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Johannes Hudde en zijn vergrotende glazen bolletjes 

H.L HOUTZAGER 

Van telescoop tot microscoop 

In de zeventiende eeuvv is voor de ontwikkeling van de exacte wetenschappen, 
met name voor de geneeskunde en de biologic, de uitvinding en het gebruik van 
vergrotende lenzen van essentieel belang geweest. 

Deze uitvinding is een direct gevolg geweest van de ontdekking van de 
telescoop. Trok men namelijk deze kijker ver uiteen, dan konden dichtbij zijnde 
voorwerpen vergroot waargenomen worden. 

De vroegste berichtgeving over microscopen dateert uit het tweede 
decennium van de zeventiende eeuw. In ons land maakte de rector van de 
Latijnse school in Dordrecht, Isaac Beeckman (1588-1637) voor het eerst 
melding van het gebruik van een microscoop in zijn bewaard gebleven 
"Joumaal".' In 1625 wordt voor het eerst de benaming microscopium gegeven 
aan een vergrotend stel lenzen door de secretaris van de Academic dei Lincei, 
Giovanni Faber." 

Aanvankelijk liet de kwaliteit van de lenzen nog veel te wensen over, 
mede waardoor het beeld en de vergroting nog gering was. Door verbetering van 
de techniek nam allengs de beeldvorming van de lenzen toe. 

Een grote vooruitgang ondervond de methode van het microscopieren 
toen inen inzag dat men met doorvallend licht een beter beeld kreeg dan met 
opvallend licht. Deze methode werd in 1637 reeds gepropageerd door de Franse 
geleerde Rene Descartes (1596-1650) doch pas iTjim veertig jaar later voor het 
eerst door Christiaan Huygens (1629-1695) gedemonstreerd voor de Parijse 
Academic des Sciences in juli 1678 (fig. I).' 

In de jaren tussen 1660 en 1685 werd het vergrotend vermogen van 
enkelvoudige of samengestelde microscoopjes voor het eerst daadwerkelijk 
toegepast om er wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Dit leidde tot talrijke 
ontdekkingen in de op dat moment nog onbetreden microscopisch kleine wereld. 
Zo werden de capillairen, vaatverbindingen tussen het artcrielc en veneuze 
vaatbed, de rode bloedlichaampjes, de bacterien en zaadcellen etc. zichtbaar 
gemaakt. 

Tot de belangrijkste onderzoekers op dit microscopisch terrein waren, 
wat ons land betreft, Jan Swammerdam (1637-1680)^ en Antoni van 
Leeuwenhoek (1632-1723).-

Hudde en de enkelvoudige vergrootglazen 

Een van de eersten die met enkelvoudige microscoopjes experimenteerde was 
de latere Amsterdamse burgemeester Johannes Hudde (1633-1604) (fig. 2).'' 
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Fig. 1. Christiaan Huygens door G. Ederlinck. 

Het lag in de lijn der verwachting, dat Johannes Hudde in de 
voetsporen van zijn vader zou treden en evenals deze het koopmansvak zou 
gaan uitoefenen. Er is echter geen enkele aanwijzing dat zoon Johan zich ooit 
met de handel op de Levant, waarin zijn vader rijk was geworden, heeft 
beziggehouden. Integendeel, deze begaafde telg van het geslacht Hudde heeft 
voomamelijk zijn sporen verdiend in dienst van zijn geboortestad Amsterdam 
en wel als bestuurder in een periode, waarin de stedelijke politick van 
Amsterdam vaak tegengesteld was aan die, welke de landsregering voorstond. 
Naast zijn bestuurlijke kwaliteiten heeft Johannes Hudde zich beziggehouden 
met wetenschappelijk onderzoek op velerlei terrein. Hiermede heeft hij bij 
binnen- en buitenlandse geleerden, met wie hij een uitvoerige correspondentie 
voerde, veel eer ingelegd. 
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Fig. 2, Johannes Hudde (1628-1704), burgemeester van Amsterdam. 
Geschilderd door Michiel van Musschert (1645-1705). 
Rijksmuseuni Amsterdam. © 

Hudde heeft verschillende openbare ambten in Amsterdam uitgeoefend. 
In 1667 werd hij als lid van de vroedschap verkozen en in 1668 was hij een der 
negen schepenen, in 1669 thesaurierordinarius. Zijn bestuurlijke kwaliteiten 
werden gehonoreerd met het burgemeesterschap van Amsterdam, waartoe hij op 
15 September 1672 door stadhouder Willem III werd uitverkoren. Tussen de 
jaren 1673 en 1679 was hij het ene jaar burgemeester en het andere jaar 
thesaurierordinarius. Van 1681 tot 1703 is Hudde met enkele korte 
onderbrekingen, steeds de hoogste gezagdrager geweest in Ainsterdam. 

Behalve naar bestuurlijke kwesties, zuiver wiskundige problemen en 
het doen van astronomische waamemingen ging Hudde's belangstelling ook uit 
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naar het in praktijk uitproberen van natuurkundige fenomenen, zoals het 
vergrotend vermogen van glasbolletjes. 

Hudde's belangstelling ging niet zozeer uit naar wat men met behulp 
van deze eenvoudige vergrootglazen kon waarnemen, als wel naar de techniek 
hoe deze te maken en te verbeteren, waardoor het vergrotend vemiogen toenam. 
Hij plaatste de voordelen tegenover de bezwaren die anderen daartegen 
inbrachten. In een brief aan Christiaan Huygens schreef Hudde in 1663: 

"Ik wenschte wel te weeten (want hier komt het al op aan) of m' er 
ook niet distincter deur ziet, ik wil zeggcn meet deelen in eenzelvig 
object kan door onderkennen: want ik mcen dat hier in haar beste 
qualiteyt bestaat. Ook vveet ik wel dat ik noijt eenige microscopia 
van 2 of meer glasen daar nevens gezien heb, die in distinctheijt bij 
dese enkele glaasjes te pas quaamen" (fig. 3). 

Hudde en Spinoza 

Door deze belangstelling voor de tcchnische aspecten van het slijpen van lenzen 
kwam Hudde. mogelijk door toedoen van Huygens, in contact met de 
handwerker/filosoof Spinoza, die op Hudde's verzoek ook voor hem lenzen 
vervaardigde." Dit contact tussen Hudde en Spinoza, aanvankelijk wegens hun 
beider interesse in slijptechnieken, had tot gevolg dat Hudde's belangstelling 
ook werd gewekt voor het filosofische systeem dat Spinoza in de jaren 1661-
1675 in zijn "Ethica" op schrift had gesteld. Of Hudde in dit opzicht als een 
volgeling van Spinoza kan worden beschouwd. lijkt niet aannemelijk. Zo hij 
sympathie koesterde voor zijn leerstellingen, dan heeft hij het zich, zeker als 
Amsterdams regent, niet kunnen permitteren om hier openlijk voor uit te komen. 
Zo heeft Hudde ongetwijfeld weten te verhindcren, dat de brieven die hij aan 
Spinoza had geschreven in diens nagelaten werken werden opgenomen. 
Welljcht heeft hij ze van Spinoza teruggeeist om ze te kunnen vemietigen.'" 

Hoewel zoals gezegd Hudde meer interesse had voor het ontwikkelen 
van beter vergrotende lenzen, lijkt het crop dat hij toch ook in ieder geval de 
intentie had om zijn vergrotende lenzen te gaan gebruiken voor onderzoek. In 
een brief namelijk aan Lambert van Velthuysen (1622-1685) schrijft hij op 13 
oktober 1657 dat hij zich met vergrootglazen zal gaan bezighouden, zodra hij de 
fundamenten der medicijnen zal hebben geleerd." 

In tegenstelling tot Hudde werkte Huygens liever met een 
samengestelde microscoop; een combinatie van een sterk vergrotende objectief-
lens met een zwak vergrotend oculair.'" Inderdaad was het nadeel van Hudde's 
glasbolletjes, dat de lensjes zeer klein waren en zowel dichtbij het voorwerp als 
dichtbij het oog gehouden moesten worden. wilde men van het vergrotend 
vermogen gebruik kunnen maken. 

Van Hudde zijn geen publicaties bekend waarin hij de methode 
beschrijft hoe de vergrotende glasbolletjes te maken. Wel was hij zeer 
openhartig in mondelinge mededelingen over zijn bevindingen. Zo vertelde hij 
in augustus 1663 aan De Monconys, de "Conseiler du Roi", die hem met zijn 
zoon uit Frankrijk in Amsterdam kwam bezoeken, nauwkeurig hoe hij zijn 
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vergrotende glasbolletjes maakte en via de beschrijving van een Franse 
functionaris zijn we gei'nformeerd over Hudde's beschrijving.'"^ 

"M, Hudde estime tres habile dans I'Algebre, & qui a trouve la fafon 
des petits microscopes a une seule lentille, dont il en donna un a M. 
un a moy, & a mon fils. II nous dit la maniere de laquelle il tailloit 
ces petites lentillcs. II taisoit simplemcnt fondre a la lanipe du 
crystal bien pur de soy, d'ou il oste le sel qui est dedans, en le faisant 
rougir, car alors ce sel vient tout a la superficie du verre. dont on 
I'oste apres facilite; le verre done estant bien pur. il en prend un peu 
au bout d'unc petite verge de fer rouge, oil il s'en attache la quantite 
qu'on veut, c& lors le faisant fondre a la lampe, & toumant la verge 
de fer. au bout de laquelle il est, il s'arrondit de lui mesme 
parfaitement. Quelquefois, au lieu de crystal, il prend une petite 
vessie de verre pleine de I'eau qui fait le mesme effet etc." 

Fig. 3. Lenzenslijpmaehine van Christiaan Huygens. 
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Hudde en Van Leeuwenhoek 

Het is Van Leeuwenhoek (fig. 4) geweest die Swammerdam opmerkzaam 
maakte op de microscoopjes van Hudde. In de "Bybel der Natuure" komt een 
passage voor die luidt: 

"... gelyk my dat de naaukeurige Leeuwenhoek tot Delft het eerste 
onder een vergrootglas. naa de uitvinding van den Heer 
Burgemeester Hudde tot Amsterdam getoont heeft". 

Uit deze passage blijkt dat Van Leeuwenhoek aanvankelijk ook gebruik 
maakte van Hudde's glasbolletjes voordat hij met zijn zelf geslepen lensjes uit 
bcrgkristal of glas zijn microscopische onderzoek uitvoerde. Hoewel Van 
Leeuwenhoek zich op latere leeftijd laatdunkend uitliet over Hudde's uitvinding. 
is met zekerheid vast komen te staan, dat Van Leeuwenhoek spennatozoa en 
bacterien onderzocht moet hebben met behulp van de kleine glasbolletjes, 
waarvan Hudde de uitvinder is geweest. In dit licht bezien dient Hudde 
beschouwd te worden als de man die de microscopische wereld voor de ogen 
van Van Leeuwenhoek heeft geopend, zodat de laatste zijn wereldberoemde 
onderzoekingen heeft kunnen uitvoeren. 

Grote vraag naar vergrotende glasbolletjes 

Ook Swammerdam was door Hudde ingelicht over de wijze waarop men zeer 
snel deze enkelvoudige microscoopjes kon maken. 

In zijn "Bybel der Natuure" vermeldt Swammerdam dit als 
zodanig; 

"... kunnende met eenen verscekeren, dat onder alle soortcn van 
vergrootglaasen, geene gevonden werden. dewelke de vergrootglaasen 
met een glas overtreffen. Wcleke kunstgrecp, nademaals wy deselve 
door gunst van den Grooten ende Onvergelykclyken Wistkunstcnaar. 
de Heer .lohannes Hudden. Raad ende OudScheepen der stad 
Amstcrd. besitten. soo agten wy ons ook verbonden, den genoemden 
Heer daar openbaar voor te roemen". 

In een brief van januari 1678, gericht aan Melchisedec Thevenot (1620-
1692) schrijft Swammerdam sprekende over de glasbolletjes van Hudde."" 

"Tegenwoordig, soo geloof ik syn de vergrootglasen in haar 
perfectie, ook de instrumenten, die men van doen heeft om haar te 
gebruyken. En ik heb een seer lighte nianier uyt gevonden om dat 
alles selfs te maaken, en ik sou het een ander in een quartier kunnen 
leeren. Myn glaasen daar ik het grootste de objecten mee sie, syn 
niet grooter als ik hier afbeeldde. Maar het objectum moet daar soo 
dight by syn, dat het van het glas, haast geraakt wort". 
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Behalve Swammerdam en aanvankelijk Van Leeuwenhoek hebben ook 
Robert Hooke (1635-1703) en Nicolaas Hartsoecker (1656-1725) gebruik 
gemaakt van het vergrotend vemiogen van glasbolletjes." 

A N 1 0_.\ 1 I -̂  \ 1 i f s W i \ H O 1 fv 

Fig. 4. Portret van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) door A. de Blois. 

Hook beschreef ze in het voorwoord van zijn in het Engels geschreven 
"Micrographie" uit 1665. Hierin deelt hij mede hoe hij ze aan het einde van een 
glasdraad vervaardigde. 

De glaskogeltjes die Hartsoecker reeds in 1668 zou hebben gemaakt 
hadden een aanzienlijk vergrotend vermogen. Swammerdam was er dan ook 
zeer op gebrand om zo'n glaskogeltje van Hartsoecker te bezitten. In een brief 
van herfst 1678 aan zijn hierboven reeds genoemde vriend Thevenot schrijft hij: 
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"soo het uE belicft, ik sal daar een verwaghtcn. maar niet van mons. 
Huygens, ik wil die liever hebben, van monsieur Hartsoecker, en 
dan monsten se nog in twee plaatkens van koper geset syn, en 
geprobeert weesen". 

Hartsoecker heeft een groot deel van zijn leven in Parijs gewoond, vandaar deze 
brief aan Thevenot, die ook in Parijs woonde en een goede bekende van 
Hartsoecker was. 

Uit het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn dat in het midden 
van de zeventiende eeuw er een "onzichtbare universiteit" moet hebben bestaan; 
een netwerk van geinteresseerde microscopisten, die met elkaar gegevens 
uitwisselden en elkaar activeerden om door te dringen in de microscopisch 
kleine wereld die toen nog een nagenoeg onontgonnen wetenschappelijk gebied 
was. 

Van der Diissenweg 14 
2614 XE DELFT 
The Netherlands 

NOTEN EN LITERATUUR 

' VAN BhRKEL, K., Isaac Beeckman (1588-1637) en de mcchanisering van he/ 
wereldbeeld. Amsterdam, 1983. 
DE WAARD, C , De uitvinding der verrekijkers, 's-Gravenhage 1906. 
"Christiaan Huygens en de natuurwetenschappen van zijn tijd.", Themanunimer 
SpiegelHisloriael, \4,\979, p. \n-256. 

'* Zie voor de biografische gegevens: LINDEBOOM, G A . . The letters of Jan 
Swammerdam to Melchisedec Thevenot, Amsterdam, 1975. 
SciiiERBEEK, A.,Antoni van Leeuwenhoek zijn leven en werken. twee delen. Locliem, 
1950; PALM, C.L. ; SNELDERS, H .A .M. ed., Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723, 
studies on the life and work of the Delft scientist conmemorating the 350th 
aniversary of the birthday. Amsterdam, 1982. 

'' Zie voor de biogratlschc gegevens van Hudde het aitikel van DE WAARD, C. in: 
Nieiiw Nederkmdsch Biograjisch Woordenhoek dl. 1, kol. 1172-1176 ; HOUTZAGER, 
H.L.."Johannes Hudde. een veelzijdig Amsterdams regent". Regionaal-historisch 
tijdschift Holland, 19, 1987, p. 44-54. 
Oeuvres completes de Christiaan Huygens. dl. V, Den Haag. 1893, p. 309. 

" DE VRIES. Th., Spinoza, heeldenstormer en wereldbouwer, Ainsterdam, z.j., p. 134. 
** MEYER. W.. Brieven van en aan B. de Spinoza. .Amsterdam, 1897, brief 36. p. 204-

205. 
'" Zienoot8. p. 136. 
' ' Zie noot 6. NNBW, dl. I, kol. 1172. 
'" FOURNIER, M. "Jan Swammerdam en de 17e eeuwse microscopic". Tijdschrift 

Geschiedenis, Genee.skiinde, Natmirkunde. Wiskunde, Techniek, 4, 1981. p. 74-86, 
m.n. p. 75. 
Journal des vovages de monsiew' de Monconys, conseiller du Roi etc., Lyon, 1665, 
If parti, 1666,3. 
Zie voor het verzoek van MONCONYS aan HLIDDE. Oeuvres completes de Christiaan 
Huygens dl. VIII, Den Haag. 1899. p. 90-91. 

I 

file:///n-256


JOHANNES HUDDE EN ZIJN VERGROTENDE GLAZEN BOLLETJES 163 

Byhel der Natuure (facsimile herdruk), Utrecht, 1980, p. 77. 
'- Zie noot 14, p. 91. 
'̂  Zie noot 4, p. 80. brief van J. Swammerdam aan M. Thevenot, januari 1678. 
" Zie voor Nicolaas Hartsoecker het artikel van MORTRELX in: Nieuw Nederlandsch 

Biograjisch Woordenhoek, dl. VI, kol. 717-720. 
"* Zie noot 4. p. 138, brief van J. Swammerdam aan M. Thevenot, herfst 1678. 




