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HOOFDLIJNEN VAN DE MICROSCOPIE IN DE NEGENTIENDE
EEUW
In het begin van de 19de eeuw raakte de wetenschap van de levende
organismen in een stroomversnelling, waarin ook de geneeskunde werd
meegesleurd. In de voorafgaande eeuwen waren veel gegevens verzarreld
over de verschillende soorten levende wezens en hun bouw; ook was er
driftig gespecuieerd over de vraag hoe de levensverschijnselen zoals groei,
ademhaling en beweging tot stand komen. Maar de antwoorden, die op deze
vraag waren gegeven stoelden nog op een zeer wankele basis. In de 19de
eeuw kwam daarin echter verandering. We zien dan een enorme toename in
de kennis over die levensverschijnselen, en tezelfdertijd het ontstaan van een
groot arsenaal van wetenschappelijke instrumenten, waarmee deze verschijnselen in maat en getai konden worden vastgelegd. Dat beide ontwikkelingen van elkaar afhankelijk waren is duidelijk. Een op tal van punten
onopgeheiderd probieem is echter of de wetenschappelijke vragen de
ontwikkeling van bepaalde instrumenten stimuleerden, dan wel of het juist
de toepassing van reeds bestaande apparatuur was die tot nieuwe vraagstellingen leidde.
Een van de meest gebruikte instrumenten in de I9de eeuw was de microscoop. Toen deze rond 1800 zijn come-back bcleefde was hij optisch gezien
nog niet veel beter dan de microscopen waarmee anderhalve eeuw tevoren
de wereld van de eencellige organismen was ontdekt en de microscopische
bouw van insekten, planten en tal van dierlijke organen zichtbaar was
geworden. In een tijdsbestek van amper 75 jaar werd de microscoop nu
technisch zo ver ontwikkeld, dat de theoretisch maximaal haalbare vergroting van ongeveer 1450 keer ook daadwerkelijk werd bereikt.
Gedurende de eerste tweehonderdvijftig jaar van zijn bestaan was de
chromatische aberratie het meest storende gebrek van de microscoop. In de
18de eeuw was dat probieem theoretisch opgelost: door lenzen van verschillende soorten glas met elkaar in een lenzenstelsel te combineren bleek de
chromatische aberratie te kunnen worden opgeheven. Dat het tot ver in de
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19de eeuw zou duren voordat deze tlicorelische opiossing door de microscoopbouvvers ook daadvverkelijk bcnut zou worden, was het gevolg van
schier onoverkomelijke technische problemen bij het vervaardigen van de
destijds gebruikelijke microscoop-lenzen, met hun geringe diameter en sterk
gebogcn oppervlak. Dcsondanks bracht de Nederlandse, vrijwel onbekende
instrumcntmaker Hernianus van Deijl in 1807 de zogenaamde geachromatiseerde, ofwel voor twee kleuren gecompenseerde microscoop in de handel.
Dat deze voldeed aan alle eisen, die aan zo'n instrument gesteld mogen
worden was des te opmcrkelijker, wanneer we bedenken dat het nog twintig
jaar zou duren voordat andere. intcrnationaal befaamde optische instrumentmakers er in slaagden soortgelijke microscopen te vervaardigen.
De belangrijkste hindernis op de weg naar de sericmatige vervaardiging van
geachromatiseerde microscopen werd genomen toen in de jaren twintig het
idee gelanceerd werd om het lenzenstelsel niet langer samen te stellcn uit een
klein aantal, sterk vergrotende lenzen, maar daarentegen uit een groter
aantal, weinig vergrotende lenzen. Deze lenzen waren veel eenvoudiger te
naken. In de daaropvolgende jaren ontstond er dan ook een levendige
markt voor microscopen, waarop Engelse (o.a. Ross en Beck) en Franse
firma's (Nachet en Obcrhiiuser) elkaar beconcurreerden. Mede als gevolg
van de concurrentie werd de microscoop mechanisch en optisch in hoog
tempo verder ontwikkeld. De optica bleef daarin achter bij de mechanica
totdat Carl Zeiss een samenwerkingsverband aanging met de fysicus Ernst
Abbe. Abbe legde zijn theoretische ovcrwegingen aangaande de beeldvor-

Binoculaire niicrostoop van R. en J. Beck, ca. 1870, met twee kistcn met accessoires.
Museum Boerhaave, Leiden.

61

ming in een lenzenstelsel vast in een aantal tormules. Daarvan uitgaande
stelde Zeiss van tevoren vast uit welk soort glas, met weike kromtestraal e.d.
de lenzen voor zijn microscopen geslepen moesten worden. De gezamenlijke
inspanning van Abbe en Zeiss leidde ertoe, dat in 1888 dc apochromaat
(d.w.z. voor drie kleuren gecompenseerde microscoop) op dc markt kwam.
In de 19de eeuw werd de draad van het microscopisch onderzoek uit de 17de
eeuw weer opgenomen. Dat bracht al snel een fundamentele wijziging in het
denken over levende organismen teweeg. Het was de 17deeeuwse microscopisten al duidelijk, dat plantenweefsels veelal samengesteld zijn uit 'hokjes',
d.w.z. cellen. Steunend op de resultaten van het hervatte microscopisch
onderzoek van plantaardigc en dierlijke weefsels formuleerden Schleiden en
Schwann in 1838 en 18.^9 de algemene celtheorie, volgens welkealle levende
organismen zijn opgebouwd uit cellen. De fundamenten van de celtheorie
werden gelegd met behulp van relatief gcbrekkige microscopen, maar het
gedetailleerde onderzoek van dc eel, waarvoor de celtheorie het startsein
vormde. werd daarentegen voornamelijk met de geachromatiseerde microscoop verricht. De studie van de verschillende verschijningsvormen, het
ontstaan en de groei van de eel leidde ertoe dat de theorie in 1861 opnieuw
werd ge'formuleerd en dat vanaf dat moment de eel werd gedefmieerd als een
klompje protoplasma met daarin een kern.
Pas in de tweede helft van de 19de eeuw werden technieken ontwikkeld om
delen van de eel te kleuren. Door middel van kleuring konden verschillende
types cellen van elkaar worden onderscheiden en werden binnen de eel
allerlei structuren ontdekt. De eerste daarvan waren de chromosomen; de
naam betekent niets anders dan kleurlichaampjes. De ontdekking van deze
lichaampjes zou leiden tot een antwoord op de vraag hoe de erfelijke
eigenschappen van ouder op kind worden overgebracht. Dc ontdekking van
andere celstructuren maakte het mogelijk om allerlei fysisch-chemische
processen binnen de eel te lokaliseren.
Nadat de celtheorie geformuleerd was kwam een al eerder gedane ontdekking, namelijk die van het zoogdierei, in een geiieel ander lichl te staan. Het
zoogdierei was — overigens merkwaardig laat — in 1827 door K.E. von
Baer beschreven. Het belang dat er in het licht van de celtheorie aan deeicel
gegeven moest worden leidde ertoe dat aan deze speciale eel na 1840 zeer
veel aandacht besteed werd. alsmede aan de ontwikkeling van de be\ruchte
eicel. Daarmee werd een bestaande tak van wetenschap, de embryologie,
nieuwe mogelijkheden geboden.
De celtheorie had niet alleen een stimulerende invloed op de studie van de
levende organismen, maar ook op de geneeskunde, met name door toedoen
van Rudolph Virchow. Virchow stelde dat ziekte niet een aangelegenheid
was van het gehele lichaam. maar uiteindelijk gelokaliseerd kon worden in
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zieke cellen. Hij legde met die stellingname de fundamenten voor de
cellulaire pathologie, die van groot gewicht zou worden en die er mede de
oorzaak van was dat de microscoop op grote schaal in de geneeskunde
toegepast ging worden.
Een tweede impuls tot een ruimere toepassing van dit hulpmiddel was de
ontdekking dat ziekten. met name de infectieziekten, ontstaan doordat microorganismen in het menselijk lichaam binnendringen en zich daar ten koste
van de mens vermenigvuldigen. Deze ontdekking, waaraan de namen van
Robert Koch en Louis Pasteur zijn verbonden, opende een nieuwe tak van
wetenschap, de bacteriologie. Zij had een bijna onafzienbare rij van
identificaties van bacterien (en in de 20ste eeuw van virussen) als verwekkers
van specifieke ziekten tot gevolg. Dat bacterien echter niet uitsluitend als
boosdoeners moesten worden gezien bleek toen hun levensverrichtingen
tegen het einde van de 19de eeuw onderwerp van studie werden. Weliswaar
bedreigden zij het leven van de mens, maar daar stond tegenover dat zij in de
natuur vele chemische processen laten verlopen zonder weIke de mens niet
zou kunnen voortbestaan. Zo ontdekte M.W. Beyerinck. een van de
Nederlandse pioniers in de bacteriologie, dat bacterien stikstof uit de lucht
omzetten in nitraatverbindingen.
In Nederland werd rond 1840 het wetenschappelijk gebruik van de microscoop door Pieter Harting gepropageerd. Hij realiseerde zich dat op dat
moment de microscoop het instrument bij uitstek was om aan de levenswetenschappen zoals de plantenfysiologie een nieuwe impuls te geven. Een
van zijn blijvende bijdragen tot de microscopic was de introductie van een
standaardmaat voor het opiossend vermogen, het eenduizendste deel van de
millimeter, door hem millimillimeter genoemd (mmm) en later omgedoopt
tot mu (n)- Harting gaf als eerste een cursus microscopic aan zijn studenten,
een voorbeeld dat na verloop van een aantal jaren door vele van zijn
collega's werd gevolgd. Vanaf dat moment nam de belangstelling voor de
microscoop aan de Nederlandse universiteiten gestaag toe, wat er onder
meer toe leidde. dat er vanaf circa I860 proefschriften verschijnen. die voor
een belangrijk deel steunen op microscopisch onderzoek. Vlak voor het
einde van de eeuw, in 1895, werd deze ontwikkeling bekroond met de
benoeming van Beyerinck tot hoogleraar in de microbiologic te Delft.
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Bijiage 2. Technische termen.
Achromotische microscoop: lenzen die niet gecompenseerd worden. vertonen o.a. kleurschifting, die ontstaat doordat de verschillende kleuren iicht nieigelijk gebroken worden.
Door hei combineren van lenzen van kroonglas en flintglas worai de kleurschil'ling opgeheven. De achromatische microscoop is voor twee kleuren gecompenseerd. de apochromaat voor drie.
Aplanatische microscoop: is gecorrigeerd zowel voor de chromatische aberratie (kleurschifting) als desferische aberratie (bceldkromming). In 1830 legde ,L.I. Lister de theoretische grondslag voor de constructie van dergelijke microscopen.
Micrometerschroef. fijne stelschroet'waarmee kleine verplaatsingen van objecttatel, tubus
e.d. mogelijk zijn. Ook kunnen micrometers vervaardigd worden met behulp van dergelijke schroeven.
Pancralische microscoop: een microscoop waarin twee opeenvolgende objectieven gccombineerd zijn, waardoor een rcchtopstaand becld verkregen wordt. Door de at'stand
tussen de twee objectieven te wijzigen wordt een continue variatie in dc vergroting
verkregen.
Vaatinjeclies: het opspuiten van holle organen als bloedvaten en darmen (van insecten)
met kwik of was om ze beter zichtbaar te maken.
Bijiage 3. Microscopen.
Amici. Giovanni Battista (1 786-1863) construeerde rond 1825 een aantal spiegelmicroscopen (d.w.z. de objectietlens werd vervangen door een spiegel) in een poging dc
chromatische aberratie op te helTen. Kenmerkend aan deze microscopen is de
horizontale tubus. Reeds in 1827 ging Amici over op het vervaardigen van microscopen
waarvan de objectieven samengesteld waren uit drie geachromatiseerde doubletten
(paren lenzen), die bovendien een vrij grote openingshock hadden.
Chevalier, Charles (1804-1859) vervaardigde in 1824 op \erzoek van de fysicus Sellique
een microscoop-objectief dat opgebouwd was uit een aantal achter elkaar geplaatste
geachromatiseerde doubletten. Deze constructie werd al snel door andere optische
instrumentmakers overgenomen en vormt de basis voor de geachromatiseerde microscopen, die vanaf 1825 in de handel kwamen.
Dellebarre, Louis-Francois (1726-1805) trachtte de chromatische aberratie op te heffen
door het oculair samen te stellen uit lenzen van verschillende soorten glas, wat optisch
gezien onmogelijk is. Dc microscopen van Dellebarre hebben een heel eigen vorm:
de tubus heeft over de gehele lengte dezelfdc doorsnede, die bovendien vrij groot is.
Deyl. Hermanus van (1738-1809) vervaardigde in 1807 de eerste microscoop met een
geachromatiseerd objectief. De vorm van de microscoop zelf was gebaseerd op de gangbare Engelse modellen uit die tijd.
Dollond. .lohn (1706-1761) was de eerste inslrumentmaker die ccn geachromatiseerd
telescoop-objectief vervaardigde (1765). De firma Dollond. die na de dood van .lohn
door zijn zoon Peter werd voortgezel. vervaardigde naast telescopen ook veel microscopen.
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Harlnack. Edmund (1826-1891) nam rond I860 van zijn neef Georges Oberhauser diens
zaak in optische instrumenten over. Na de Frans-Duitse oorlog vestigde Harlnack zich
in Potsdam, maar de Parijse tlrma werd in associatie met Prazmowski voortgezet en
omstreeks 1900 door de Nachet-groep overgenomen.
Martin. Benjamin (1704-1782) bracht rond 1760 een verbetering in het optisch stelsel van
de microscoop aan door het totaal aantal lenzen te vergroten. De reden daarvan was
dat het gunstiger zou zijn dc brcking van het licht over een groot aantal lenzen van
geringe sterkte te verdelen met het oog op de beperking van de sferische aberratie. Met
vader en zoon George .Adams was Martin in ccn hevige concurrentiestrijd verwikkeld.
William .lones was zowel bij Martin als bij Adams in de leer voordat hij met zijn broer
Samuel een eigen zaak begon. W. & S. .Tones brachten microscopen in de handel die tot de
dertiger laren van de I9de eeuw een zeer gewild artikel bleven. Dc microscopen van
de firma's Martin. Adams en Jones vertonen vrij veel overeenkomst wat de uiterlijke
vorm betrcft: aan een statief werden zowel de tubus, de objccttafel als de belichtingsspiegel bevesligd. De wijze waarop deze onderdelen bevestigd werden aan het statief en
ten opzichte van elkaar bewogen konden worden was echter wel verschillend.
Nachet. Camille Sebastien (1799-1881) richtte in 1839 zijn eigen optische instrumentenfabriek op. Nachet vervaardigde zeer veel verschillende typen microscopen. Bekend zijn
o.a. zijn trommelmicroscopen. In 1851 introduceerde hij een 'omgekeerd' microscoop
voor het waarnemen \an chemische readies.
Oberhauser. Georges (1798-1868) introduceerde in 1835 de trommelmicroscoop, een
model dat door vele Franse firma's overgenomen werd en gedurende de gehele 19de
eeuw in de handel bleef als een ecnvoudig. tamelijk goedkoop instrument. Rond 1850
bracht Obcrhiiuser een microscoop met hoefijzervoet op de markt, dat het prototype
is geworden voor de moderne microscoop.
Plossl. Simon (1794-1868), Weense inslrumentmaker, die o.a. microscopen vervaardigde
op voeten met stelschroeven.
Pistor & Schiek. rond 1829 vcrkochi deze firma microscopen van de gangbare 18de
eeuwse Engelse modellen. Later in de 19de eeuw was de firma Schiek in Wenen
gevestigd en de firma Pistor in Berlijn, waar zij zich beide met andere instrumentmakers associeerden.
Stanhope. Charles Mahon. Earl Stanhope (1753-1816) ontwierp in 1815 een lens voor een
enkelvoudige microscoop. waar een vlak plat was. Het voorwerp moest tegen de
platte kant van de lens gehouden worden. IJeze constructie gaf bij drie-dimensionale
voorwerpen vreemde vervormingen van het beeld. Pas later in de I9de eeuw toen de
microfolografie ontstond bleek dat dergelijke leni:en heel bruikbaar zijn om microfoto's mee te bckijken.

SUMMARY
Outlines of 19th century

microscopy

This special issue deals with the history of medical microscopy in the Netherlands during
the 19lh century. As an introduction to this topic, some outlines for the general reader are
indicated, i.e. the technical development o\' the microscope, the general theories on cells
and tissues, the case of bacteriology .ind the role of Pieter Harting.

