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Fan ’e bestjoerstafel

Kolofon

It bestjoer hat dit jier oant no ta in trije-tal kearen byinoar west. Wat kaam
der sa al op it aljemint? Uteraard de boekpresentaasje fan 27 april; allyksa it
reiske om Koarnwert hinne yn maaie fan dit jier. We namen ôfskie fan
Siebren van der Zwaag as foarsitter fan it Selskip. It bestjoer is him in protte
tank ferskuldige. Nije aktiviteiten waarden yntusken op priemmen set.
Philippus Breuker hat it fersyk fan it bestjoer oannommen om in biografy
oer Obe Postma te skriuwen, as er dêrby de meiwurking krije soe fan Tineke
Steenmeijer. Dy hat dat oannommen. Foar in haadstik oer de natuerkunde
hawwe se Jan Guichelaar reefûn. Hy hat dêrby ek
betongen dat er it net fergees dwaan hoecht. It
bestjoer besiket dêrta en ta de útjefte it jild by
elkoar te krijen. Op inisjatyf fan Philippus Breuker
waard earder al it plan opfette om nochris in boek
mei in kar út de histoaryske stikken fan Postma út
te jaan, no mei Fryske stikken. It leit yn de
bedoeling dat it boek takom jier ferskynt. De
teksten binne al omstavere en yn in pear gefallen
ek yn it Nederlânsk oerset troch Tineke Steenmeijer en Klaske Straatsma.
Philippus Breuker en Hylkje de Jong sille op de
ledegearkomste ôfskie nimme fan it OPS-bestjoer.
Dy wurdt holden op 4 febrewaris. It bestjoer komt noch mei in útstel foar har
opfolging. It leit yn de bedoeling, dat de opfolger van Breuker ek sitting nimt
yn de redaksje fan ‘Wjerklank’.
Uteraard hat de ynkoarten te hâlden stúdzjedei 2012 ek ûnderwerp fan
petear west. Dy stúdzjedei, wêrfan’t it tema de Fryske skiedskriuwing tusken
1913 en 1938 is, wurdt hâlden op freed 30 novimber. Tagelyk is der yn
Tresoar ek in útstalling oer itselde tema. Koartlyn ha de OPS-leden in brief
ûntfongen oer dizze stúdzjedei en yn dit nûmer fan ‘Wjerklank’ fine jo
dêroer ek mear ynformaasje.
As lêste wiis ik de lêzers fan ‘Wjerklank’noch efkes op it OPS-webstee.
Dêrop is wer ien en oar ferskynd, dat de muoite fan it lêzen wurdich is. Sa
hawwe Jan Guichelaar en Frans Steenmeijer de natuerwittenskiplike brieven
fan en oan Postma annotearre en útjûn. Philippus Breuker hat syn rige mei
ynterpretaasjes fan gedichten fan Postma fuortset. Ek stien de lêzingen,
hâlden by de boekpresentaasje op 27 april, derop. En net te ferjitten in filmke
oer de musyk-útfiering tidens it reiske nei Koarnwert op 12 maaie.

Obe Postma Selskip
Wjerklank is it tiidskrift, dat it Obe
Postma Selskip twa kear jiers útjout
foar syn leden. De redaksje is yn
hannen fan Philippus Breuker, Geke
Sjoerdsma en Jan Gulmans. De lêste
is ek redaksje-sekretaris (E-mail:
jan@gulmans. com). Mei Wjerklank
jout it Obe Postma Selskip
ynformaasje oer de fuortgong fan
aktiviteiten, projekten en publikaasjes, mar ek oare nijtsjes oer it
wjerfarren fan it Obe Postma
Selskip krije der in plak yn. Fierders
jout Wjerklank omtinken oan
beskriuwingen fan ûndersyksaktiviteiten, fuortgongsmeldingen, ûtstellen fan (nij) ûndersiik op it mêd fan
filosofy, poëtika, skiednis, natuerwittenskip, foarsafier relevant foar
de Postma-stúdzje. En dan is der
fansels plak foar gruttere of lytsere
stikken oer wurk of libben fan
Postma.

Jan Gulmans, skriuwer Obe Postma Selskip
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Abonnemint Wjerklank
Njonken Wjerklank hat it OPS in
webstee: obepostma.nl. Leden fan it
Selskip krije Wjerklank fergees
tastjoerd. Sy, mar ek oare ynteressearre lêzers wurde útnoege om, yn
gefal’t sy in artikel bydrage wolle
oan Wjerklank, kontakt op te nimmen mei de sekretaris. Adres: Obe
Postma Selskip: p/a Wagnerlaan 7,
Enschede. Tel.: 053-4345511; Email: jan@gulmans.com. It lidmaatskipsjild (min. € 17,50) moat oermakke wurde op ABN-AMRO no.
43 74 43 620 fan it Obe Postma
Selskip te Ljouwert.
Obe Postma Stichting
Neist it Obe Postma Selskip is de
Obe Postma Stichting yn it libben
roppen. Dizze stichting sil besykje
de nedige finansjele middels
beskikber te stellen, dy’t foar it
wurk fan it Obe Postma Selskip
wichtich binne. Donaasjes binne
wolkom.
Untwerp foarblêd: Rob Lucas
Untwerp en opmaak: Hylkje de Jong

Franeker zekerheden in waarnemingen
George B. Huitema
Op 27 april 2012 vond de boekpresentatie plaats van
de Obe Postma studiedag ´Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in
Nederland rond 1900´, die eind november 2011 werd
gehouden. Daar deze studiedag inging op het
natuurwetenschappelijke werk van Postma lag het
voor de hand om als locatie voor deze presentatie
Franeker te kiezen met zijn Eisinga Planetarium en de
herinneringen aan de Franeker Universiteit. Als
feestelijke omlijsting van deze gebeurtenis vond eerst
een rondleiding in het planetarium plaats door de
auteur dezes. Vervolgens stapten we over naar de
overkant waar we in het prachtige stadhuis van
Franekeradeel gastvrij onthaald werden door
burgemeester Fred Veenstra. Hierna volgden lezingen
van Cees Andriesse, oud hoogleraar natuurkunde en
schrijver van historische werken, en van Huib
Zuidervaart, onderzoeker bij het Huygensinstituut. Dit
artikel geeft een samenvatting van zowel de
rondleiding als de gehouden lezingen. De volledige
teksten van de lezingen zijn te vinden op de site
www.obepostma.nl van het OPS.

Mars. Goed is te zien dat de banen uitmiddelpuntig
met de zon zijn en hellingen maken met het vlak van
de aardbaan.
Eisinga moest ook een oplossing weten te bedenken
voor de weergave van de vorm van de planeetbanen.
Immers in de natuur draaien de planeten, zoals
algemeen bekend is sinds Kepler, om de zon in
ellipsen. Eisinga heeft dat kunnen weergeven door
cirkelvormige sleuven in het plafond, waarlangs de

Rondleiding in het Eise Eisinga Planetarium
Wanneer je de woonkamer van het planetarium
binnenstapt, wordt je oog meteen getrokken naar het
blauwe plafond. Ik weet nog goed hoe ik als kleine
jongen overrompeld was toen ik daar voor het eerst
stond, en aan het plafond al die kleine bolletjes zag
hangen langs geblokte, cirkelvormige meetlinten
voorzien van vreemde tekens. Verder zag ik allerlei
mysterieuze wijzers aan de wand bevestigd.
Wat ik aan Eisinga’s planetarium zo bijzonder vind,
is de manier waarop hij getracht heeft om zoveel
mogelijk de werkelijkheid op een getrouwe manier af
te beelden. Een aantal voorbeelden hiervan springen
mij als opgeleid wiskundige direct in het oog. Ten
eerste de verhoudingen. Zoals Eisinga op het plafond
heeft vermeld, zijn de afstanden tussen de planeten en
de zon op schaal afgebeeld, en wel zo dat 1 mm
binnen het planetarium gelijk staat aan 1 miljoen km
buiten in het heelal (schaal 1: 1.000.000.000.000).
Verder heeft Eisinga een natuurlijke 3D-weergave van
de loop der planeten weten te bereiken. De planeten
draaien namelijk in het heelal niet precies rond in het
vlak van de aardbaan (vlak der ecliptica) maar in een
vlak met een zekere helling ten opzicht van de
ecliptica. Deze (kleine) hellingen van de planetenbanen heeft Eisinga nu zeer aanschouwelijk weten
weer te geven door middel van witte banen, welke
voor de helft binnen en voor de helft buiten de
planeetbaan zijn getrokken.
De zon met de planeten Mercurius, Venus, Aarde en

planeten bewegen, uitmiddelpuntig met de zon te
plaatsen. Door al deze natuurgetrouwe weergaven van
de beweging van de planeten zijn allerlei bijzondere
hemelverschijnselen direct op het plafond af te lezen.
Bijvoorbeeld als een aantal planeten op zeker moment
op een recht rijtje met de zon en de aarde staat. We
spreken dan van een conjunctie of oppositie.
Een specifieke conjunctie die met Eisinga verbonden
is, is de Venusovergang. Bij deze conjunctie staan de
zon, Venus en de aarde op een rechte lijn en gaat
Venus vanuit de aarde gezien voor de zon langs. Daar
Venus vele malen kleiner is dan de zon zien we slechts
een klein stipje voor de zon langs schuiven. We zien
zo een minizonsverduistering. Dit in tegenstelling tot
een gewone zonsverduistering waarbij de maan de zon
precies afdekt. Venusovergangen zijn zeer zeldzaam.
Slechts tweemaal in de ruim honderd jaar komen
venusovergangen voor. Eise Eisinga heeft in 1761 als
17-jarige een Venusovergang meegemaakt. De grote
belangstelling van Eise Eisinga voor wis- en
sterrenkunde was toen al bekend. In de jaren 1759 en
1760 had hij namelijk al een fors rekenboek van meer
dan 650 pagina’s samengesteld. Eisinga’s passie zal de
reden geweest zijn dat hij met nog enige anderen
uitgenodigd was door Wytze Foppes Dongjuma om op
de Cammingaborg te Leeuwarden de overgang mee te
maken. Foppes had op kosten van de Friese Staten
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instrumenten gebouwd om waarnemingen aan de
Venusovergang te doen. De astronoom Edmond
Halley had in 1716 al een wereldwijd wetenschappelijk programma bedacht om op verschillende
geografische locaties tijdswaarnemingen te doen bij
het begin en einde van een Venusovergang. Uit de
verschillen per locatie kon de zonsparallax (de helft
van de hoek waaronder vanaf een punt op de zon de
aarde gezien wordt) bepaald worden en daarmee de
afstand van aarde tot de zon. De mogelijkheid om als
eerste natie de grootte van het heelal (toen niet veel
meer dan het planetenstelsel) te bepalen, triggerde in
heel Europa de ambitie van wetenschappelijke
academies. Zo trokken vanaf 1760 diverse geleerden
met support van eigen regeringen naar afgelegen
buitenposten om daar observatoria op te richten. In
tegenstelling tot veel andere waarnemers hadden de
Friese waarnemers in Leeuwarden op de 6e juni 1761
geluk: men had geen schipbreuk geleden, was niet
aangevallen door piraten, en vooral, men trof geen
bewolking. Van de beoogde samenwerking tussen de
verschillende academies kwam echter nog niet veel
terecht. Een aantal landen stelde zich patriottisch op en
wisselde nauwelijks waarnemingen uit. Uiteindelijk
kwam men uit op een afstand aarde - zon die tussen de
124 en 158 miljoen kilometers lag - niet erg
nauwkeurig vergeleken met de werkelijke waarde van
bijna 150 miljoen kilometer (zie voor een uitgebreid
verslag van de wereldwijde wetenschappelijke
expedities van 1761 het recente boek van Andrea
Wulf: Venus achterna. De zoektocht naar de omvang
van het heelal, Athenaeum-Polak & Van Gennep, mei
2012).
Venusovergang 6 juni 2012,
waargenomen
te
Groningen
(slechts enkele minuten direct na
zonsopgang om 5:21u was de
overgang zichtbaar, daarna was de
lucht helaas helemaal bewolkt).

In 2012 is het weer eens zover.
Bijzonder genoeg ook weer op
de 6e juni zal vroeg in de
ochtend een Venusovergang in
Nederland
zichtbaar
zijn.
Bijzonder aan deze rondleiding
op 27 april is dat door de getrouwe weergaven van
Eisinga’s planetarium deze aanstaande Venusovergang
al duidelijk op het plafond zichtbaar begint te worden:
Zon, Venus en aarde staan nagenoeg al in elkaars
verlengde op de gunstige plek waar de baan van Venus
het vlak van de aardebaan snijdt in een knooppunt.
Zons- en maansverduisteringen zijn hemelverschijnselen die zeker iedereen opvallen. Eisinga heeft ook
deze gebeurtenissen in zijn planetarium op
aanschouwelijke wijze zichtbaar gemaakt voor het
publiek door het aanbrengen van een grote
verzameling maanwijzers op de stijlen en wand van de

bedstede. De snelheid van de omloop van de maan in
de natuur varieert nogal. Het bijzondere van Eisinga is
dat hij de hiervoor geldende bewegingswetten van
Kepler op mechanische wijze in zijn
planetarium heeft weten te vertalen door
tussenvoeging van excentrische tandraderen.
Schilderij
van
Eise
Eisinga
(1744-1828)
door Willem Bartels van
der
Kooi
(1827,
raadszaal
Franekeradeel). De Latijnse spreuk
is van Horatius: ”hij
heeft de vurige burcht
(lees: sterren) bereikt.”

Nog steeds, na 231 jaren sinds de voltooiing, draaien
de planeten in Eisinga’s planetarium hun rondjes om
de zon in werkelijke tijd. Het planetarium is daarmee
het oudst werkende planetarium ter wereld en daarmee
een uniek werk. We mogen van geluk spreken dat
Eisinga zich niet gehouden heeft aan de gevelspreuk
op het poortje naast het planetarium: ´Voersint eer
Ghy begint´!

Lezing: De heldhaftige boekhouder van Franeker
In deze lezing beschrijft Andriesse het onderzoek van
de Franeker hoogleraar Van Swinden naar de relatie
tussen
(aard)magnetisme
en
elektriciteit. Jean Henri van
Swinden werd in Den Haag
geboren in 1746 als zoon van de
jurist Philippe van Swinden. Na
een brede studie aan de
universiteit van Leiden promoveerde hij aldaar in 1766 op een
proefschrift in de filosofie. Een
jaar later werd hij al aangesteld
als hoogleraar aan de Franeker
Akademie. De goede relaties van
zijn vader met het Hof zullen ongetwijfeld een
belangrijke rol gespeeld hebben bij het advies dat de
Hertog van Brunswijk stadhouder Willem V, de rector
van de Franeker Akademie, heeft gegeven. Van
Swinden volgde Antonius Brugmans op, die zijn
opdracht om In Franeker een natuurkundig kabinet in
te richten, inmiddels had vervuld en naar Groningen
was vertrokken.
In Franeker ontpopte Van Swinden zich in de
woorden van Andriesse als een goudhaantje. Hij was
namelijk erg succesvol bij prijsvragen van
buitenlandse academies en won meerdere gouden
medailles. Zo won hij in 1777 de hoofdprijs van de
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Parijse Académie Royale des Sciences voor zijn
onderzoek naar gemagnetiseerde naalden. Het
prijsschrift had als titel: Recherches sur les aiguilles
aimantées, et sur les variations régulières.
De inzending van Van Swinden betrof een enorm
grote tabel met getallen. Deze getallen hadden
betrekking op de declinatie, de stand van een
kompasnaald. De richting van een naald blijkt
namelijk niet constant te zijn en varieert in de tijd. Van
Swinden had de stand over een periode van bijna acht
jaar lang om het uur genoteerd. Andriesse noemt dit
een heldhaftige onderneming, jarenlang naar een naald
turen die een beetje schommelt.
In Van Swindens tijd was deze variatie een groot
raadsel. Men wist al dat elektriciteit en magnetisme op
elkaar kunnen ingrijpen. Zo had de Nederlandse
geleerde Pieter van Musschenbroek reeds ontdekt dat
de vonk die ontstaat bij de ontlading van Leidse
flessen een magneetnaald kan ompolen. Maar hoe zat
dit nu bij een wiebelende kompasnaald? Lag dit
wiebelen aan de bliksem misschien? Hoe zag het
magneetveld dat daarbij ontstaat er dan uit? De
ontladingsflits duurt immers ook maar heel kort om
het goed te kunnen waarnemen. Van Swinden kende
wel de elektroscoop, een apparaat, bekend van het
natuurkundepracticum in het voortgezet onderwijs,
waarbij elektrische lading een blad gevouwen folie
meer en minder doet openstaan. Zou er een verband
zijn tussen een veranderende ladingsdichtheid in de
atmosfeer en de variatie in de magnetische declinatie?
Allerlei vragen die voor Van Swinden aanleiding
waren om zijn boekhouding te starten. Bij nacht en
ontij noteerde hij meer dan 70.000 keer de stand van
de naald. Of wellicht: liet hij noteren, want daar kun je
immers net zo goed ook studenten voor gebruiken…

Jean Henri Van Swinden (1746 -1823)

Van Swinden schreef bij de enorme tabel honderden
pagina’s commentaar. Maar trok geen conclusie. Dat
kon hij ook niet, weten we nu. Het magneetveld van
de aarde, opgewekt door de kringstoom van een
ronddraaiende massa aan vloeibaar ijzer in de
buitenkern van de aarde, verandert niet gauw. Door de

grootte van de massa blijft dit aardmagnetische veld
namelijk wel
tienduizenden jaren gelijk. De
dagelijkse variatie wordt echter veroorzaakt door
invloeden van buiten de aarde zoals onder andere de
geladen deeltjes die vanuit het heelal met de
zonnewind naar de aarde worden geblazen, en door
uitbarstingen op de zon. Magnetisme bleef van
Swinden boeien. Na het winnen van de prijs van de
Franse Academie stuurde hij een jaar later alweer een
stuk op, ditmaal naar de Beierse Academie van
Wetenschappen in München. En met succes, hij won
voor het werk Dissertatio de analogia electricitatis et
magnetismi opnieuw een gouden medaille.
Is Van Swinden te vergelijken met zijn leeftijdsgenoten, de natuurkundigen Coulomb en Volta?
Coulomb had de krachten tussen elektrische ladingen
in een formule weten te vangen en Volta had
elektrische spanning kunnen opwekken. Andriesse
stelt dat Van Swinden weliswaar een goede
boekhouder was maar juist het creatieve van een
uitvinder miste. Van Swinden stelt geen gedurfde
theorieën op, maar legt slechts alles precies vast en
richt zich op feitjes en foutjes bij anderen. Hiermee is
Van Swinden slechts een waarnemer, die echter niet
wil verklaren. Treffend is dan ook dat als hij in 1767
in Franeker zijn leerstoel wijsbegeerte aanvaardt, hij
dat doet met de opmerking dat de wijsbegeerte lijdt
onder het verlangen alles te willen verklaren. Ook Van
Swinden’s boek uit 1780 over Eise Eisinga’s
planetarium laat volgens Andriesse goed zien hoe van
Swinden in elkaar steekt als persoon. Van Swinden is
lyrisch over Eisinga en roemt Eisinga’s zekerheid en
vindingrijkheid, juist wat hij zelf te weinig heeft.
Na 1780 breekt voor Van Swinden een minder
gelukkige tijd aan. De akademie trekt steeds minder
studenten. Van Swinden zit nog steeds vanaf zijn
benoeming op een half jaarsalaris en de prijsschriften
hebben hem wetenschappelijk niet veel opgeleverd.
Hij gooit zich nu volledig op de meteorologie, hij is
voorstander van een systematische manier van
waarnemingen doen over temperatuur, druk, wind etc.
Hiermee is hij de grondlegger van de meteorologie in
Nederland geworden. Al wist hij ook hier niet hoe op
basis van alle metingen een verklarende theorie zou
opgesteld moeten worden. Van Swinden werkte hard,
zo hard echter dat hij overwerkt raakte. In 1782
vertrok hij dan ook ziek uit Franeker.
Hier eindigt het verhaal van Andriesse. Na het
vertrek van Van Swinden uit Franker gaat deze naar
het buitenland voor herstel. Hierna wordt hij benoemd
in Amsterdam als hoogleraar aan het Athenaeum
Illustre. Hoewel zijn activiteiten zich nu meer richten
op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de gezondheidszorg laat het meten hem niet los. Hij organiseerde
de eerste Amsterdamse volkstelling en was lid van de
internationale commissie voor de invoering van de
‘meter’. Deze laatstgenoemde activiteit is nog steeds
zichtbaar in de naam Van Swinden Laboratorium, het
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gebouw van de dienst voor het ijkwezen,
tegenwoordig het Nederlands Meetinstituut (Nmi).

Lezing: De Friese ‘Boerenprofessor’, realiteit
of historisch construct?
In deze lezing gaat Zuidervaart nader in op het
fenomeen ‘Boerenprofessor’. In 1809 had de Franeker
hoogleraar Cornelis Ekama in zijn intreerede
gesproken over ‘de gelukkige aanleg der Friezen voor
de wiskundige wetenschappen’. Met name was hem
vanaf het midden van de achttiende eeuw het grote
aantal wiskundige autodidacten en telescoopbouwers
in Friesland opgevallen. Ruim tweederde van alle
Nederlandse makers van spiegeltelescopen kwam
inderdaad uit Friesland. Vanaf de twintigste eeuw
wordt deze groep vaak aangeduid met de term
‘Boerenprofessor’. Zuidervaart vraagt zich nu af of er
specifiek in Friesland een groep boerenprofessoren
was en ook of er een relatie was met de academische
wereld. In 1914 gebruikt de Friese historicus Wumkes
de term voor het eerst bij het beschrijven van de
bekende autodidact Arjen Roelofs voor het Nieuw
Nederlands
Biografisch
Woordenboek.
Deze
aanduiding is blijkbaar later een algemener leven gaan
leiden. Zuidervaart had reeds in 1995 bij het schrijven
van een biografie over de Leeuwarder instrumentenmaker Wytze Foppes in zijn eigen historisch
onderzoek geconstateerd dat de groep autodidacten
geen samenhangende groep vormde en dat de
universiteit geringe invloed had op
hun vorming.
Verder is Zuidervaart bij nader
onderzoek naar de genoemde groep
personen in de rede van Ekama
gebleken
dat
deze
groep
grotendeels uit telescoopbouwers
bestaat. Slecht bij twee personen,
Eise Eisinga en Tjeerd Radsma,
betreft het personen die uurwerken
maakten als aandrijving voor hun
zelfgebouwde
planetaria.
Zuidervaarts conclusie was in 1995
dat de Franeker universiteit een
beperkte en indirecte invloed had
op het voorkomen van de boerenprofessors.
Sindsdien is door anderen een
aantal nieuwe punten genoemd. Zo
heeft Arjen Dijkstra in 2007
beargumenteerd dat er een aantal
geschriften, ‘papieren spoor’, is dat contacten tussen
de Friese academische wereld en de groep van boerenprofessors beschrijft. Verder was het Zuidervaart zelf
al in 1999 bij zijn onderzoek naar de Nederlandse
Sterrenkunde in de 18e eeuw opgevallen dat de Friese
Staten de enige overheidsinstantie was in de
Nederlandse republiek die bij de Venusovergang in
1761 de sterrenkundige observaties financieel had

gesteund. Ook heeft Philippus Breuker er in 2001 op
gewezen dat de Friese Academie een belangrijke
invloed had op de ontwikkeling van een nietacademische cultuur in Friesland. Gebaseerd op dit
voortschrijdend inzicht vraagt Zuidervaart zich
opnieuw af of er inderdaad specifiek een Friese groep
boerenprofessors bestond.
Eerst gaat Zuidervaart in op de mogelijke invloeden
van het Friese Stadhouderlijke Hof. Breuker heeft in
2003 bij de bestudering van de invloed van De Friese
Hofcultuur opgemerkt dat zich in het Leeuwarder
instrumentenkabinet van de Fries-Groningse stadhouder Willem IV al een spiegeltelescoop van de
Engelse instrumentmaker Scarlett bevond. Willem IV
had een grote wetenschappelijke belangstelling die hij
ook omzette in beleid. Zo benoemde hij de Zwitserse
wetenschapper Samuel Koenig als zijn persoonlijke
adviseur. Deze op zijn beurt gaf diverse opdrachten
aan Friese en Groningse instrumentmakers om het
stadhouderlijke instrumentenkabinet te vullen. Van dit
voorkeursbeleid hebben in het bijzonder de instrumentmakers Wytze Foppes, Jan van der Bildt en Gerrit
Cramer geprofiteerd. Van Van der Bildt is bekend dat
hij in Franeker beheerder werd van het kabinet van
natuurfilosofische instrumenten, dat ingericht was
door filosofiehoogleraar Antonius Brugmans.
Zuidervaart stelt vast dat het Hof en de universiteit
met name Foppes en Van der Bildt een belangrijke
start als instrumentenmaker hebben gegeven. Daarna
deed hun faam in Holland de rest: even goede
telescopen als de Engelsen maar
de helft goedkoper. Van der Bildt
heeft zo wel ruim 550 telescopen
gefabriceerd.
Spiegeltelescoop
van
het
Gregoriaanse type, vervaardigd door
Jan van der Bildt (Fries Scheepvaart
Museum).

Zuidervaart onderstreept verder
het
door
Dijkstra
eerder
geopperde ‘papieren spoor’ door
de publicatiedrang van ook een
‘Boerenprofessor’. Zo publiceerde Foppes in 1755 een
boekje met natuurfilosofische
ideeën voor een breder publiek.
En we kennen ook een voorbeeld
in een werk uit 1746 met eigen
verworven
inzichten
van
‘Boerenprofessor’ Tjerk Jansz de Boer. Volgens de
Boer had hij inzichten via Goddelijke openbaring
gekregen die zelfs een zekere ‘Isaäk Nuiton’,
vermaard in Engeland, waren ontgaan (!).
Zuidervaart gaat ten slotte nog in op twee aspecten
van de Friese autodidacten die hij bij deze groep
waarneemt. Ten eerste, het intellectuele isolement
waarin autodidacten blijkbaar verkeerden. Men werkte
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het liefst op zichzelf en werd zo noch gehinderd noch
beïnvloed door een aanwezige universiteit. Een goed
voorbeeld hiervan is Eise Eisinga, die zeven jaar lang
aan zijn planetarium kon werken zonder dat dat
bekend was. Uiteindelijk kreeg hoogleraar Van
Swinden er lucht van en schreef een lyrisch boek over
het werk van Eisinga. Van Swinden draaft volgens
Zuidervaart echter veel te ver door als hij het
planetarium op een lijn stelt met de vermaarde
navigatieklokken van John Harrison. Eisinga was
namelijk met zijn planetarium ook niet uit op een
wetenschappelijke of technische prestatie. Zijn werk
was bedoeld om conjuncties tussen planeten te vinden
zonder ingewikkelde berekeningen te hoeven maken.
Volgens Zuidervaart kenmerkt het werk van Eisinga
hem dan ook meer als een nauwkeurig mens met veel
geduld en doorzettingsvermogen.
Verder constateert
Zuidervaart dat de Friese
telescoopbouwers in het midden van de achttiende
eeuw bewonderenswaardige prestaties hebben neergezet. Echter zij waren niet in staat om hun technische
ontwikkeling voort te zetten. Zo ontbrak hun
bijvoorbeeld de benodigde technische kennis om
grotere telescopen te bouwen. Men probeerde het wel
maar het draaide op een debacle uit. Zo werkten de
bekende bouwers Arjen Roelofs en Syds Rienks aan
een opdracht van Koning Willem I voor het bouwen
van een 55cm-telescoop. Na oplevering bleek het
vooral een mooi instrument te zijn om naar te kijken in
plaats van erdoorheen. Van Swinden draafde hier ook
door, hij had bij deze opdracht positief geadviseerd

zonder de realiteit van onvermogen onder ogen te
willen zien. Zuidervaart merkt op dat hier de Engelse
telescoopbouwers hun Friese vakbroeders voorbijstreefden met hun innovatieve Herschel-telescopen.
Op basis van de huidige inzichten concludeert
Zuidervaart
nu
dat
het
fenomeen
van
‘Boerenprofessor’
duidelijk
een
‘historische
constructie’ is. De term ooit bedacht door Wumkes
voor de autodidact Arjen Roelofs, is een geheel eigen
leven gaan leiden om een brede groep
instrumentmakers aan te duiden die met betrekkelijk
basale wiskunde praktische producten zoals
planetariumklokken en spiegeltelescopen fabriceerde.
Ook beperkten deze activiteiten zich niet tot Friesland,
ook elders in de Republiek treft men in de zeventiende
eeuw op vele plaatsen personen aan die zich bezig
hielden met praktische wiskundige toepassingen. Voor
de bloei van de Friese instrumentenmakerij heeft het
Stadhouderlijke Hof in Leeuwarden zeker een
belangrijke rol gespeeld. Ook vanuit de Franeker
Academie waren er incidentele contacten met
bepaalde instrumentmakers die, net als de inrichting
van fysische kabinetten, de bloei van de Friese
instrumentmakerij hebben bespoedigd. Zuidervaart
merkt ten slotte op dat, hoewel door lokale trots van
o.a. de Franeker hoogleraren Van Swinden en Ekama,
het wetenschappelijk niveau van de instrumentmakers
behoorlijk overschat werd. Eisinga’s planetarium en
de tientallen resterende Friese telescopen getuigen van
een fascinerende tijd van wetenschappelijk geïnteresseerde autodidacten.
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Postma en enkele vacatures aan de universiteiten van
Amsterdam en Groningen
Jan Guichelaar
Inleiding
Obe Postma ging in 1886, na het behalen van het
diploma aan het gymnasium in Sneek, wis- en
natuurkunde studeren aan de universiteit van
Amsterdam. Johannes Diderik van der Waals (18371923) was daar sinds 1877 hoogleraar natuurkunde.
Bij Postma´s kandidaatsexamen in 1889 stelde Van
der Waals voor om hem het judicium cum laude te
geven, welk voorstel de examencommissie overnam.
Klaarblijkelijk was Van der Waals toen van Postma´s
talenten overtuigd. In 1892 legde Postma met succes
zijn doctoraalexamen af, opnieuw met Van der Waals
als voorzitter van de commissie. Van der Waals
accepteerde Postma vervolgens als promovendus.
Onder zijn leiding schreef Postma de dissertatie: Iets
over uitstraling en opslorping. De theorie over
stralende lichamen was in die jaren een hot topic in de
natuurkunde, met een aantal onbegrepen theoretische
problemen. Uiteindelijk zou Max Planck (1858-1947)
met zijn berekeningen aan een zogeheten ´zwarte
straler´ een eerste aanzet geven tot de oplossing van
deze vraagstukken, daarmee het startsein gevende voor
de ontwikkeling van de kwantummechanica.
Postma ondervond bij het werken aan zijn
proefschrift een aantal theoretische problemen, waarover hij, zonder twijfel op aanraden van zijn promotor,
advies inwon bij Hendrik Lorentz (1853-1928),
hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de
universiteit van Leiden. Lorentz loste zijn probleem op
en droeg zo bij tot een goede afronding van de
dissertatie, waarmee hij Postma per brief
complimenteerde. Tevens sprak hij de hoop uit dat
Postma met het onderwerp verder zou gaan. De
promotie geschiedde in februari 1895, terwijl Postma
inmiddels sinds september 1894 al een volledige
betrekking als leraar wiskunde aan de bhs te
Groningen vervulde.
Postma hield echter zijn actieve belangstelling voor
de natuurkunde en legde zich uiteindelijk toe op een
aantal fundamentele vragen in de toentertijd zich
ontwikkelende statistische mechanica. Daarin werden
uit de mechanische eigenschappen van de myriaden
kleinste deeltjes (atomen en moleculen) de
macroscopisch meetbare eigenschappen van gassen
afgeleid (zoals druk met een manometer of
temperatuur met een thermometer). Een voorloper op
dit gebied was Ludwig Boltzmann (1844-1906),
hoogleraar in Wenen. Postma schreef uiteindelijk van
1906 tot 1918 zeven artikelen over de statistische
mechanica, met onder meer een aantal kritische noten
over enkele publicaties van Boltzmann. Hij stuurde de

concepten naar Lorentz, met het verzoek om
commentaar. Vervolgens bood Lorentz de stukken aan
de Koninklijke Akademie aan, waar ze werden
gepubliceerd in de Verhandelingen. Opnieuw was
Lorentz Postma terwille, waaruit geconcludeerd mag
worden dat hij Postma´s bijdragen waardevol genoeg
vond voor publicatie.1

Opvolging Van der Waals in Amsterdam2
In 1908 ging Van der Waals in Amsterdam met
emeritaat en werd door de faculteit van wis- en
natuurkunde een commissie ad hoc ingesteld om
advies uit te brengen over zijn opvolging. In de
commissie zaten Van der Waals zelf, hoogleraar
wiskunde Diederik Korteweg (1848-1941), Zeeman en
hoogleraar natuurkunde Remmelt Sissingh (18581927). Pieter Zeeman (1865-1943) had samen met
Lorentz in 1902 de Nobelprijs voor natuurkunde
ontvangen.
Johannes Diderik van der
Waals sr. (1837-1923)

Zeeman vroeg Lorentz
om advies en relevante
namen
voor
de
vacature. Lorentz liet
het
verzoek
even
liggen om her en der
wat in vertrouwen rond
te vragen in Leiden.
Op 20 mei schreef hij
zijn uitgebreide antwoord aan Zeeman.3
Als eerste noemde hij met nadruk Willem Keesom, in
1904 gepromoveerd bij Van der Waals, en toentertijd
werkzaam op het lagetemperaturenlaboratorium van
Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) in Leiden. Als
tweede noemde Lorentz zijn net gepromoveerde
leerling Leonard Ornstein (1880-1941). Maar gebrek
aan ervaring zou bij een benoeming van Ornstein een
risico in kunnen houden. Bovendien was hij een beetje
slordig. Ornstein zou van 1909 tot 1914 lector zijn aan
de universiteit van Groningen. Daar ontmoetten
Postma en Ornstein elkaar. Postma zou met Ornstein
in de Verslagen van de Koninklijke Akademie nog een
kleine controverse uitvechten over de bepaling van de
druk van een gas met behulp van de statistische
mechanica. Lorentz noemde verder nog enkele namen:
zijn leerling H.B.A. Bockenwinkel (nauwkeurig, maar
weinig nieuwe zaken aanpakkend) en Verschaffelt
(mindere van Keesom).
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Ten slotte noemde Lorentz Postma. Hij begon met
´Persoonlijk ken ik hem niet´, waarmee nu wel lijkt
vast te staan dat zij elkaar voor die tijd in ieder geval
nooit ontmoet hebben en alle contacten schriftelijk zijn
afgehandeld. Lorentz noemde Postma vanwege zijn
artikelen (op dat ogenblik nog maar drie in de
Verslagen van de Koninklijke Akademie. Zij bevatten
weliswaar ´weinig uitkomsten´, schreef Lorentz, maar
´zij bewijzen toch dat hij, ook terwijl hij als leraar
werkzaam is, lust tot wetenschappelijk werk heeft
behouden, wat te meer voor hem pleit, waar het zo
betrekkelijk zelden voorkomt.´

Uit adviesbrief van Lorentz aan Zeeman, dd 20 mei 1908

In de decennia ervoor waren veel hbs-leraren
doorgestroomd naar de universiteiten, maar klaarblijkelijk was die stroom enigszins opgedroogd. Meer
hoefde Lorentz er volgens hem niet aan toe te voegen,
omdat Postma immers in Amsterdam gestudeerd had
en gepromoveerd was. In de laatste alinea noemde
Lorentz nog even een bij
Van der Waals jr. (!)
gepromoveerde leerling, L.J.
de Langen, hoewel hij hem
minder
inschatte
dan
Ornstein.
Johannes Diderik van
Waals jr. (1873-1971)

der

Op 27 mei 1908 bracht de
commissie haar advies in de
vorm van een rapport uit.
Het advies luidde de zoon
van Van der Waals, ook
Johannes Diderik (18731971), te benoemen op de leerstoel voor theoretische
natuurkunde, Philip Kohnstamm (1875-1951) als
buitengewoon hoogleraar in de thermodynamica en
Zeeman zelf als directeur van het fysisch laboratorium
en gewoon hoogleraar. Het rapport werd met
algemene stemmen aanvaard. Van der Waals jr. was
sinds 1903 hoogleraar in Groningen. Indien hij zich

niet al bereid had verklaard een benoeming te
aanvaarden, zou volgens het rapport de keus
waarschijnlijk op de jonge Ornstein zijn gevallen. En
na enige correspondentie tussen de curatoren en de
faculteit werd door de gemeenteraad besloten volgens
het faculteitsrapport.
In de verslagen van de faculteit en in het rapport
werd Postma niet meer genoemd. Of er nog over hem
gesproken is, weten wij dus niet. Toch moeten we de
waarde van het opnemen van zijn naam als fysicus van
waarde door Lorentz in zijn brief aan Zeeman niet
onderschatten. Dat Postma, hoewel leerling van Van
der Waals, in de Amsterdamse heksenketel met
veel particuliere belangen
geen kans maakte is
duidelijk. Van der Waals
had zijn zoon op het oog
en
Zeeman
wilde
directeur van het fysisch
laboratorium
worden.
Kohnstamm, die als een
van de weinigen met zijn
leermeester een intieme
band had,4 was in 1901
bij Van der Waals
gepromoveerd en werkte
nog steeds aan de universiteit. Wellicht was het
Lorentz´ bedoeling om te bereiken dat, bij voortzetting
van Postma´s publicatieactiviteiten, diens naam bij een
mogelijke volgende vacature al zou rondzingen.
Verder is het opvallend dat de door Lorentz zo
nadrukkelijk als eerste genoemde Keesom zelfs niet op
de voordracht als tweede verscheen, maar Ornstein.
Postma zelf zal van de brief van Lorentz zeer
waarschijnlijk niets geweten hebben.

Opvolging De Boer in Groningen5
Kort na zijn aanstelling als leraar in 1894 werd
Postma lid van het Natuurkundig Genootschap,
waar velen uit de Groningse intelligentsia elkaar
ontmoetten. Dit werd in later jaren nog versterkt
door de oprichting van de aparte Wetenschappelijke
Afdeling, waar op hoog wetenschappelijk niveau
lezingen werden gegeven. Postma zou in de loop
van zijn carrière in Groningen zeven lezingen
houden voor het Genootschap.
Deze contacten met de universitaire wereld via
het Genootschap brachten Postma in beeld voor een
vervangingsfunctie. Hij werd in oktober 1908, na
de ziekte en het terugtreden van de hoogleraar
wiskunde Floris de Boer (1846-1908), gevraagd om
tijdelijk een aantal colleges te geven om de periode tot
de benoeming van een opvolger te overbruggen, nadat
eerst de astronoom Willem de Sitter (1872-1934) de
colleges een aantal maanden had waargenomen.
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Postma bleek bezwaren te hebben, werd in de
faculteitsvergadering teruggemeld, en de taak werd
aan twee andere middelbareschoolleraren opgedragen.
De oorzaak van de bezwaren is niet in de stukken te
vinden. Misschien had hij geen tijd (hij was naast zijn
volledige baan druk doende met zijn artikelen over de
statistische mechanica). Misschien ook was hij in zijn
eer aangetast, omdat hem te kennen was gegeven dat
hij wel de colleges mocht geven maar niet hoefde te
solliciteren naar de vacante functie. Deze zou later
worden vervuld door Frederik Schuh (1875-1966).

Floris de Boer
(1846-1908)

Noten
1

2

3

4

5

Zie voor meer informatie Obe Postma Rige 9,
Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900, redactie
Jan Guichelaar, George B. Huitema en Hylkje de Jong.
Hilversum, Verloren, 2012.
Zie de verslagen en bijbehorende correspondentie van
de vergaderingen van de faculteit wis- en natuurkunde
in het Stadsarchief Amsterdam.
Zie de correspondentie van Zeeman in het Zeemanarchief in het Noord-Hollands Archief in Haarlem.
Dank is verschuldigd aan prof.dr. A.J. Kox, die mij op
het bestaan van de brief van Lorentz heeft gewezen.
Zie Maas, A.J.P., Atomisme en individualisme, De
Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940.
Hilversum, Verloren, 2001.
Zie de verslagen en bijbehorende correspondentie van
de vergaderingen van de faculteit wis- en natuurkunde
in de Groninger Archieven.

Frederik Schuh (1875-1966)

10 Wjerklank

Inkelde spoaren fan de omgong mei Tjitse de Boer yn de
iere gedichten fan Postma
Philippus Breuker
Lykas bekend hienen Postma en De
Boer yn de jierren tusken 1897 en
1904 as se beide op de mensa ieten
suver alle dagen omgong mei
elkoar en sneins kamen se by elkoar
om te kuierjen en te praten. Yn de
iere poëzy fan Postma binne fan dy
omgong wol spoaren te finen. Ik
neam se foarsafier’t ik se fûn ha.
Foar in besprek fan de folsleine
fersen mei ik ferwize nei de rubryk
Fers foar fers op it webstee fan it
OPS.

Wintermiddeidream (1900, SF
14)
Dit gedicht giet werom op ien dat
miskyn wol it earste is dat Postma
dichte hat doe’t er yn 1900 mei
dichtsjen begong. Dat wie boppedat yn it Nederlânsk!
It is in oersetting út 1902 fan Winterzondag (SF 605).
Dat smyt de fraach op oft er yn 1900 noch wol daliks
derfoar keazen hat om yn it Frysk te dichtsjen. As dat
net it gefal west hat, dan hat er lykwols noch yn itselde
jier besletten om dat al te dwaan, want út 1900 binne
ek De boerinne fan Surch en Om maaie hinne. Ofsjoen
fan poëzy út syn studintetiid binne oars fan him gjin
gedichten mear yn it Nerderlânsk bekend.
De ferskillen tusken de Nederlânske tekst en de
Fryske bewurking binne grut. It iene is stiif en
ferheljend, it oare flot en evokatyf. It is net it
iennichste foarbyld dat Postma yn 1902 it dichtsjen
ûnder de knibbel krige (sjoch myn ynlieding yn de ed.
2005 fan de Samle fersen, 565-566). Dochs is der ek
noch wat oars yn dit gedicht dat it oars as oaren
makket en dat is it allegoaryske. It famke dat sjoen
wurdt, stiet foar Fryslân. Sa’n personifikaasje fan
Fryslân komt letter yn oare gedichten noch in pear
kear foar. Wol is it sa dat ek yn it Nederlânske twa
wrâlden elkoar treffe, dy fan it famke yn ’e
werklikheid en dy fan de dichter, dy’t fan dy
werklikheid mei syn gedicht in dream makket.
Dat lêste bliuwt bewarre yn de Fryske bewurking, mar
it allegoarisearjende/personifiearjende komt yn it
Nederlânske gedicht net foar. Sels is der yn dat
gedicht neat dat op Fryslân wiist. Ik sjoch dy feroaring
yn oerienstimming mei it foargeande as in teken dat
Postma ûnderwilens syn dichterskip as in Frysk
dichterskip opfette hat. Hy sil dichtsje, net allinnich yn
it Frysk, mar ek oer Fryslân.
Om krekt fan in wintertaferiel in Frysk gedicht te

meitsjen, leit yn de reden. Winter
en riden makket de Friezen los. Sa
skriuwt syn freon Tjitse de Boer nei
oanlieding fan Waling Dijkstra’s
Uit Frieslands volksleven yn in stik
dat er ’Friesland’s volk’ neamt:
’Maar de kroon van alles spant het
ijsvermaak. Als ’t water bevriest,
dooit het hart der Friezen. .. Het
volk leeft eenige dagen in ’t
hooggevoel, meester te zijn van
zichzelf en van zijn land’ (Tweemaandelijksch Tijdschrift 2 (18951896) 438).
Dat is it algemien bekende idee.
Dan komt it folk ta libben. Mei
Tjitse de Boer hoecht de synjalearre
feroaring dêrom net te meitsjen te
hawwen. Mar der is yn it
Nederlânske fers dochs wat dat op De Boer wiist en
dat binne ‘de heeren zoo wijs’ dy’t in kuier meitsje en
it famke treffe. Dat kinne dochs min oaren west
hawwe as Postma en De Boer op har sneinske kuier! It
elemint fan dy hearen spilet ommers amper of gjin rol
yn it gedicht, dat fierder giet mei it dreamende ik fan
de dichter. It skept allinnich twa wrâlden, ien fan de
wize hearen en ien fan in skreppend bern, wider
lutsen: dat fan de post-Nietzscheaanske yntellektueel
tusken skôgjen en libjen. Dat ferbynt it mei oare
gedichten dêr’t de dichter bliken yn jout niget oan it
folkslibben te hawwen. Mar hjir is it neat oars as in
wat ûnbeholpen elemint út de feitlike werklikheid.
Dat nimt net wei dat dy beide hearen it ûnderweis grif
oer de ynfloed fan winter en iis op in minske hân
hawwe, grif ek oer dy op har sels, en letter miskyn
dochs ek noch wol oer it spesifyk Fryske karakter dat
se losmeitsje.

Pinkstersnein (1901, SF 15)
Pinkster is de dei dat de Hillige Geast deldaalt. Postma
komt hjir mei syn eigen hillige geast, dy’t bestiet út in
as himelsk belibbe ierdsk wjerfarren. Verwey hat yn it
Tweemaandelijksch Tijdschrift fan 1900 in lang
gedicht Pinksterheil (werprinte yn Dagen en daden).
Postma lies dat blêd (syn freon De Boer siet yn de
redaksje) en it soe my gjin nij dwaan dat er by it
meitsjen fan syn gedicht op Pinkster dêroan tocht hat.
Yn dat gedicht is de dichter ek ien mei natoer.

Hjerst (1909, SF 31)
It motyf fan de dichter as de master is net nij, oare
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dichters brûke it ek, mar wat my wol nij taliket is in
oar motyf, dat de dichter nammentlik de sielen sjen
wol, it libben en it hiele minske bestean. En ek dat hy
sjocht wat har sels mar ûnbewust is.
Dat no is in gedachte dy’t men ek by syn freon Tjitse
de Boer fynt. Yn in (kritysk) besprek fan E.H. Meyers
boek oer Deutsche Volkskunde (Museum 6 (1898) 84
skriuwt er:
Wij krijgen het volk niet direkt te zien, te weinig in zijn
onbewust werken en lijden, in de verdeeling van den
arbeid, in zijn door allerlei verhoudingen geregeld
bestaan, te veel in den spiegel van zijn eigen begrip, zijn
taal, zijn poëzie.

Ik nim oan dat se it hjir tegearre oer hân hawwe. It sil
wol in fraach bliuwe wa fan beiden it idee oppenearre
hat, mar ik jou Postma wol in kâns. Eins past de
gedachte net sa yn it betooch fan De Boer, dy’t
ferfettet mei te sizzen dat er ekonomyske needsaak
beskreaun ha wol en konstruksje sjen ynstee fan
ornamint.

De graniums (1910, SF 32)
Lykas yn De boerinne fan Surch (1900; SF 11) en
Foar it âlde húske (1902; SF 16) is it yn it gedicht De
graniums in frou dy’t yn neitinken tekene wurdt. It
motyf is wol op te fetsjen as in teken dat de dichter
him filosofysk op in sadanich stânpunt stelt dat er it
libben opnimt sa’t it him oan minsken meidielt. Syn
karakteristike niget oan it folksbestean sprekt derút.
Dy niget dielde er mei syn freon Tjitse de Boer. Dy
hat yn de tiid dat er yn Fryslân en Grins syn wurk hie,

lykas hy syn oandacht oer twa gebieten ferdield, By
him wienen dat Arabyske filosofy en lânbouskiednis,
by Postma natuerkunde en poëzy. Dy poëzy skeelde
yn wêzen net folle fan De Boer syn lânbouskiednis,
want dy gedichten gongen ek oer it libben op in
boeredoarp. Men soe sizze kinne dat har eigen
skiednis har net los liet, wat se ek studearre hienen boeresoannen as se wienen,
Mar de oerienkomst giet djipper. De Boer skriuwt yn
syn lânboustúdzjes foaral oer de greidboer en tekenet
it libben yn de Greidhoeke ferlike by it hurdere
bestean yn de Bouhoeke, sawol fan Fryslân as
Grinslân, as in sosjale idylle. En dat docht Postma ek!
Ek hy hat it oer de greiden en it bliere libben dêre,
likefolle foar boer as arbeider. Earst yn 1912 komt dêr
in nij gesichtspunt by en dat is dat fan de
frijheidssucht. Dy ferbyldet er yn de bewenners fan de
dykhúskes dy’t der yn Koarnwert ek binne. Mar yn de
poëzy oant dan ta is der in sterke oerienkomst mei de
fizy fan De Boer.
Sjoen de tredde strofe kin it wol net misse (wat it
trouwens oars ek net dien hawwe soe) dat se it hân
hawwe oer wat dat De Boer notearre hat yn in stik oer
’Dienstboden en arbeiders bij den Frieschen en
Groningschen veehouder’(Bijdragen tot de kennis van
de provincie Groningen I (1901)). As it dêr op bls.
116-117 oer arbeidersfroulju giet, skriuwt er: ’Zoodra
de kinderen boven 12 jaar, dus meest bij den boer zijn,
heeft de arbeidersvrouw het hier, vergeleken met
landbouw- en fabrieksstreken, niet al te moeilijk. Haar
huis ziet er dan ook, met enkele uitzonderingen, net en
zindelijk uit’.

It OPS krige berjocht fan de folgjende byienkomsten.

‘Kerk en Toren’ te Cornwerd
Nu de restauratie van de kerk en toren te Cornwerd is voltooid, wordt op vrijdagmiddag 2 november 2012 om
16.30 de Bonifatiuskerk heropend. De Stichting Kerk en Toren te Cornwerd nodigt belangstellenden uit op
genoemde datum de kerk te komen bezichtigen.
Inlichtingen: R. Tjeerdema Boersma, secr., van Aylvaweg 44, 8748 GH Witmarsum.

‘Fryske fynsten, Oude en nieuwe hoogtepunten uit het werk van Friese componisten’
De afgelopen jaren heeft de Stichting Bibliotheken Midden-Friesland een schat aan Friese muziekwerken, veelal in
manuscript, verzameld. Sinds kort is deze collectie voor iedereen beschikbaar middels de website fryskmuzykargyf.nl. Biblitheken Midden-Fryslân nodigt belangstellenden uit om op vrijdagavond 2 november die rijke
muziekgeschiedenis te verkennen en de website te lanceren. Dat gebeurt op vrijdagavond 2 november met een
concert in de Doopsgezinde Kerk te Leeuwarden (aanvang: 20 uur). Het programma omvat Colori van Wim
Ligtenberg, Al myn libbensfreugden van Peter Visser (winnaar compositieprijsvraag van het Obe Postma
Selskip), Missa Piccola van Piet Post, Strykkwartet yn d van Paulus Folkertsma en (een selectie uit) Musica
Miscella.
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Postma leest het werk van Poincaré
George B. Huitema, Jan Guichelaar
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden
dat de grote Franse wetenschapper
Henri Poincaré (1855–1912) overleed.
Ter ere van zijn verdiensten is er dit jaar
een speciaal Poincaré-nummer van het
Nieuw Archief voor Wiskunde1
verschenen en een aantal boeken over
zijn leven en werk gepubliceerd.2
Tevens is er onlangs in Utrecht een
symposium
gehouden
over
het
wiskundige werk van Poincaré. Postma
(1868-1963) was ook op de hoogte van
het werk van Poincaré getuige een
aantal referenties die we in zijn werk
aantreffen. Tevens had Postma enkele
boeken - enige vertaald - van Poincaré
in zijn bezit. Als verdere bijdrage aan
dit Poincaréjubileumjaar leek het beide
auteurs een goed idee om hier deze
referenties nog eens bij elkaar te zetten met
verwijzingen naar het oeuvre van Poincaré. Het valt op
dat Postma, in zijn toch enigszins geïsoleerde positie
als leraar in Groningen, de recente literatuur van
Poincaré bestudeerde, becommentarieerde en er
gebruik van maakte.

Poincarés ontwikkeling als wetenschapper
Henri Poincaré werd geboren in Nancy in 1855 in een
welgesteld doktersgezin. De familie Poincaré stond
hoog aangeschreven in Frankrijk. Zo bracht Henri´s
neef, de politicus Raymond Poincaré, het tot minister
en premier, en later zelfs tot president tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Henri had geen gemakkelijke jeugd, hij
was langdurig ziek en hield daar een motorische
handicap aan over. Hij kwam moeilijk uit zijn
woorden. Daarentegen had hij een uitstekend
geheugen en een groot schrijftalent. Hij bezocht als
student de École Polytechnique en later de École
Nationale Superieure. De laatste voltooide hij als
gediplomeerd mijningenieur. Na zijn studie werd hij in
1879 wiskundedocent aan de Universiteit van Caen.
Maar zijn talent was toen al alom bekend en zo werd
hij korte tijd daarop als 27-jarige al benoemd als
hoogleraar aan de Sorbonne te Parijs. Hier vervulde hij
tot zijn vroegtijdige dood in 1912 diverse leeropdrachten: wiskunde, mechanica, theoretische fysica,
waarschijnlijkheidsrekening en hemelmechanica.
Poincaré was lid van de Académie des Sciences, later
van de Académie Française, en kreeg bij leven talloze
onderscheidingen.

Het natuurwetenschappelijke werk
van Poincaré
Veel van zijn colleges zijn gepubliceerd.
Poincaré schreef zeer snel, wat ook
blijkt uit zijn enorme productie. Zijn
verzameld werk bevat ruim 400 grote
verhandelingen en meer dan 1000
kleinere stukken.
Poincaré was als persoon erg
ongedurig. Hij corrigeerde bijna nooit
drukproeven. Dan was hij alweer bezig
met een volgend onderwerp. Hij was
ook meer gericht op de grote lijnen en
had geen aandacht voor details. Tijdens
conversaties
sloeg
hij
vaak
gedachtestappen over en kon ook
gemakkelijk van het ene naar het andere
onderwerp springen.
Poincarés allereerste publicaties lagen op het gebied
van de theorie van differentiaal-vergelijkingen.
Daarmee trok hij meteen de aandacht van de
internationale wetenschap. Zijn belangrijkste bijdragen
op wiskundegebied zijn op het gebied van topologie
(Analysus Situs), automorfe functies en dynamische
systemen. Zijn roem steeg enorm toen hij 1889 met
zijn analyse van het zogenaamde 3-lichamenprobleem
in de hemelmechanica een prestigieuze prijs won, die
door de Zweedse koning Oscar II was uitgeloofd.
Zijn ongeduld als wetenschapper heeft hem
waarschijnlijk net de ontdekking van de
relativiteitstheorie gekost. Met zijn publicatie in 1904
en 1905 van ‘Sur la dynamique de l´électron’ was hij
er zeer dichtbij.3

Poincaré als wetenschapsfilosoof
Naast een enorme productie als natuurwetenschapper
was Poincaré ook filosoof. Gedurende lange tijd
verdiepte hij zich ook in de grondslagen van alle
vakken waaraan hij werkte. Met name kan Poincaré
wel een van de grondleggers genoemd worden van de
moderne wetenschapsfilosofie.4 Zijn artikelen
kenmerken zich door een algemeen karakter en waren
niet specifiek bedoeld voor vakgenoten, maar juist
voor een breder publiek. Hierbij liet hij duidelijk zijn
eigen wetenschappelijke inzichten gelden. Ook
vermeldde hij zijn eigen ervaring bij het tot stand
komen van nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld hoe hij
vaak ‘s ochtends plotseling een inzicht kreeg, blijkbaar
had zijn onderbewustzijn eraan gewerkt. In zijn
wetenschapsfilosofische werk ging hij vaak op een
polemische wijze met anderen in debat, wat soms
leidde tot ironie. De belangrijkste bijdragen vinden we
in de vier algemene werken: 1. La science et l’
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hypothèse (1902), 2. La valeur de la science (1905), 3.
Science et Méthode (1908) en 4. Dernières Pensées
(1913).

Postma en Poincaré
De eerste verwijzing van Postma naar het werk van
Poincaré vinden we in zijn monografie Het Meten uit
In
zijn
werk
bespreekt
Postma
1903.5
kennistheoretische problemen rond het fysische meetproces.6 Voor de definitie van gelijke duur stelde
Postma nu voor om dit uit de bekende wetten van
Newton af te leiden, door deze voor exact waar aan te
nemen. Zo kan men op basis van de afstanden die
objecten afleggen de benodigde tijden vergelijken, als
men de Gravitatiewet (tussen twee objecten bestaat
een kracht die omgekeerd evenredig is aan het
kwadraat van hun onderlinge afstand, en recht
evenredig met hun massa´s) gebruikt. Postma merkte
nu trots in een voetnoot op: ´Nadat deze gedachte bij
mij was opgekomen zag ik dat Poincaré ook deze
mogelijkheid opwerpt in een artikel ´Sur la mesure du
temps´ (Revue de Metaphysique et de Morale, III
1898)´.
Later in de jaren 1905-1919 schreef Postma
zeven artikelen over de statistische mechanica,
een toen in ontwikkeling zijnd deel van de
natuurkunde, met als voornaamste wetenschapper
Ludwig Boltzmann (1844-1906). Postma maakte
van al zijn voorbereidende studies notities in de
zogenaamde ´schriftjes´.7 In het schriftje met titel
Waarschijnlijkheids Rekening VI8 schreef Postma
over een aantal publicaties van Boltzmann. Hij
zou daarover zijn eerste natuurkundeartikelen
schrijven, waarin hij op enkele punten kritiek
leverde op het werk van Boltzmann. Zijn artikelen
bood Postma aan Hendrik A. Lorentz (1853-1928) aan
en deze zorgde voor publicatie in de Verslagen van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Postma bestudeerde daartoe ook het werk van
Poincaré, o.a. Calcul des Probabilités (1895).9 Het is
niet gek dat hij tijdens zijn werk aan de natuurkunde
ook de kansrekening erbij haalde, omdat in de
statistische mechanica alleen resultaten te bereiken
waren als er kansrekening en statistiek bedreven werd
aan de myriaden van bewegende deeltjes in een gas.
Onder andere maakte hij gebruik van het model van de
kleine planeten van Poincaré (heel veel planeetjes die
in één vlak rond de zon draaien en langzamerhand het
gehele vlak uniform vullen), dit om een rekenmodel te
hebben voor een gas met zeer veel moleculen in een
afgesloten vat. Het werken met modellen, eenvoudiger
dan de werkelijkheid, geeft de mogelijkheid om met
minder complexe berekeningen inzicht te verwerven
in wezenlijke natuurkundige wetten. Postma gebruikte
dit model in het derde artikel in de serie van zeven, uit
1907, met de titel ´Beweging van molecuulsystemen
waarop geen uitwendige krachten werken´.
Hij had dit planeetjesmodel uit een boek van

Poincaré gehaald10: Wissenschaft und Hypothese uit
1904, uit het Frans vertaald naar het origineel La
science et l´hypothèse uit 1902. Hij maakte in zijn
schrift Waarschijnlijkheidsrekening VII11 uitgebreide
notities van hoofdstuk XI uit Poincaré´s boek: ´Le
calcul des probabilités´, waarin de ´kleine planeetjes´
ten tonele gevoerd werden. Poincaré analyseerde de
mogelijkheid om te voorspellen hoe de verdeling van
deze kleine planeetjes na lange tijd zou zijn, terwijl er
toch onzekerheden zijn. Ten eerste is de beginsituatie
van elk planeetje in het verre verleden onbekend en
ten tweede is het alleen mogelijk om met behulp van
gemiddeldes, vanwege de grote aantallen, de
berekeningen uit te voeren. In het genoemde artikel uit
1907 maakte Postma ook gebruik van een artikel van
Poincaré12 uit 1906 over het verschil tussen twee
definities van het begrip entropie. De entropie van een
system is een maat voor de chaos in een system,
waarvan aangetoond kan worden dat zij steeds
toeneemt. Het begrip entropie speelde in meerdere
artikelen van Postma een voorname rol.

Aantekeningen Obe Postma refererend naar Poincaré
(Waarschijnlijkheidsrekening VII). De tekst luidt: Henri
Poincaré. Wissenschaft und Hypothese. Aus Deutsche
Ausgabe mit erl[laüternden] Ann[otationen] von F. und L.
Lindemann. L[ei]pz[i]g. 1904. Hoofdstuk XI. Die
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hoe weten we dat 2
gevallen even waarschijnlijk zijn? Is het gezond verstand
daarvoor voldoende? Hierop is niet licht te antwoorden.
Bij het vraagstuk: wat is de kans, dat in een geg[even]
cirkel een willek[eurige] koorde > 1/3 z3, dan kan
Bertrand 2 aannames maken, die beide evengoed met
gezond verstand overeenkomen. Dus het donkere
instinct=gezond verstand maar volstrekt niet meer
vertrouwen? Maar we kunnen het niet missen.13

In de schriftjes Waarschijnlijkheidsrekening VIII14 en
Waarschijnlijkheidsrekening IX15 analyseerde Postma
nogmaals het verband tussen de planeetjes en het
werpen van munten, en dat tussen ongeordende
systemen van planeten en moleculen.
Uit het bovenstaande blijkt dat Postma het werk van
Poincaré op diverse toepassingsgebieden van de
kansrekening binnen de natuurkunde kende. Echter dit
gold ook voor de meer filosofische kant van het begrip
kans en toeval.16 Zo bekritiseerde Postma in zijn
artikel De wet van het toeval, verschenen in 1911 in
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het Nieuw Archief voor Wiskunde, het onderzoek van
Poincaré naar de verdeling van een bepaalde decimaal
bij metingen van natuurkundige grootheden.17 Postma
maakte een opmerking over het door Poincaré gegeven
bewijs in zijn artikel ‘Réflexions sur le calcul des
probabilités’ uit 189918 betreffende het voorkomen van
decimalen bij logaritmen. Poincaré beweerde namelijk
bewezen te hebben dat bijvoorbeeld de derde decimaal
van log(1+x/10000), waarbij x loopt van 1 naar 10000,
ongeveer even vaak even als oneven moet zijn. Postma
merkt op dat het bewijs van Poincaré niet correct kan
zijn. Inderdaad terecht, in 1917 toonde de
getallentheoreticus Franel de onjuistheid van
Poincaré’s bewering aan.19
Ten slotte dient op deze plaats nog vermeld te
worden dat in de brieven van de arabist T. de Boer aan
Postma diverse malen het werk van Poincaré
aangehaald wordt.20 Dat betekent dat de beide
vrienden ongetwijfeld goed bekend waren met het
werk van Poincaré en daarover correspondeerden.

van het rigide Newtoniaanse determinisme naar een
met een nieuwe plaats voor het toeval. In de later
ontwikkelde kwantummechanica is dit laatste
geëffectueerd. Dit en ook de beschreven nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de statistische
mechanica en de relativiteitstheorie moeten Postma
buitengewoon geïnteresseerd hebben, hoewel er geen
notities in een van de schriftjes over lijken te staan.

Noten
1

2

3

4

5

Poincaré in de Postmabibliotheek
Naast de al genoemde boeken en artikelen van de hand
van Poincaré, die Postma waarschijnlijk niet in eigen
bezit had, zijn in de boekerij van Postma drie boeken
van Poincaré bewaard gebleven.
-A- In de eerste plaats Elektricität und Optik,
Vorlesungen21 (twee delen uit 1891-92; vertaling in
het Duits). Wellicht had Postma deze boeken al voor
zijn promotie aangeschaft om zijn problemen
betreffende de elektromagnetische straling in het
model dat in zijn dissertatie voorkomt de baas te
worden. Later heeft Lorentz hem daar eind 1894, vlak
voor zijn promotie, nog mee geholpen.
-B- Vervolgens is aanwezig Science et Méthode22 uit
1909, waarvan Postma zeker het hoofdstuk IV ´Le
hasard´ (het toeval of de kans) heeft bestudeerd,
gezien zijn notities erover in Waarschijnlijkheidsrekening XI.23 Deze notities beginnen met enkele
opmerkingen en gedachten over het toeval:
-1- Kleine, onmerkbare oorzaken kunnen grote
gevolgen hebben, wat we dan toeval noemen. Bv. een
kegel die op zijn punt staat; of de verspreiding van
kleine planeten; of de vorming van een depressie.
-2- Door ingewikkeldheid van oorzaken lijken de
gevolgen als door het toeval geregeerd. Bv. het
schudden van een spel kaarten; of de plaats waar
regendruppels neerkomen. Postma schreef: ´hierdoor
ontstaat niet toeval, maar worden kansen gelijk´.
-3- Een wereld grijpt in vreemde wereld in. Bv. een
wandelaar die een steen op zijn hoofd krijgt. Dit punt
is volgens Postma terug te brengen tot -1- en -2-.
-C- Tenslotte is er Der Wert der Wissenschaft24
(vertaling in het Duits van La valeur de la science uit
1905). Het is een wetenschapsfilosofisch werk (À quoi
sert la science?), met onder meer een blik op de
toekomst van de wiskundige natuurkunde. Met een
ontwikkeling naar een nieuwe vorm van determinisme,
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10
11
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13

14
15
16
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18
19
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Zie ´Henri Poincaré Centennial Issue´, Nieuw Archief
voor Wiskunde, vijfde serie, deel 13, nummer 3
(september 2012).
Zie Henri Poincaré, A Scientific Biography, Jeremy
Gray, Princeton University Press, 2012 en Henri
Poincaré, Impatient Genius, Ferdinand Verhulst, New
York, Springer, 2012.
Einstein publiceerde de speciale relativiteitstheorie in
´Zur Elektrodynamik bewegter Korper´ in 1905.
Zie J.J.A. Mooij, Inleiding in H. Poncaré, Wetenschap
en Hypothese, Boom, Meppel 1979.
Zie Postma, O., Het Meten, een kennistheoretische
studie. Groningen 1903, 40.
Zie J. Smit, ´Wat meet je als je meet? Obe Postma en
Het Meten´ in J. Guichelaar e.a., Zekerheden in
Waarnemingen, Natuurwetenschappelijke
Ontwikkelingen in Nederland rond 1900. Hilversum,
Verloren 2012.
De schriftjes liggen in het archief van Tresoar in
Leeuwarden, in de Obe Postma Samling (OPS, tg. 20003, genummerd).
Zie OPS 20.
Zie OPS 20.
Zie OPS 21.
Zie OPS 21.
Zie Poincaré, H., ´Réflexions sur la Théorie cinétique
des gaz´, Journal de Physique 1906.
Het symbool > betekent langer dan; een koorde is een
verbindingslijnstuk tussen twee punten op een cirkel; z3
is de lengte van de gelijkzijdige driehoek met alle drie
de hoekpunten op de cirkel; de Franse wiskundige
Bertrand kwam tot twee verschillende kansen, die beide
goed leken.
Zie OPS 22.
Zie OPS 23.
Zie Nevels, K., ´Kansrekening en statistiek rond 1900´,
in J. Guichelaar e.a., Zekerheden in Waarnemingen,
Natuurwetenschappelijke Ontwikkelingen in Nederland
rond 1900. Hilversum, Verloren 2012.
Zie Postma, O., ‘De wet van het toeval’, Nieuw Archief
voor Wiskunde, 1911, 396.
Zie Poincaré, H., ‘Réflexions’ (1899) 262-269.
Zie Franel, J., Tables des logarithmes (1917). Zie voor
de verwijzing naar dit artikel van Franel de publicatie
van Thorp en Whitley, Poincaré´s conjecture and the
distribution of digits in tables. Compositio
Mathematica, vol23, Fasc. 2, 1971, 233-250.
Mededeling Ph.H. Breuker.
Zie OPS wn 38/1 en 38/2.
Zie OPS wn 20.
Zie OPS 24.
Zie OPS wn 18.
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Brieven fan Postma yn it Selskipsargyf
Tineke Steenmeijer-Wielenga
Yn it op Tresoar bewarre argyf fan it Selskip foar
Fryske Taal- en Skriftekennisse, oprjochte yn 1844,
berêste in tal brieven fan Obe Postma. De âldste, fan
21 novimber 1901, liket my de wichtichste, mar guon
lettere litte ek wol nijsgjirrige kanten sjen fan de man,
fan wa’t sein wurdt, dat er him altyd bûten de rûnten
fan de Fryske Beweging hâlden hat.
It wie wol bekend, dat Postma en syn suster lid west
hiene fan ‘Halbertsma’, de Fryske krite yn Grins, mar
dat de dichter advyswurk dien hie foar it Haadbestjoer
en dat er neitocht hie oer it winnen fan leden ûnder de
yntellektuele Bûtenfriezen wie nij foar my, doe’t ik it
ûntduts by ûndersiik yn it Selskipsargyf.
Oer de fynst fan dy brief út 1901 haw ik destiids wol
skreaun yn Op ’e hichte, it blêd foar de stipers fan it
FLMD, mar de tekst is nijsgjirrigernôch om him ek yn
Wjerklank te publisearjen foar de Postma-ûndersikers.
1. Om de brief fan 21 novimber 1901 te begripen is it
goed om te witten, dat Postma him skreaun hat koart
neidat er lid wurden wie fan it Selskip. Hy die dat op
útnoeging fan de algemien skriuwer fan it
Haadbestjoer, de Makkumer notaris Sjirk van der Burg

oan wa’t de brief rjochte is. Syn freon Tsjitse de Boer
melde himsels tagelyk mei Postma oan.
Ut de brief wurdt dúdlik, dat de nije leden it
‘karbrief’ krigen hiene en wierskynlik ek ien of mear
nûmers fan it literêr tydskrift Forjit my net! en it
jierboekje Swanneblommen dy’t doe troch it Selskip
útjûn waarden. It ‘aparte bestuurslid voor het keuren
van de bijdragen’ lykas Postma it omskriuwt, wie
‘samler’ Onno Harmens Sytstra. Dy soan fan ien fan
de trije oprjochters fan it Selskip hat dy funksje in
heale ieu lang ferfolle. It hat der alles fan, dat Postma
troch it lêzen yn de periodiken dy’t er tastjoerd krigen
hie en it bestudearjen fan it karbrief op it idee kommen

is om ris wat fan syn eigen resinte poëzy op te
stjoeren. Dat de beide manlju har tagelyk opjûn hiene
as lid makket it oannimlik, dat se tegearre praat
hawwe oer dy publikaasjemooglikheid, mar yn de
brieven fan De Boer oan Postma út 1901 en 1902 is
dêr neat oer te finen. De Boer is dan op stúdzjereis yn
Itaalje en ferkeart yn hiel oare sfearen.
Groningen 21 Nov. ’01
Geachte heer Van der Burg
Hoewel ik in het “karbrief” van het “Selskip” zie, dat er
een apart bestuurslid voor het keuren van de bijdragen is,
die men wel gedrukt zou willen zien in de uitgaven van
het Selskip, ben ik toch maar zoo vrij het bijgaande aan U
te zenden, omdat de naam van den keurmeester niet
genoemd wordt. Het bijgaande komt mij goed genoeg
voor om in “Forjit my net” of “Swanneblommen”
opgenomen te worden, eigenlijk te goed voor “Sljucht en
Rjucht” daarom heb ik daar nooit iets ingezonden.
Wanneer U en de bedoelde criticus er ook zoo over
mochten denken, kunt u er dus gebruik van maken.
“Fryske lân en Fryske libben” is de gemeenschappelijke
titel, waaronder ik deze en misschien nog wel eens iets
zou wenschen te plaatsen.
Misschien zou het beter zijn de volgorde te veranderen,
omdat III en IV wel wat tegen elkaar indruischen.
Met de hoofdpersoon van IV is niet een bepaalde persoon
bedoeld; toen ik de impressie kreeg, kende ik nog geen
enkele boerin in het ons welbekende Zurig.
Zooals U zult zien wordt in mijn verzen werkelijk het
Friesche land en leven “bezongen”, als ik dit
ouderwetsche woord nog gebruiken mag, waarbij het
eenvoudigste met liefde gezien is.
Wanneer de verzen gedrukt mochten worden, zou ik ze
slechts met P. onderteekend wenschen te zien verschijnen,
terwijl ik U ook geheimhouding verzoek. Wanneer ik
kans zag een dichter van naam te worden, zoals Schepers,
zou ik wel met mijn naam voor den dag komen, maar
daarvoor zijn de gelukkige oogenblikken, dat ik den geest
vaardig over mij voel worden, veel te zeldzaam. Zooals u
ziet ga ik als modern mensch wel eens wat vrij met de
maat om, waar ik den zin en het beeld niet best aan den
vorm opofferen kan. Ook de spelling zal wel niet
onberispelijk zijn. Ik heb Van Blom er wel bij gebruikt,
maar die zegt niet alles.
Hopende, dat u de zaak, waarmee ik u in zoovele woorden
bezig houd, niet al te onbeduidend zult vinden, noem ik
mij
Hoogachtend
Uw dw dn
O Postma [ht.]

It is in nijsgjirrige brief trochdat deryn fêstlein is,
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hoe’t it kommen is, dat Postma as Frysk dichter yn
1902 debutearre is yn it Selskipstydskrift Forjit
my net! Yn syn Amsterdamske studintetiid (18861892) hied er al in tal dichterlike bydragen levere
oan de almenak fan de Amsterdamsche
Studentenbond yn it Nederlânsk en wierskynlik
ek yn it Frysk (sjoch Bylage I yn SF 2005, s. 597602) mar yn Fryslân wie syn namme as dichter
noch net bekend. Ut de opmerking oer de
ûndertekening mei ‘P.’ docht bliken, dat Postma
dat ynearsten ek mar leafst sa hâlde wol.
De earste fersen fan Postma yn in bekend Frysk
blêd wiene: ‘De boerinne fan Surch’ en
‘Wintermiddeidream’, dy’t er yn 1900 skreaun
hie en ‘Pinkstersnein’ en ‘Oan ’e see’ fan 1901. It
hawwe wierskynlik ek dy fersen west, dy’t er oan
Van der Burg stjoerd hat. Oer de folchoarder hie
Postma noch twifels. Dy is yn it tydskrift ek oars
as letter by de publikaasje yn de debútbondel.
Wat wy wend binne as earste fers fan Postma te lêzen,
‘De boerinne fan Surch’, hie de dichter as nûmer
fjouwer oan Van der Burg stjoerd.
Nijsgjirrich is ek, dat de titel dy’t Postma yn 1918 oan
dy earste bondel jaan soe, hjir al neamd wurdt as titel
fan in rige. De dichtbondel bestie letter út twa
ôfdielingen: ‘Fryske lân en Fryske libben’ en ‘Oare
fersen’.
Postma omskriuwt hjir ek al wat er docht yn syn
poëzy: hy besjongt it Fryske lân en libben en sjocht
dêrby mei leafde nei it ienfâldichste.
Fierder ferûntskuldiget er him yn dizze brief foar
syn frije omgong mei ‘de maat’, eat wat er sels oan
syn moderniteit taskriuwt. Mar dat is net it iennige:
betsjutting en byld wol er net oan de foarm opofferje!
Aardich is ek, dat er de mominten fan dichterlike
ynspiraasje omskriuwt as ‘gelukkige oogenblikken,
dat ik den geest vaardig over mij voel worden’. It
muoit him, dat sokke emoasjes seldsum binne.
Foar de stavering hat Postma de Beknopte Friesche
Spraakkunst fan Ph. van Blom út 1889 bestudearre.
As lêste wol ik noch
wize op Postma syn
wurdearring foar J.B.
Schepers, dy’t er yn
Tilburg kennen leard hie,
doe’t er dêr fan oktober
1893 oant july 1894 les
joech oan de r.h.b.s.
Willem II.
J.B. Schepers

Schepers wie neerlandikus en yn syn tiid wol in
frij bekend Hollânsk
dichter. Yn it Frysk hat er
mar in lyts oeuvre neilitten. Postma syn wurdearring is
bleaun, want noch yn 1918 skreau er oan Durk de

Vries oer Schepers: ‘… syn gedichten hawwe my frij

hwet mear njue joun as de fersen fen Troelstra. In lyts
mar djip-field dingkje fine Jy noch yn Juli fen Fryslân:
“Honear rêst?” Der wirdt it “nerveuze” en
“hertstochtelike” fen ’e measte dichter-libbens op
seldsum moaie wize werjown.’ Soks seit ek wat oer
Postma syn opfetting fan eigen dichterslibben. It sitaat
is mei it fers te finen yn it Skriuwersprinteboek oer
Postma op side 12.
1A. Ut in kopy fan in brief fan Van der Burg oan
Sytstra yn it ‘Brievenboek HB’ (Selskipsargyf 551)
blykt, dat Van der Burg optein wie oer it resultaat fan
syn ledewinaksje, dy’t fuort ek al in nij lid dat knappe
fersen skreau, opsmiten hie. Fjouwer dagen neidat
Postma him ta de sekretaris rjochte hie mei syn poëzy,
skreau dy al oan de tydskriftsamler, dat hy tige foar
opnimmen wie.
Oan de Hear O.H. Sijtstra
Ljouwert
Makkum, 25 Nov. 1901.
Achte Frjeon,
Hjirby in brief en fryske fêrskes, dy my stjûrd binne fen
Dr. Obe Postma, in âlde kinde fen my, do’t ik hjir eren
op de Franske skoalle wier. T. [!] is in boeresoan fen
Coarnwerd en nou learaar oan ’t Gymnasium [!] yn
Grins.
Lêstendeis hab ik him woun as lid fen ús selskip.
Dy fêrskes fyn ik tige moai; hwet tinkt Jo dêrfen? Lêze
Jo se ris, den wol ik se earst wol ris werom ha, om P. er
oer to skriuwen. Kinne se plak fine yn de Jan.- jefte
1902?
Mei ús brieven hab ik 30 nije leden krige, dit helpt al
wer aerdich, nou? Us oplage moat nou 600 eksimpl.
wirde, hab ik vd Velde witte litten.
Graech gau biskied. mei hertlike groetenisse fen ús oan
Jimme,
Jo frjeon [Van der Burg]
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De ynformaasje dy’t Van der Burg hjir trochjout is net
alhiel krekt. Earstens kin er
Postma eins net kend hawwe as
learling fan de Frânske skoalle
yn Makkum, omdat er fiif jier
âlder wie. Aldere learlingen
kenne de jongere ljochtingen
ommers meastentiids net, mar op
in lytse skoalle is dat miskien
oars. Van der Burg lykwols wie
fan 1863 en reizge yn 1879, doe’t
Postma dêr learling fan waard,
faaks al net iens mear nei de
Frânske skoalle. As notaris hied
er lykwols kontakt mei de famylje
Postma, dat hy sil yn 1901 de
dichter grif ‘te plak’ bringe
kinnen hawwe. Twads de ‘T’ yn
stee fan in ‘O’. Dat sil in
ferskriuwing wêze, miskien wol
fan de kopiïst. En treds stie
Postma yn Grins net oan it gymnasium, mar oan de
r.h.b.s. Nettsjinsteande sokke ûnkrektheden is it in
nijsgjirrich briefke, dat moai sjen lit, hoe’t it mei it
opnimmen fan Postma syn earste fersen yn Forjit my
net! gien is.

1B. Fan deselde datum stiet yn it brieveboek ek
noch in kopy fan in briefke fan Van der Burg oan
Postma. Noch foardat er beskie krigen hat fan
Sytstra lit er de dichter alfêst witte, dat syn brief
mei de fersen goed oankommen is.
Makkum, 25 XI 1901
Achte Hear,
Mei Jins brief en binammen mei it oare, bin ik tige
forgolde. ik hab it nou stjûrd oan de Samler de Hear O.H.
Sytstra, to Ljouwert.
Mei koarten hoopje ik Jo in
brief oer it iene en oare to
skriuwen. Ditte nou, om Jo
witte to litten, det it goed bij
my oanlânne is.
Mei
heechachtinge
en
frjeonlike groetenis, jins tsj.
[S. van der Burg]

Tekening Obe Postma door
Dick Osinga

2. De twadde brief fan
Postma dy’t bewarre is yn it
Selskipargyf is grif fannijs
rjochte oan Van der Burg, al
stiet dat der net by. Ik
meitsje dat op út it feit dat
Postma (mei soks as in
knypeachje) ferwiist nei

‘Ljocht en Skaed fan de man sels’. D. Kalma neamt
‘Ljocht en skaed’ yn syn De
Fryske Skriftekennisse fan 18971925 mei fan it meast bekende
wurk fan Van der Burg (I, 19).
D. Kalma
Koarnwert 2 Sept. ’04
Achte frjeun
Hjirby geane de jiergongen fen
Sljucht en Rjucht en de sprekwirden,
dy’t ik fen jo to lien krigen ha. De
oare boeken hâld ik dos mar; mar ho
sit it mei de earste jifte fen ’e jiergong
1897 fen Forjit my net? Habbe Jy dy
mei sin thúshâlden of troch ûngelok?
Der moatte yn stean it bigjin fen Jan
en Janke fen T.G. en Ljocht en Skaed
fen de man sels. Hjir woe ik ek wol
ris hwet fen sjôen habbe; mar miskien habbe Jy dit
boekje al ris earder brûkt.
Yntwisken nochris myn tank.
Mei groetenisse
Jins frjeun
OPostma [ht]

It earste dat opfalt, is dat Postma no yn it Frysk
briefket mei de skriuwer fan it HB. Van der Burg hie
yn 1901 yn syn antwurd it goeie foarbyld al jûn.
It twadde, dat dit foar myn gefoel in typysk
Postmabriefke is. As betreklik nij Selskipslid is er
tankber foar wat him liend en letter foar in part
skonken is, mar alhiel nei it sin is it pakket net en dat
kin er net foar him hâlde. Postma toant him hjir ek wer
de krityske geast, dy’t wy kenne út syn ynstjoerde
stikken en syn kommintaar op wurk fan oaren, gauris
op lytse puntsjes. Hy wol net
ûnaardich wêze en betinkt
sels al in oarsaak foar it
mooglike fersom, mar stiet
dochs nochris oan op folslein
meitsjen fan de jiergong fan
Forjit my net! Dat er dat wol
om it begjin fan in ferhaal yn
ôfleveringen fan Tsjibbe
Gearts [van der Meulen] lêze
te kinnen en Van der Burg
syn ‘Ljocht en skaed’ tsjut
grif op oprjochte belangstelling, mar dat ien dy’t yn
1901 lid wurden is, yn 1904
noch
freget
om âlde
jiergongen is dochs wol
justjes
ûnbeskieden
te
neamen.
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Studiedag 2012
Friese Geschiedschrijving ca. 1913-1938
Datum:
Tijd:
Plaats:

Vrijdag 30 november 2012
10.30-16.30
Tresoar te Leeuwarden

Postma heart ta de inkelde histoarjeskriuwers dy’t nei
jierren noch altyd oanhelle wurde. Benammen op it
mêd fan de fjildyndieling en de rekonstruksje fan it
grûnbesit yn de Midsieuwen, lykas ek fan it deistich
libben yn de ier-moderne tiid, jildt hy noch altyd as in
autoriteit. Hy keppele wiidfiemjend boarne-ûndersyk
oan in strikt metoadyske wurkwize. Der is nei him as
histoarysk ûndersiker lykwols noch mar in bytsje
ûndersyk dien. Foarsafier dat it gefal is, barde it meast
op basis fan syn wurk op himsels. Oanlieding ta dizze
stúdzjedei is it ferlet om yn dat tekoart te foarsjen.
Dêrta wurdt syn wurk pleatst yn it bredere ferbân fan
de histoaryske wittenskipsopfettingen fan it Frysk
Genoatskip en de jonge Fryske Akademy. Postma wie
belutsen by beide. En dat freget wer ynkadering yn
soksoarte opfettingen yn Nederlân, yn it bysûnder yn
de regionale skiednisbeoefening en har praktyk. Ien en
oar wurdt behannele oer de perioade tusken it jier
wêryn’t Postma syn earste histoaryske stúdzje falt
(1913) en it oprjochtingsjier fan de Fryske Akademy
(1938).

Opjefte
Opjefte per e-mail by Jan Gulmans, skriuwer
(jan@gulmans.com) en troch it oermeitsjen fan € 35,(leden), € 45,- (net-leden) of € 17,50 (studinten) op
ABN-AMRO nr. 43 74 43 620 o.n.f. it Obe Postma
Selskip te Ljouwert ûnder it neamen fan “Studiedag
2012”. Brochje en stúdzjedeibondel fan de lêzingen
binne dêrby ynbegrepen.

Oprjochting fan de Fryske Akademy
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