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Coen Postma (1902-1978) volg-
de in 1937 zijn vader dr. Sippo 
Frans Postma op als huisarts in 
Bussum. Vanaf 1945 had hij zijn 
praktijk in zijn woonhuis Oud 
Delta, Graaf Wichmanlaan 34. 
Hij had een liefhebberij die de 
status van hobby ver oversteeg. 

Hij was bioloog, die zich in het 
bijzonder met het plantenleven 
bezighield. Nauw daarmee ver-
bonden waren zijn kennis en 
vaardigheid op het gebied van 
de micro- en macrofotografie. 
Zijn onderzoek en zijn bijzon-
dere foto’s leidde er toe dat in 

1960 een boek van 
zijn werk werd 
uitgegeven onder 
de titel ‘Mozaiek 
van de plant’, met 
de ondertitel ‘Een 
mikro- en makro-
fotografische stu-
die’. Ook gaf hij 
in het hele land 
lezingen. In 1984 
was er op kasteel 
Groeneveld een 
expositie van zijn 
foto’s.

In het royale boek 
dat H.J.W. Becht te 
Amsterdam uitgaf 
staan 77 foto’s, die 
hij in zijn eigen 
studio maakte en 
ontwikkelde. Foto’s 
soms 2 ½ x ver-
groot  tot wel meer 
dan 2000 x. Foto’s 
van tarwe(korrels), 
bloemknoppen, bla-
deren, plantharen, 
stengels, hout, wor-
tels en parasieten. 
Alle foto’s werden 
voorzien van een 

gedetailleerde uitleg. Ook gaf 
Postma een nauwkeurige verant-
woording van zijn fotografische 
keuzes.

“Het werk is uit verwondering ge-
boren en bestemd voor hen, die 
tot verwondering bereid zijn.” Zo 
begint hij zijn boek. En alhoewel 
de professionele elektronenmi-
croscopie in die jaren al een grote 
vlucht had genomen, boeien zijn 
foto’s met klassieke camera’s, mi-
croscoop en uitleg, ook nu nog.
Het boek kreeg een voorwoord 
van prof. Dr. V.J. Koningsberger, 
een bekende bioloog in die tijd, 
en ontving goede recensies. Het 
boek kreeg ook internationaal 
aandacht.

Het werd in 1960 in Engeland 
uitgegeven onder de titel ‘Plant 
Marvels in Miniature’, Harrap 
London, foreword by Professor 
C.D. Darlington.  
In 1961 in Amerika bij John Day, 
New York onder de titel ‘Plant 
Marvels in Miniature’ foreword 
by Edwin Way Teale.
In 1960 in Duitsland bij Frank-
furt Otto Salle Verlag, onder de 
titel ‘Wunderbare Welt der Pflan-
zen’; Formen und Strukturen der 
Blütenpflanzen. Mit einem Ge-
leitwort von Prof. Dr. Fritz Gess-
ner.
En eveneens in 1960 in Zweden, 
titel ‘Växternas mosaik’, Natur 
och Kultur Stockholm. Förord av 
Professor Nils Fries.

Klaas Oosterom, 
met dank aan 
mevr. E. Smits-Postma

C. Postma, arts, bioloog, fotograaf  (deel 3 van drieluik)

Zuigwortel van maretak/mistletoe in dennenhout met 
twee jaarringen (40x). De maretak neemt water en 
opgeloste zouten op; een halfparasiet.

C. Postma (eigen foto) 


