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DE DOOS VAN PANDORA 

ONOOGLIJKE MUSEUMSCHATTEN: 
DE EERSTE NEDERLANDSE ELEKTRONEN
MICROSCOPEN. 

MARIAN FOURNIER* 

Lang niet alle schatten in een museum vallen op 
door hun schoonheid of kostbaar afgewerkt 
uiterlijk. Integendeel, sommige schatten kunnen 
er onooglijk uitzien. Neem bijvoorbeeld de twee 
overgebleven experimentele elektronenmicros
copen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Delft aan de (toen nog) Technische Hogeschool 
zijn gemaakt. Ze zijn nu te bewonderen in de 
vaste opstelling van Museum Boerhaave, maar 
zonder nadere toelichting zou menigeen deze 
twee voorwerpen gauw links laten liggen. 

De oudste van de twee voorwerpen (afbeelding 
1) is de eerste transmissie elektronenmicroscoop 
die in Nederland gemaakt werd. De egaal grijs ge
schilderde buis met enkele verdikkingen ziet er 
niet uit als een vernuftig technisch hoogstandje. 
Op enkele plaatsen zijn elektrische contacten te 
herkennen en op twee plaatsen is er een kijkgat 
aangebracht. Niet erg opwindend! Maar als we de 
betekenis en oorsprong van het apparaat leren 
kennen wordt het wel opwindend. 

In 1939 begon de Delftse student lan Bart Ie 
Poole (1917-1993) aan de bouw van dit apparaat. 
Het was het laatste onderdeel van zijn studie 
technische natuurkunde. De elektronenmicro
scoop is oorspronkelijk in het begin van de jaren 
dertig in Duitsland ontwikkeld en Le Poole ging 
voor de bouw van zijn instrument vooral te rade 
bij het werk van Ernst Ruska, de bedenker van de 
elektronenmicroscoop en latere Nobelprijswin
naar. Toen Le Poole met de bouw van zijn appa
raat begon werkte Ruska, samen met Bodo von 
Borries, inmiddels aan het laboratorium van de 
Siemens fabriek in Berlijn om daar de elektro-
nenmicroscopie verder te ontwikkelen. Siemens 
bracht in 1939 de eerste commercieel vervaardig
de elektronenmicroscopen op de markt. 

Vanzelfsprekend bouwde Le Poole zijn elektro
nenmicroscoop geheel volgens de inzichten die 
hij uit de literatuur had leren kennen. De ver
groting kwam in twee stappen tot stand door 
gebruik van een objectief en een projector. Dit 
zijn elektromagnetische lenzen, vandaar de elek
trische contacten aan de verdikkingen, want dat 
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zijn de lenzen. Het apparaat werkte met een 
elektronenbundel met een versnellingsspanning 
van 40 kV en de vergroting was relatief beschei
den: ongeveer 10.000 maal. Anderhalf jaar nadat 
Le Poole met de bouw van zijn elektronenmicro
scoop begonnen was, was het apparaat, meestal 
aangeduid met de naam Mark I, klaar. In april 
1941 konden de eerste opnamen gemaakt worden. 
Op de micrografieën was nog weinig te zien, 
maar de resultaten waren toch veelbelovend. Le 
Poole werd daarom na zijn afstuderen aangesteld 
in het Laboratorium voor Technische Natuur
kunde in Delft om een verbeterde versie te ont
wikkelen. 

Als we nog eens naar de foto kijken zien we 
vier ronde schijven over de totale lengte van de 
microscoop, overeenkomend met vier lenzen! 
Hoc zit dat? Het antwoord is eenvoudig: toen Le 
Poole begon met het ontwerp van een verbeterde 
elektronenmicroscoop heeft hij enkele nieuwe 
ideeën eerst uitgeprobeerd op zijn eersteling. Eén 
van die ideeën was een extra lens. Om betere 
beelden te krijgen was de eerste vereiste dat de 
elektronenbundel met een hogere versnellings
spanning opgewekt werd, deels om de stralen 
door dikkere objecten te kunnen laten dringen en 
deels om grotere vergrotingen te krijgen. Le 
Poole wist dat daarom de buis van de microscoop 
langer moest worden, eigenlijk te lang om er 
makkelijk mee te kunnen werken. Hij bedacht 
dat hij een e.xtra lens in de kolom zou kunnen 
inbouwen waardoor de totale lengte van de 
kolom niet zo groot behoefde te worden. Dat idee 
heeft hij direct uitgeprobeerd: hij heeft zijn 
bestaande microscoop in tweeën gezaagd en een 
extra lens tussengevoegd. In die vorm staat het 
instrument nu in de vaste opstelling van het 
museum: met vier lenzen. Achtereenvolgens: de 
condensor, het objectief, de tussenlens en de pro
jector. 

De tussenlens voldeed geheel aan de verwach
tingen van Le Poole, die de nieuwe lens meteen 
verwerkte in het ontwerp van zijn tweede micro
scoop, gewoonlijk aangeduid als Mark II. Het 
enig overgebleven onderdeel daarvan staat ook 
opgesteld in Museum Boerhaave (afbeelding 2). 
Deze rood geverfde cilinder ziet er zo mogelijk 
nog minder uit als een kostbaar voorvverp, er 
hangt bovendien een wat mottig restant van een 
oranje rubberen slang aan. Toch zijn in dit 
onooglijke voorwerp een aantal geweldige ideeën 
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Boven (afbeelding i): Mark I, de eerste elektronenmicroscoop ontworpen en vervaardigd door J.B. le 
Poole in 1941 en aangepast door toevoeging van een extra lens in 1942. Foto: Maarten van de Velde, 
Amsterdam. Onder links (afjjeetding 2): Deel van Mark II, de tweede elektronenmicroscoop ontworpen 
en vervaardigd door J.B. le Poole in 1944. Onder rechts (afbeelding}): EMioo, het eerste type elektronen
microscoop vervaardigd door Philips, Eindhoven, tussen 1950 en 1965. Foto: Maarten van de Velde, 
Amsterdam. 

gerealiseerd. De cilinder bevat niet minder dan 
vier elektromagnetische lenzen: het objectief, de 
tussenlens, een diffractielens en de projector. Het 
bijzondere van deze combinatie van lenzen was 
dat het een continu regelbare vergroting mogelijk 
maakte.' Dat wil zeggen dat de vergroting ge
regeld wordt van 1.000 tot 60.000 maal, zonder 
tussenstappen, alleen maar door de elektrische 
spanning op de lenzen te wijzigen. Voor Le Poole 
had nog niemand dit bedacht en het was één van 
de belangrijkste ideeën die Le Poole aan de con
structie van de elektronenmicroscoop heeft bijge
dragen. 

De diffractielens is de tweede belangrijke bijdra
ge van Le Poole die in dit kleine stukje van de 
experimentele elektronenmicroscoop Mark II is 
verwerkt. Met de diffractielens kunnen diffractie 
patronen van minuscule stukjes van een pre
paraat in de elektronenmicroscoop zichtbaar 
gemaakt worden, 'selected-area diffraction', in 
technische termen. 

De ontwikkeling van de elektronenmicroscoop 
in Delft werd in de oorlog deels gefinancierd 
door een aantal van de grootste Nederlandse in
dustrieën: de Nederlandse Gist- en Spiritus 
Fabrieken, Heinekens Bierbrouwerijen, AKU en, 

1 J.B. le Poole, 'Een nieuw electronenmicroscoop met continu regelbare vergroting", Philips Technisch 
Tijdschrift 9 (1947) 33-46. 
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natuurlijk, Philips. Na de oorlog begon Philips, 
aanvankelijk wat aarzelend, met de productie van 
elektronenmicroscopen.- Het eerste type van de 
lange en gevarieerde reeks van elektronenmicro
scopen die door Philips ontwikkeld en op de 
markt gebracht werden, was een heel bijzonder 
apparaat (afbeelding 3). De binnenkant van de 
EMioo, de naam van dit type elektronenmicro
scoop, was direct afgeleid van de buitengewoon 
originele ideeën die al in Le Pooles Mark 11 gere
aliseerd waren, maar de buitenkant had een heel 
oorspronkelijke vormgeving. Met zijn afgeronde 
hoeken en licht gebogen vorm heeft het apparaat 
op het eerste gezicht wel wat weg van een aërody
namisch vorm gegeven schrijftafel. Het geheel 
doet een beetje denken aan de grote Amerikaanse 
sleeën van vlak na de oorlog. Maar het meest 
opvallende is de bijna horizontaal geplaatste 
tubus van de microscoop. Door die bijzondere 

plaatsing kan de gebruiker van het instrument, 
gemakkelijk zittend voor het apparaat, het fluo
rescerende scherm bekijken waarop het elektro
nenmicroscopisch beeld zichtbaar wordt. In 
promotiefolders maakte Philips hier veel ophef 
over: het zou het gebruiksgemak bijzonder ver
groten. Tussen 1950 en 1965 heeft Philips ruim 
vierhonderd van deze elektronenmicroscopen 
gemaakt. 

De in donkergrijs uitgevoerde EMioo had 
zeker voor een wetenschappelijk instrument in 
de jaren vijftig van de twintigste eeuw een futu
ristisch uiterlijk. Van de drie hier bespoken 
instrumenten afkomstig uit de eerste periode van 
de elektronenmicroscopie in Nederland, is het 
dan ook, objectief gezien, het mooiste. Maar de 
vindingrijkheid, die achter het uiterlijk van de 
twee 'onooglijke' instrumenten schuil gaat, geeft 
juist aan die voorwerpen een bijzondere bekoring. 

2 A.C. van Dorsten, H. Nieuwdorp en A. Verhoef, 'The Philips lOokV electron microscope', Philips 
Technical Review 12 (1950) 33-51. 
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