische en magnetische verschijnselen
(lezing op 22 oktober door Sibrandus’ neefje Gosewinus Acker Stratingh). Enkele jaren
later zou hij zijn elektrisch voortgedreven modelwagentje bouwen.
Collectie Groninger Archieven
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-II.16- INSTRUMENT. Elektromotor Stratingh (replica)

Elektromotor Stratingh
Elektromotor uit 1834 ontworpen door
Stratingh (replica).
Collectie Particulier

-II.17- BOEK. De Nagedachtenis van S. Stratingh Ez. 1841

De Nagedachtenis van S. Stratingh Ez.
Kort na het overlijden van de enorm populaire Stratingh
verscheen er een boekje te zijne ere.
Daarin staat ook de speech afgedrukt die door zijn vriend
Van Swinderen, medeoprichter van het Genootschap ter
Bevordering der Natuurkundige Wetenschappen, in een
bijzondere vergadering op 3 april 1841 van het
genootschap werd gehouden.

Uit de grafrede van student B. Verver, ook in het boekje:
... dáár, verre boven die werelden, die hij zoo dikwijls tot
onderwerp zijner bespiegelingen koos, ontvangt hij thans het loon
voor zijne verhevene deugden ...

Collectie Jan Guichelaar
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-II.18- FOTO’S. Concerthuis Groningen, onderkomen Koninklijk Natuurkundig
Genootschap

Vanaf 1832 hield het Genootschap zijn bijeenkomsten in de bovenste zalen van het
monumentale Concerthuis aan de Poelestraat te Groningen. In de benedenruimte was in
de huidige tijd tot voor kort de brasserie van de Art-bioscoop Images gevestigd. Vanwege
de bouw van het Forum (gereed 2017) zijn het Genootschap en de bioscoop
noodgedwongen tijdelijk ondergebracht in het ForumImages aan het Herenplein. In de
jaren 1924 en 1925 kreeg het Concerthuis een grote opknapbeurt en bij die gelegenheid
werd de boven-voorzaal vernoemd naar professor Kapteyn, voorzitter van de
wetenschappelijke afdeling in de jaren 1904-1922.
Foto’s George Huitema (hierboven links de bestuurslijsten, rechts de huidige secretaris
Dr. A.J. Scheffer in een wegens de verbouwing volgepakte Kapteynzaal)
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-II.19- FOTO. Tegelplateau met uitspraak van Genootschapsvoorzitter F.G. Groneman

Uit: Jubileumboek (125 jaar) Natuurkundig Genootschap (1926)
-II.20- BOEK. Het Vijftigjarig Bestaan van het Genootschap ter bevordering der
Natuurwetenschappen. 1851
Het Vijftigjarig Bestaan van het Genootschap ter bevordering der Natuurwetenschappen
Bij de festiviteiten ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
ontving oprichter Van Swinderen, kort voor zijn overlijden,
een gouden medaille. Een halve eeuw later zou Groneman er
ook een krijgen.
In het jubileumboekje werd de natuurkunde met lange
gedichten verheerlijkt:
We hoorden, kort geleên, heel Groningen weergalmen
Van ’t Vivat Academia!
En heden zien wij weêr de feestaltaren walmen
Ter uwer eere, o Physica!

Collectie Jan Guichelaar
-II.21- BOEK. Dr. F.G. Groneman. Honderd vraagstukken met
antwoorden, tot herhaling van de Natuurkunde. 1886
Honderd vraagstukken met antwoorden tot herhaling van de
Natuurkunde (1886)
Groneman was een duizendpoot. Naast het leiden van de school en
vele activiteiten in het Natuurkundig Genootschap vergat hij zijn
oorspronkelijke opleiding niet. Hij schreef onder andere een boekje met
honderd herhalingsvraagstukken voor de natuurkunde.
Collectie Jan Guichelaar
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-II.22- FOTO. Portret J.C. Kapteyn (door Jan Veth,1921)

Jacobus C. Kapteyn
Kapteyn (1851-1922) ging in 1868 in Utrecht
wis- en natuurkunde studeren en promoveerde
in 1875. Vervolgens werd hij observator aan de
Leidse Sterrewacht onder Hendrik W. van de
Sande Bakhuyzen en in 1878 aanvaardde hij het
nieuw ingestelde ordinariaat in de sterrenkunde
in Groningen met de oratie ‘De parallax van de
vaste sterren’, een eerste stap op weg naar zijn
levensdoel: inzicht in de structuur van het
heelal.
Kapteyn hield al in 1878 zijn eerste lezing voor het Natuurkundig Genootschap over ‘Het
verband tussen verschillende sterrenstelsels’. Korte tijd was er sprake van dat Obe Postma
wellicht statistische berekeningen aan groepen sterren voor Kapteyn zou gaan uitvoeren.
Dat is echter niet verder gedocumenteerd.
Collectie Universiteitsbibilotheek Groningen (Kapteynlaboratium)

-II.23- FOTO. Portret Gerard Heymans (door Marcel Duran)

Gerard Heymans
Heymans (1857-1930) studeerde rechten en wijsbegeerte in
Leiden. In 1890 werd hij hoogleraar in Groningen in filosofie
en psychologie. Hij richtte er het Psychologisch Laboratorium
op en verrichtte op natuurwetenschapppelijke wijze onderzoek.
Postma heeft Heymans goed gekend. Ze zaten beiden in de
Wetenschappelijke afdeling van het Natuurkundig Genootschap te Groningen. Postma dichtte niet alleen een keer over
hem, hij heeft wellicht ook bepaalde bijzonderheden uit het
psychisch monisme van
Heymans verwerkt. Als
natuurwetenschapper was hij gevoelig voor de natuurwetenschappelijke fundering van Heymans’ psychologie. Recent
verscheen de dissertatie van dr. K. Dekker over leven en werk
van Heymans.
Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen (Senaatskamer)
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-II.24- SCHRIFT. Obe Postma, aantekeningen over Karakterkubus van Heymans

Aantekeningen van Obe Postma van
college van Heymans
Zaterdags gaf Heymans openbare colleges.
Heymans is bekend geworden door zijn
karakterkubus die zijn persoonlijkheidstypologie weergeeft. Postma heeft deze
weergegeven.
Collectie Tresoar (OPS 55)

De volgende drie instrumenten behoren tot het psychologisch laboratorium dat Heymans
inrichtte voor zijn empirisch onderzoek. Hier is gekozen voor onderzoek naar de
respectievelijke zintuigen zien, voelen en horen. De Groninger universiteit had Heymans
een bedrag ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een groot aantal instrumenten ter
opluistering van zijn colleges in de zielkunde. Deze toewijzing markeert het formele begin
van de experimentele psychologie in Nederland. Bron: D. Draaisma, Een Laboratorium
voor de ziel.

-II.25- INSTRUMENT. Heymans. Kleurenschijf met motor op statief

Onderzoeksinstrument van Heymans. Kleurenschijf met
motor op statief
Elektromotor met diverse soorten kleuren- en zwart/
witschijven voor onderzoek naar psychische remming en
primaire en secundaire functie. Twee in elkaar geschoven
gekleurde sectoren worden rondgedraaid. De verhouding
tussen de kleuren is te variëren. Bij een bepaalde verhouding
onderdrukt de ene kleur de andere. Deze verhouding is een
maat voor de psychische remming.
Universitaire Collectie RuG (UB 1962/34,40)
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-II.26- INSTRUMENT. Heymans. Esthesiometer

Onderzoeksinstrument van Heymans, Esthesiometer
Instrument ter bepaling van de drukgevoeligheid. De
twee pennetjes zijn verschuifbaar langs een
schaalverdeling. Er wordt bepaald op welke afstand
de twee prikken op een bepaald deel van de huid nog
als één prik gevoeld werden.
Universitaire Collectie RuG (UB 1989/24,3)

-II.27- INSTRUMENT. Heymans. Valfonometer volgens Fechner
Onderzoeksinstrument van Heymans, Valfonometer
volgens Fechner
Apparaat voor de bepaling van de gehoordrempel.
Een kogeltje hangt aan de elektromagneet. Wanneer
de stroom onderbroken wordt valt het kogeltje op een
stalen plaat. Door verandering van de valhoogte
verandert het geluidsvolume. De kleinste valhoogte
waarbij iemand het kogeltje nog hoort is een maat
voor de gehoordrempel. De valhoogte is afleesbaar op
een schaalverdeling. Door de geluidskast kon met
combinatie van omgevingsgeluid worden gevarieerd.
Universitaire Collectie RuG (1962/236a,b)

-II.28- FOTO. Tjitze J. de Boer (1866-1942)

Tjitze de Boer
Obe Postma en Tjitze de Boer (1866-1942) hadden elkaar in hun
studententijd via een gemeenschappelijke studievriend al een keer
op de boerderij van De Boers ouders in Wirdum ontmoet. Ze
raakten goed bevriend in 1897, toen De Boer conservator was van
de Universiteitsbibliotheek in Groningen.
Er is een grote verzameling brieven van De Boer aan Postma bewaard gebleven. De Boer
was filosoof en oriëntalist. Later werd hij hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
Collectie Tresoar (PO-F-0111)
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-II.29- SCHRIFT. Obe Postma, De Geschiedenis van het Tellen.

De Geschiedenis van het Tellen
Postma hield voor het Natuurkundig Genootschap een lezing over de historische ontwikkeling van het tellen en rekenen. Hij heeft
daarvoor een enorme hoeveelheid archiefonderzoek verricht. De gehele lezing is in
handschrift bewaard gebleven en getranscribeerd, zie www.obepostma.nl.
Collectie Tresoar (OPS 27)

-II.30- SCHRIFT. Obe Postma, Werktuigkunde III

Kantelen en Glijden
In het Postmaschrift met titel Werktuigkunde III staat een aantal berekeningen over de
voorwaarden waaronder een blok van een helling afglijdt of naar beneden kantelt.
Postma hield hierover een lezing voor het Natuurkundig Genootschap. De formules die
hij afleidde zijn bewaard gebleven. Maar hij had, volgens eigen zeggen, het probleem nog
niet geheel opgelost. Het was gebaseerd op een examenvraagstuk uit 1879.
Collectie Tresoar (OPS 7)
-II.31- SCHRIFT. Obe Postma,
Waarschijnlijkheidsrekening IV
Obe Postma, aantekeningen Waarschijnlijkheidsrekening
Postma heeft een behoorlijk aantal schriften
nagelaten met uitgebreide notities van zijn
literatuurstudie
naar
de
waarschijnlijkheidsrekening. Fundamentele vragen, zoals
‘Wat is een kans’, stonden bij hem voorop.
Collectie Tresoar (OPS 18)
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-II.32- SCHRIFT. Obe Postma, Natuurwetenschap en Historische wetenschap

Natuurwetenschap en Historische wetenschap
Over het onderwerp Natuurwetenschap en Historische wetenschap hield Postma een lezing
voor het Natuurkundig Genootschap. De gehele lezing is in handschrift bewaard gebleven
en getranscribeerd, zie www.obepostma.nl.
Collectie Tresoar (OPS 29)

-II.33- POSTER. Lezing Koninklijk Natuurkundig Genootschap, 2011

Lezing Koninklijk Natuurkundig Genootschap
Aankondiging van een onlangs gehouden lezing van
prof.dr.ir. J.C. Maan over hoge magneetvelden. De foto
op de poster laat de grote bovenzaal zien in het
Concerthuis waar de lezingen van het KNG werden
gehouden. Vanwege de bouw van het Groninger Forum
vinden de lezingen nu tijdelijk plaats in het ForumImages.
Het Genootschap telt ruim 650 leden en verzorgt acht
lezingen per seizoen, van september tot april. Bovendien
zijn er extra voordrachten in het teken van de jaarlijkse
Nobelprijzen. Tevens wordt jaarlijks een Van Swinderenprijs uitgereikt. Voor meer informatie over het KNG zie
www.kng-groningen.nl
Collectie George Huitema
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Thema III: Wetenschappelijk werk

-III.1- FOTO. Brief Van Van der Waals aan Postma

Brief van Van der Waals voor de promotie
Een half jaar voor Postma’s promotie schreef promotor Van der Waals hem in zijn
geregeld onleesbare handschrift een brief over Postma’s conceptteksten van zijn dissertatie.
Hij had nog wel wat aanmerkingen. Op taal en stijl(!): ‘Gaarne zou ik -in uw belang- zien
dat gij die voor het afdrukken nog eens herziet - en door een taalkundige laat nazien.’
Drieënvijftig jaar later kreeg Postma de Gysbert Japicxprijs voor Friese literatuur.
Collectie Tresoar (FLMD)
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-III.2- FOTO. Brief van Lorentz aan Postma

Brief van Lorentz aan Postma
Postma heeft Lorentz’ advies gevraagd bij een aantal berekeningen voor zijn proefschrift.
Lorentz kan hem helpen. Postma neemt een aantal formules van Lorentz over in zijn
proefschrift.
Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden
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-III.3- BOEK. Dissertatie Obe Postma (UvA, 1895)

Dissertatie Obe Postma aan de Universiteit van
Amsterdam in 1895: Iets over uitstraling en opslorping
Postma’s proefschrift handelde over een problematisch
deel van de natuurkunde aan het einde van de
negentiende eeuw: de theoretisch nog onverklaarde interactie tussen ponderabele materie en elektromagnetische
straling.
Postma behandelde een eigen model en gaf een overzicht
van de bestaande theorieën en waarnemingen.
Uiteindelijk zou in 1900 de eerste doorbraak komen door
Max Planck met zijn (voorlopig nog rekenkundige)
aanname van het energiekwantum. Vijf jaar later zou
Einstein met zijn deeltjeskarakter van de elektromagnetische straling eigenlijk de eerste echte aanzet tot de
kwantummechanica geven.
Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen

-III.4- BRIEF. Van Sybrichje Postma-Rinia, moeder van Obe

Brief van Postma’s moeder bij de promotie
Zaterdagavond, 16-02-1895. De familieleden waren tot hun spijt niet bij de promotie
geweest. Het is de avond van de promotiedag. Ze hebben de dissertatie met genoegen
doorgelezen.
‘Oom Douwe had wel iets heel geleerds verwacht, maar zoo erg had hij het toch niet gedacht.’
Moeder Postma heeft de uitslag nog niet gehoord en maant haar zoon spoedig te schrijven.
Zij heeft op de schaats een forse aanrijding gehad met een slee.
Collectie Tresoar (FLMD)
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-III.5- FOTO. Stellingen bij Postma’s proefschrift

Stellingen bij Postma’s proefschrift
Stelling XIV is gerelateerd aan de titel van de studiedag en de tentoonstelling: Zekerheden
in Waarnemingen.
Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen
-III-6- BOEK. Corneille L. André (1838-1895)

Wiskundige hoofdstukken voor levensverzekering van Corneille
L. André (1893)
Postma’s belangstelling voor kansrekening werd tijdens zijn studie
in Amsterdam wellicht gewekt door hoogleraar Van Pesch. Voor
het Natuurkundig Genootschap hield Postma later in Groningen
een lezing over bevolkingsstatistiek, waarin hij uitdrukkelijk Van
Pesch noemde.
Kansrekening en statistiek zouden Postma’s hoofdthema’s worden
in zijn wiskundige en natuurkundige artikelen. Getoond boek komt
uit de nagelaten bibliotheek van Postma.
Collectie Tresoar (OPS wn 25)
-III.7- FOTO. Ludwig Boltzmann (1844-1906)
Ludwig Boltzmann
Boltzmann (1844-1906) was een onvoorwaardelijke aanhanger van
het deeltjeskarakter van de materie en de mechanische
beschouwing van het fysische wereldbeeld (volgens de wetten van
Newton). Een probleem was de entropie: de mate van chaos in een
gas. Een koud en een heet gas, bij elkaar gebracht, zullen een
overal constante temperatuur aannemen. En er is geen weg terug.
Nooit splitst het zich weer in een koud deel en een heet deel.
Boltzmann stelde zich tot doel om de entropie te berekenen op basis van een gas
bestaande uit extreem veel deeltjes. En ook om de bovengenoemde onomkeerbaarheid te
bewijzen.
Postma zou op een aantal punten in Boltzmanns afleidingen kritiek uitoefenen.
Uit: The man who trusted atoms
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-III.8- FOTO. Paul Ehrenfest (1880-1933)

Paul Ehrenfest
Ehrenfest (1880-1933) was Oostenrijker en promoveerde bij Boltzmann.
Hij trouwde met de Russische wiskundige Tatjana Afanasjeva. Samen
schreven zij het in 1911 voltooide fameuze overzichtsartikel Begriffliche
Grundlagen der statistischen Auffassung in der Mechanik. Boltzmann had
toegezegd het artikel te schrijven, maar door zijn zelfmoord in 1906
kwam het er niet van. Onder meer dankzij dit artikel maakte Lorentz
zich in 1912 sterk om, na het afhaken van Einstein, Ehrenfest benoemd te krijgen als zijn
opvolger op de leerstoel voor theoretische natuurkunde in Leiden.
Uit: Almanak Leids Studentencorps van 1933
-III.9- FOTO. H.A. Lorentz (1853-1928)
Hendrik A. Lorentz
Lorentz (1853-1928) ging in 1866 naar de hbs, studeerde daarna in
Leiden en promoveerde er in 1875. In 1878 werd hij daar hoogleraar
theoretische natuurkunde. In 1902 ontving hij, samen met Pieter
Zeeman, de Nobelprijs voor de natuurkunde voor verklaring en
waarneming van het later geheten Zeemaneffect, de splitsing van
spectraallijnen onder invloed van een magnetisch veld. Vanaf dat
ogenblik was hij een van de internationaal meest geachte fysici en
meerdere malen voorzitter van de internationale Solvayconferenties
voor natuurkunde in Brussel. Hij berekende als voorzitter van de
Staatscommissie Zuiderzee de te verwachten waterhoogtes na afsluiting van de Zuiderzee
door de Afsluitdijk. Hij werd in 1912 opgevolgd door Ehrenfest.
Dankzij de steun van Lorentz en diens uitgebreide commentaren op Postma’s
conceptartikelen heeft Lorentz in niet geringe mate bijgedragen aan de kwaliteit van
Postma’s natuurkundepublicaties.
Collectie Tresoar (PO-F-0156)
-III.10- BOEK. Obe Postma, Het Meten

Het Meten, een kennistheoretische studie
In 1903 publiceerde Postma een kleine studie naar het meten
van fysische grootheden.
Op zijn eigen wijze gaat hij de fundamentele vragen te lijf, bv.:
‘wat is een grootheid’ of ‘wanneer zijn twee grootheden gelijk’.
Collectie Tresoar (OPS wn 57)
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-III.11- FOTO. Brief van Postma aan Lorentz

Brief van Postma aan Lorentz
Tien jaar na zijn promotie trekt Postma de stoute schoenen aan om Lorentz opnieuw te
benaderen. De brief dateert van 11 november 1905. Oorzaak van Postma’s actie was het
lezen van Boltzmanns Vorlesungen naar aanleiding van een eigen studie naar de
toepassingen van de waarschijnlijkheidsrekening. Hij schreef:
‘... en nu kon ik mij niet verenigen met verschillende, niet onbelangrijke ... beschouwingen
van Boltzmann.’
Anderhalve maand later bood Lorentz het artikel aan de Koninklijke Akademie aan. Er
zouden nog zes artikelen volgen.
Bron: Lorentzcorrespondentie in het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

-III.12- BOEK. Ludwig Boltzmann

Vorlesungen über Gastheorie van Ludwig Boltzmann
(1896)
Op Boltzmanns afleidingen hierin van in het bijzonder de
Tweede Hoofdwet van de thermodynamica leverde
Postma met zijn artikelen op meerdere punten kritiek.
Lorentz gaf hem op een aantal punten gelijk.
Collectie Tresoar (OPS wn 40)
28

-III.13- FOTO. Brief van Ehrenfest aan Postma

Brief van Ehrenfest
Ehrenfest vraagt om overdrukje van Postma’s eerste artikel. Hij kan Nederlands lezen, dus
het hoeft geen Engelse versie te zijn. Ehrenfest zou voor zijn grote overzichtswerk over de
statistische mechanica, dat hij in 1911 met zijn vrouw schreef, gebruik maken van enkele
artikelen van Postma.
Collectie Tresoar (Brieven Paul Ehrenfest)
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-III.14- BOEK. Paul en Tatiana Ehrenfest, Begriffliche Grundlagen
der statistischen Auffassung in der Mechanik, 1912

Begriffliche Grundlagen der statistischen Auffassung in der Mechanik
Paul Ehrenfest en zijn vrouw Tatiana werd na Boltzmann’s dood in 1906 gevraagd een
groot overzichtsartikel te schrijven over de grondslagen van de statistische mechanica.
Ehrenfest vroeg overdrukjes van Postma’s artikelen. In de literatuurlijst staan drie
artikelen van Postma, tussen de Nederlanders Ornstein en Pannekoek en groten der
natuurkunde rond 1900: Jeans, Lorentz, Loschmidt, Maxwell, Perrin, Planck, Poincaré en
Rayleigh.
Collectie Tresoar (OPS wn 56)
-III.15- FOTO. Marius van Haaften (1880-1957)

Marius van Haaften
Van Haaften (1880-1957) promoveerde in 1912 te Utrecht bij de
wiskundige Willem Kapteyn (broer van de sterrenkundige Jacobus
Kapteyn) op het proefschrift Beschouwingen over politieke
rekenkunde. Intussen was Van Haaften in dienst getreden bij de
Hollandse Sociëteit van Levensverzekeringen als assistent bij de
wiskundig adviseur prof. Adrianus van Pesch en werd zijn
opvolger na diens overlijden in 1916. Van 1927 tot 1950 was Van
Haaften directeur. Met zijn deeltijdsaanstelling aan de VU als
hoogleraar in de verzekeringswiskunde had hij een unieke positie
in Nederland.
Van Haaften schreef in 1913 in het Archief voor de Verzekerings-Wetenschap en aanverwante
vakken een kritisch artikel over Postma’s opvattingen over gevallen van gelijke kans.
Postma pareerde dit in hetzelfde tijdschrift met een weerwoord.
Uit: Biografisch woordenboek van Nederlandse Wiskundigen
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