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Het microscoop
De stichting is door enkele
personen benaderd met de
vraagstelling waarom wij spreken
over ’het microscoop’ in plaats
van ’de microscoop’. De stichting
heeft gekozen voor gebruik van
de ‘antieke’ spelling in navolging
van de grote Harting. Deze
spelling is ook toegepast in het in
1943 gepubliceerde boekwerk van
dr. Pieter Hendrik van Cittert,
natuurkundige en oprichter van
het Universiteitsmuseum
Utrecht. En ook in de vertaling
van het antieke boek van Baker
uit de achttiende eeuw sprak
men van ‘het microscoop’.
Waarschijnlijk is ‘de microscoop’
een conventie die in de tweede
helft van de negentiende eeuw is
ontstaan. Daar onze collectie een
verzameling historische objecten
betreft, vinden wij het passend
daarbij de historische benaming
te gebruiken.

Bezoek van NGVM aan de
stichting
Op 22 juli 2017 bracht het Nederlands Genootschap voor
Microscopie (NGVM) een bezoek aan de stichting. Na
kennismaking met koﬃe en een broodje werd er een
introductie gegeven over de geschiedenis van het microscoop
en het ontstaan van de stichting. Uiteraard kwamen hier de
belangrijke projecten van de stichting, waaronder het
weergeven van de anatomie van het microscoop (zie blog
Frank Pothoven op de website) en de Bleeker-verzameling, ter
sprake. Onder de leden van het NGVM bevonden zich ook
een aantal Bleeker-fanaten wat zorgde voor uitwisseling van
informatie. Daarna werd er een rondleiding langs de
historische microscopen gegeven.
Na de rondleiding werd er samengekomen om te spreken over
samenwerkingsprojecten tussen het NGVM en de stichting.
Zo zal er wetenschappelijk vergelijkend onderzoek worden
verricht waarbij een originele Van Leeuwenhoek-microscoop
zal worden vergeleken met de Van Musschenbroekmicroscoop van onze stichting. Verder is er een team
samengesteld dat gaat werken aan een project waarbij er
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gefotografeerd gaat worden door de historische microscopen.
Dit project hopen we behalve een wetenschappelijk insteek
ook een artistiek tintje te kunnen geven, met als einddoel een
boek. Op 15 augustus is hier al een vervolg aan gegeven door
de eerste samenkomst van vrijwilligers van het NGVM
(Walter Machielsen en Hans van Eijk) en de stichting waarbij
de eerste plannen op papier zijn gezet.

Nuremberg
speelgoed
microscoop
De stichting heeft een
prachtige schenking
ontvangen van dhr. J.H. van
den Broek. Hij wilde graag dat
‘het houten microscoopje’ van
zijn vader, dr. C.J.H. van den
Broek die destijds lector aan
de Rijksuniversiteit van
Utrecht was, een mooie plaats
zou krijgen. Via de website
zocht hij contact met de
stichting en kreeg daarbij te
horen dat het waarschijnlijk
een Nurembergspeelgoedmicroscoop van het
Culpeper-type betreft van
rond 1800. Dit type
microscoop werd in die tijd
veelvuldig gemaakt en de
makers zijn vaak lastig te
achterhalen. Dit microscoop is
gesigneerd met IM.
Met alle plezier werd dit
microscoop opgehaald in
Friesland en toegevoegd aan
de collectie van de stichting.
Meer details zijn te vinden op
de website.

SHM nieuwsbrief 4

Daarnaast was de Antoni van Leeuwenhoek expert dr. Lesley
Robertson, verbonden aan de TU Delft, aanwezig. Ze heeft de
stichting weten te verrijken met wetenschappelijke literatuur
over historische microscopen en enkele makers.
Het NGVM had nog een aantal prachtige preparaten voor de
stichting gemaakt en daarnaast had Jan l’Amie ook nog een
presentje in de vorm van een Kilfitt-meetmicroscoop
meegenomen, waarschijnlijk van halverwege de vorige eeuw.
Veel informatie over dit microscoop heeft de stichting nog
niet kunnen vinden, dus wanneer men meer informatie
hierover heeft hoort de stichting dit graag.
Al met al kijkt de stichting terug op een zeer geslaagde dag,
die heeft gezorgd voor een partnerschap tussen het NGVM
en de stichting. Verdere vorderingen over de
samenwerkingsprojecten zijn te vinden op de website.
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