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VOORWOORD 

Deze scriptie vormt de neerslag van mijn afstudeerwerk in de 

doctoraal-studierichting Techniek en Maatschappij (TeMa) binnen de 

faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische 

Universiteit Eindhoven. Een hoofdstroom binnen deze studie concentreert 

zich op de complexe wisselwerking tussen wetenschap, techniek en 

maatschappij en sluit daarmee aan op het onderzoekscentrum TWIM 

(Technische Wetenschappen, Innovatie en Maatschappij) binnen de 

faculteit. Twee belangrijke participanten binnen dit onderzoekscentrum 

zijn de vakgroepen Sociologie en Filosofie, die onderzoek doen op de 

aandachtsgebieden techniekgeschiedenis (in het bijzonder naar de factor 

techniek in de industrialisatie van Nederland) respectievelijk dynamica 

en methodologie van de technische wetenschappen. In beide 

aandachtsgebieden is een belangrijke vraag die naar het proces van de 

'verwetenschappelijking van de techniek'. Deze vraag staat centraal in 

een onderzoeksproject over 'Het op toepassing gerichte natuurkundig 

onderzoek in Nederland voor 1940', dat door ir. J.J. Hutter uitgevoerd 

wordt in het kader van een promotieonderzoek en waaraan beide vakgroepen 

deelnemen. In dit onderzoek neemt het Natuurkundig Laboratorium van 

Philips in Eindhoven als toonaangevend industrieel laboratorium in 

Nederland en speciaal het gasontladingsonderzoek aldaar een centrale 

plaats in. Mijn afstudeeronderzoek sluit aan bij dit project en richt 

zich daarbij op het toepassingsgericht natuurwetenschappelijk onderzoek 

bij de overheidsorganisatie TNO en in het bijzonder op het technisch 

natuurkundig onderzoek van de Technisch-Physische Dienst TNo-TH in Delft. 

Op deze plaats wil ik Hans Hutter hartelijk bedanken voor zijn 

uitstekende begeleiding, die ik zeer prettig vond. OOk noem ik hier graag 

de andere medewerkers die direct of indirect bij mijn afstudeerwerk 

betrokken waren: Harry Lintsen, prof. Vossers, prof. van Houten en Peter 

Kroes. Dankzij de enthousiaste medewerking van enkelen kreeg ik voor mijn 

onderzoek toegang tot uitstekend bronnenmateriaal. Hiervoor bedank ik de 

heer Verbraeek van de Technisch-Physische Dienst, de heer Spit van het 

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO en de medewerkers van het 

Philips concern Archief. Tenslotte dank aan allen die mij bij deze 

opdracht op andere dan inhoudelijke wijze gesteund hebben. 

Wil Kuijpers 

juli 1987 
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INLEIDING EN ALGEMENE PROBLEEMSTELLING 

In de industrialisatie van de westerse wereld is de zogenaamde 

'verwetenschappelijking van de techniek' een centraal element. Het gaat 

hierbij om de toename van de rol van natuurwetenschappelijke kennis en 

methoden in technische ontwikkeling. In kringen van techniekhistorici is 

over het complexe proces van verwetenschappelijking nog veel discussie 
1 

gaande . Men kan het verschijnsel op verschillende nivo's bestuderen, 

namelijk op het inhoudelijke nivo van technisch-wetenschappelijke 

ontwikkelingen of op het nivo van institutionalisering (tot een 

gevestigde instelling worden) en organisatie. 

Op het laatste nivo is de institutionalisering van toepassings

gericht natuurwetenschappelijk onderzoek een belangrijk thema. In 

Nederland kwam dit proces in het Interbellum, en daarmee in vergelijking 

met o.a. Duitsland pas laat, op gang. In de periode tussen de twee 

wereldoorlogen was in verschillende maatschappelijke sectoren in ons 

land sprak~ van opkomst van toepassingsgericht natuurwetenschappelijk 

onderzoek. Met name de grote internationaal georiënteerde industrieën 

speelden op dit gebied een belangrijke rol. In navolging van de 

science-based chemische en electrotechnische industrieën in Duitsland en 

de Verenigde Staten trokken in Nederland bedrijven als Philips en de 

Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) wetenschappers aan en richtten 
2 

researchlaboratoria in die al snel sterk in omvang toenamen 

OOk binnen de overheid was sprake van een streven naar meer 

toepassingsgericht natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de 

samenleving naast het zuiver wetenschappelijk onderzoek van de 

universiteiten. Een initiatief uit de wetenschappelijke wereld leidde in 

de jaren dertig tot de Wet op en de Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Het uitgangspunt voor deze 

scriptie was de vraag hoe deze overheidsbemoeienis vorm kreeg op het 

gebied van de natuurkunde, een discipline waarin zich duidelijk de 

vervlechting van wetenschap en techniek manifesteerde. De Technisch

Physische Dienst (TPD) nam hierbij een belangrijke plaats in en zal dan 

ook centraal staan in deze scriptie. Dit TNo-instituut werd naar 

aanleiding van de behoefte in de maatschappij aan technisch-fysische hulp 

op allerlei gebied in 1941 opgericht op initiatief van de docenten van de 

opleiding in de Technische Natuurkunde aan de Technische Hogeschool Delft 

en werd gehuisvest in het Laboratorium voor Technische Physica van de TH. 
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Hoofdstuk 3 van deze scriptie geeft een uitgebreide beschrijving 

van de voorgeschiedenis en de beginperiode van de Technisch-Physische 

Dienst en behandelt globaal drie belangrijke werkterreinen van het 

instituut, namelijk akoestiek, optiek en electronenmicroscopie. Als 

achtergrond voor dit centrale hoofdstuk van Deel I komen in hoofdstuk 1 

en 2 respectievelijk de ontstaansgeschiedenis van de Organisatie TNO en 

van de opleiding in de Technische Natuurkunde aan de orde. Hoofdstuk 1 

beschrijft hoe op initiatief van een aantal wetenschappers TNO als 

overkoepelend orgaan voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek in 

Nederland werd opgericht en hoe de organisatie vooral door tegenwerking 

van ambtenaren zeer moeilijk op gang kwam. Hoofdstuk 2 gaat in op het 

instellen van de opleiding voor natuurkundig ingenieur in 1928 op 

initiatief van de docenten in de natuurkunde en na aandringen van de 

researchintensieve industrie, die behoefte had aan practisch gerichte 

fysici. 

Terwijl Deel I van deze scriptie zich concentreert op de 

institutionalisering, gaat Deel II verder in op het inhoudelijke nivo van 

het werk van de Technisch-Physische Dienst. Daarbij staat de vraag 

centraal hoe het doel, waarvoor de TPD opgericht was, concreet vertaald 

werd in het feitelijke werk, of anders gezegd, welke specifieke rol dit 

instituut vervulde in de ontwikkeling van de technische fysica in 

Nederland. Uit praktisch oogpunt beperken we ons in Deel II tot één 

werkterrein van de TPD, namelijk de electronenmicroscopie. Naast 

akoestiek en optiek was dit één van de vroegste en belangrijkste 

specialismen van het instituut. Het bijzondere van het werkterrein 

electronenmicroscopie is echter dat de TPD hier enkele jaren geleden mee 

gestopt is. Dit kan ons inzicht in de specifieke taakstelling van het 

instituut vergroten. Bovendien is dit specialisme inhoudelijk zeer 

interessant als onderwerp voor onderzoek van de relatie tussen wetenschap 

en techniek. Eerst geeft hoofdstuk 4 als achtergrond de basisprincipes 

van de electronenmicroscopie en haar ontstaansgeschiedenis in Duitsland 

voor de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 uitgebreid 

de ontwikkeling van de electronenmicroscopie in Nederland bij de TPD 

beschreven. Het accent ligt daarbij op de periode, waarin het specialisme 

in Nederland gevormd werd: van het einde van de jaren dertig tot aan het 

begin van de jaren vijftig. 
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HOOFDSTUK 1 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN TNO J 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide TNO uit tot de grote 

en brede onderzoeksorganisatie die ze nu is. Het had lang geduurd tot het 

zover was. Ongeveer dertig jaar waren nodig om de kiem, die reeds aan het 

einde van de eerste wereldoorlog werd gelegd, tot bloei te laten komen. 

Deze lange aanloopperiode wordt in dit hoofdstuk uitvoerig beschreven. Er 

zijn drie deelperiodes te onderscheiden die achtereenvolgens aan de orde 

komen, namelijk de voorgeschiedenis (1917-1930}, de beginperiode 

(1930-1939) en de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot ongeveer 1950. 

Voorgeschiedenis (1917-1930) 

Nederland bleef in de eerste wereldoorlog weliswaar neutraal, maar 

had door de afhankelijkheid van het buitenland te kampen met schaarste 

aan grondstoffen en materialen. De hoogste wetenschappelijke instantie in 

Nederland, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), 

vond dat de Nederlandse natuurwetenschappers veel te weinig bijdroegen 

aan de oplossing van dit probleem. óe KNAW legde in 1917 aan de regering 

de volgende vraag voor: "Is het niet dringend nodig alle kracht van 

wetenschap en ervaring, waarover Nederland beschikt, te doen zoeken naar 

middelen en wegen om uit de weinige beschikbare grondstoffen en 

produktiemiddelen een zo groot mogelijk nut te trekken?" Voorzitter van 

de Afdeling Natuurkunde van de KNAW was Lorentz, die in 1903 samen met 

Zeeman de Nobelprijs voor natuurkunde gekregen had. Naar aanleiding van 

de vraag van de Academie stelde de regering begin 1918 een grote 

commissie van 33 leden in onder leiding van Lorentz (voorzitter) en 

Zeeman (secretaris). De 'Commissie van advies en onderzoek in het belang 

van volkswelvaart en weerbaarheid', ook wel 'Commissie Lorentz' genoemd, 
4 

bracht verscheidene rapporten uit aan de regering . Het werk van de 

commissie sloeg echter niet aan bij de regering, vooral omdat de oorlog 

inmiddels afgelopen was en daarmee de dringende noodzaak van maatregelen 

wegviel. 

De zaak werd weer in beweging gebracht door de latere Delftse 

hoogleraar Van Nieuwenburg met een voordracht over "de nationale 

organisatie van wetenschappelijk-technisch werk" die begin 1920 in het 
5 

Chemisch Weekblad werd gepubliceerd . Op verzoek van de minister van 

onderwijs De Visser schreef de Delftse hoogleraar De Vooys, een exponent 

van de maatschappelijk bewogen Delftse ingenieurs, nog in datzelfde jaar 
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een nota over de materie. De Vooys stelde voor een kleine commissie van 

ten hoogste vijf personen in te stellen, die moest adviseren over de 

samenwerking voor het algemeen belang van alle instellingen voor 

technisch-wetenschappelijk onderzoek. Pas halverwege 1923 stelde de 

regering inderdaad een kleine commissie in met de opdracht "te 

onderzoeken door welke maatregelen en in welke vorm het toegepast 

natuurwetenschappelijk onderzoek hier te lande in hogere mate dienstbaar 

kan worden gemaakt aan het algemeen belang". De regering had geen haast 

want de installatie van de commissie liet wederom op zich wachten, 

namelijk tot begin 1924. Voorzitter werd dr. Went, hoogleraar aan de 

R.U. Utrecht en opvolger van Lorentz als voorzitter van de Afdeling 

Natuurkunde van de KNAW. De andere leden van de 'Commissie Went' waren: 

Van Iterson, hoogleraar TH Delft (secretaris); 

Aberson, hoogleraar LH Wageningen; 

De Vooys. hoogleraar TH Delft; 

Posthuma, 

Waller, 

voorzitter van de Nederlandse Maatschappij voor 

Nijverheid en Handel; 

president-directeur van de Nederlandse Gist- en 

Spiritusfabriek in Delft. 

Reeds een jaar na haar installatie kwam de commissie met een gedegen 

rapport over de organisatie van het toegepast natuurwetenschappelijk 

onderzoek in Nederland. De basisgedachte was 'eenheid onder deskundige 

leiding'. De studiegroep adviseerde in haar rapport de instelling van een 

centraal overkoepelend orgaan dat de leiding moest krijgen over al het 

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek van de overheid. Het nieuwe 

lichaam kreeg de taak het onderzoek te organiseren en te coördineren met 

het oog op betere samenwerking en moest samengesteld worden uit 

deskundige vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld en het 

'maatschappelijk leven'. Het orgaan diende nauw samen te werken met 

vertegenwoordigers van de regering maar zou een ruime 

beschikkingsbevoegdheid over het onderzoeksgeld moeten krijgen, 

betrekkelijk onafhankelijk van de departementen. 

Na het verschijnen van het rapport verstreek opnieuw een lange 

periode -tweeëneenhalf jaar- voordat daadwerkelijk met de voorbereiding 

van de TNo-wet kon worden begonnen. Op 30 juli 1927 werd De Mooij benoemd 

tot adviseur aan het Ministerie van onderwijs om in samenwerking met de 

commissie Went een centrale overkoepelende organisatie voor toegepast 

natuurwetenschappelijk onderzoek voor te bereiden. Twee jaar waren nodig 

om de denkbeelden in het rapport vorm te geven in een wetsontwerp. In 

juni 1929 werd het wetsontwerp aangeboden aan de Tweede Kamer en in 1930 
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nam de Tweede- en vervolgens de Eerste Kamer de TNo-wet eenstemmig aan. 

De wet kwam in hoofdlijnen goed overeen met de aanbevelingen van de 

commissie Went en voorzag in de instelling van een publiekrechtelijk 

lichaam als centrale instantie voor het toegepast natuurwetenschappelijk 

onderzoek in Nederland, de Centrale Organisatie TNO. TNO werd erkend als 

een zaak van algemeen belang, waarvoor wetenschap en belanghebbenden vrij 
6 

samenwerken onder begunstiging van de staat 

Door een speciale constructie in de wet hadden de departementen 

geen directe zeggenschap over de door de overheid aan TNO toegekende 

gelden. Daarentegen legde de wet het initiatief tot overdracht aan TNO 

van de van oudsher onder de departementen ressorterende instellingen 

-proefstations en keuringsdiensten- bij de departementen zélf. OOk werd 

bepaald dat de regering de initiatiefnemer was bij het instellen van de 

zogenaamde Bijzondere TNo-organisaties, die specifiek gericht waren op 

één aspect van de samenleving. Door deze constucties zou de uitvoering 

van de wet grote moeilijkheden ondervinden. Feitelijk lag in de wet 

opgesloten dat de departementen hun directe controle over de 

onderzoeksgelden en overheidslaboratoria aan TNO zouden verliezen maar 

dat zij zelf het moment konden bepalen waarop zij deze controle uit 

handen gaven. 

De beginperiode (1930-1939) 

Nadat in 1930 de nationale organisatie voor toegepast natuur

wetenschappelijk onderzoek officieel bij wet geregeld was, zou door de 

uitvoering van de wet TNO echt vorm moeten gaan krijgen. Voorlopig kwam 

hiervan echter weinig terecht, vooral omdat de departementen de leiding 

over 'hun' onderzoek niet wilden afstaan aan TNO. De betrokken 

departementsambtenaren hadden er de grootste moeite mee een 

verantwoordelijkheid, die altijd aan hen toevertrouwd was, over te dragen 

aan de nieuwe en nog onbeproefde TNo-organisatie. Daarom gebruikten zij 

de machtpositie die hen in de wet gelaten was -zie hierboven- en 

belemmerden daarmee zeer sterk de ontplooiing van TNO. De tegenstelling 

tussen de departementsambtenaren en de 'TNo-wetenschappers' werd steeds 

schrijnender en mondde tenslotte uit in een ernstig conflict waardoor het 

vertrouwen in de levensvatbaarheid van TNO een dieptepunt bereikte. 

om te beginnen duurde het anderhalf jaar tot de wet in werking trad 

en minister Terpstra van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het eerste 

bestuur van de Centrale Organisatie TNO installeerde. In dit eerste 
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dagelijks bestuur hadden zitting: Went (voorzitter), Welter 

(ondervoorzitter), De Mooij (secretaris en penningmeester) en van 

Iterson. OOk de instelling van de eerste Bijzondere TNo-organisatie liet 

lang op zich wachten. Pas in april 1934 werd aan de Centrale Organisatie 

de NijverheidsorganisatLe TNO toegevoegd en weer ruim een half jaar later 

installeerde minister Steenberghe van Economische Zaken het bestuur. 

Steenberghe liet bij deze gelegenheid duidelijk merken dat de 

TNo-gedachte nog lang niet algemeen aanvaard was en dat het beter was de 

eigen werkzaamheid van de belanghebbende groeperingen te bevorderen dan 

met ambtelijke diensten in de behoefte te voorzien. Na de dood van Went 

in 1935 nam Van Iterson, die al vanaf het allereerste begin (de Commissie 

Lorentz) bij TNO betrokken was geweest, het voorzitterschap over. Hij 

stond voor de zware opgave om meer vooruitgang te bewerkstelligen in de 

ontplooing van TNO. Van Iterson slaagde hier niet in omdat hij moest 

opboksen tegen de enorme tegenwerking van departementen en regering. Het 

feit dat het Ministerie van Financiën voor het in 1937 in TNO opgenomen 

Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek slechts !2500,- beschikbaar 

stelde in plaats van de gevraagde !30.000,- illustreert de ernst van de 

situatie. omdat Van Iterson zijn inspanningen als zinloos ervaarde, 
7 

besloot hij af te treden . In april 1939 werd hij opgevolgd door 

Alingh Prins, de voorzitter van de octrooiraad, die de moeilijke taak had 

het conflict op te lossen en TNO uit het slop te halen. 

De periode rond WO II(l939-1950) 

Met de Tweede Wereldoorlog voor de deur leek het er voor TNO alleen 

maar slechter op te worden. Toch begon juist toen het tij te keren. In de 

loop van 1939 slaagde de nieuwe TNo-voorzitter erin de verstoorde relatie 

met het departement van Economische Zaken te herstellen. Daarnaast had de 

oorlogstoestand door de plotselinge vraag naar vervangingsmiddelen een 

positieve invloed op de ontwikkeling van TNO. Terugkijkend kunnen we 

stellen dat beide wereldoorlogen essentieel zijn geweest in de 

TNo-geschiedenis. 

In 1940 kwamen de Voedingsorganisatie TNO, na de Nijverheids

organisatie de tweede Bijzondere TNo-organisatie, en de Technische 

Afdeling TNO tot stand. Voorzitter van de Voedingsorganisatie werd de 

Utrechtse hoogleraar Kruyt, die in de voorgaande decennia een groot 

pleitbezorger voor TNO was geweest. Deze twee nieuwe TNo-onderdelen 

gingen zich bezighouden met zaken die verband hielden met de voorziening 
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van de bevolking met voedingsmiddelen en andere noodzakelijke stoffen. 

Het onderzoek van de Voedingsorganisatie werd uitgevoerd in het Centraal 

Instituut voor Voedingsonderzoek TNO dat een plaats kreeg bij de R.U. 

Utrecht. Toen in 1941 en 1942 door de medewerking van de 

secretaris-generaal van Economische Zaken Hirschveld een aantal bestaande 

nijverheidslaboratoria aan de Nijverheidsorganisatie TNO overgedragen 

werden, begon ook deze (eindelijk) werkelijk inhoud te krijgen. Zo 

ontstonden het Vezel-, Rubber-, Keramisch- en het Lederinstituut TNO. In 

1941 kwam ook de Technisch-Physische Dienst TNO en TH in Delft tot stand. 

Hoofdstuk 3 van deze scriptie gaat hier uitgebreid op in. Vervolgens 

werden in 1943 nog twee Bijzondere TNo-organisaties aan de bestaande 

toegevoegd, namelijk de Landbouworganisatie TNO en de 

Landbouwnijverheidsorganisatie TNO. In 1946 nam Kruyt het voorzitterschap 

van de Centrale organisatie TNO over van Alingh Prins. Onder zijn leiding 

breidde TNO zich verder in de breedte en de diepte uit. In datzelfde jaar 

werd de Rijksverdedigingsorganisatie TNO opgericht. Deze Bijzondere 

Organisatie nam binnen TNO een speciale positie in. De ministeries van 

OOrlog en Marine waren namelijk zowel enige belanghebbende als 

toezichthouder en het onderzoek was meestal geheim. Vier instituten 

maakten deel uit van de organisatie: Het Physisch, Chemisch, 

Technologisch en het Medisch-Biologisch Laboratorium. De Nijverheids

organisatie groeide sterk door de instelling van nieuwe instituten zoals 

het Kunststoffeninstituut en het Proefstation Verpakkingen en door 

reorganisaties van bestaande bezigheden zoals het materialenonderzoek. 

OOk nam de belangstelling van de industrie voor met name het werk van de 

Nijverheidsorganisatie sterk toe. Toen in januari 1950 de 

Gezondheidsorganisatie TNO opgericht werd, had TNO een gevestigde plaats 
8 

in de Nederlandse samenleving verworven 
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HOOFDSTUK 2 ONTSTAAN VAN DE TECHNISCHE NATUURKUNDE IN NEDERLAND 

In 1928 werd in ons land door een wijziging van de Wet op het Hoger 

Onderwijs de studierichting ïechnische Natuurkunde ingesteld aan de 

TH Delft. Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken was deze nieuwe 

opleiding van wezenlijk belang voor de totstandkoming van de 

Technisch-Physische Dienst binnen de TNo-organisatie in 1941. Dit 

hoofdstuk geeft een globale beschrijving van de beoefening van de 

natuurkunde in Nederland vanaf het begin van deze eeuw met het accent op 

de ontwikkelingen na de eerste wereldoorlog, die leidden tot de 
9 

instelling van de opleiding voor natuurkundig ingenieur in Delft 

De periode 1900-1920 

Aan het begin van deze eeuw was Nederland een internationaal 

belangrijk centrum op het gebied van de natuurkunde. Ons land had deze 

vooraanstaande positie verkregen door het werk van vier grote 

natuurkundigen die voor hun bijdragen allen de Nobelprijs kregen. 

Lorentz, Kamerlingh Onnes, Van der Waals en Zeeman beheersten tot na de 

eerste wereldoorlog het natuurkundig onderzoek in Nederland en maakten de 

universiteiten van Leiden en Amsterdam tot de twee belangrijkste 

Nederlandse centra op dit gebied. Van deze twee was Leiden dominerend met 

Lorentz als groot theoreticus en internationaal leider van de fysica en 

Kamerlingh Onnes als experimentator en uitstekend organisator die het 

Leidse laboratorium tot een van de grootste en best ingerichte ter wereld 

maakte met een grote voorsprong op het buitenland op het gebied van de 

lage temperaturen. Hierdoor en door de bijdragen van de theoreticus Van 

der Waals in Amsterdam was Nederland leidend op het gebied van de 

thermodynamica en kreeg deze tak van de natuurkunde in ons land een 

hoofdrol. Daarnaast hield in Amsterdam de scherpzinnige experimentator 

Zeeman zich bezig met de analyse van atoomspectra. Zijn grote ontdekking 

was de splitsing van spectraallijnen van atomen onder invloed van een 

magnetisch veld. De Nederlandse natuurkundebeoefening was dus 

geconcentreerd in de kleine kring van enkele universiteiten en was zowel 

theoretisch als experimenteel van het allerhoogste niveau. Men bedreef 

zuivere wetenschap volgens de oude universitaire traditie met als enige 

doel vermeerdering van kennis en vergroting van inzicht in de natuur. Het 

onderzoek was niet gericht op technische toepassing. De afgestudeerde 

fysici kwamen terecht op de universiteit of in het middelbaar onderwijs. 
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Periode na WO I 

Na de Eerste Wereldoorlog onderging het natuurkundige wereldje in 

Nederland grote veranderingen. Enkele jongere fysici, die vooral door 

Lorentz en Kamerlingh Onnes geschoold waren, namen de leiding binnen de 

Nederlandse natuurkundebeoefening over van de 'grote vier'. Hoewel zij 

niet de faam bereikten van hun voorgangers, handhaafden zij het 

internationaal hoge niveau en wisten zij bovendien de academische fysica 

in Nederland te verbreden door het Leidse laboratorium uit te breiden en 

van de universiteiten van Amsterdam, Groningen en Utrecht volwaardige 

natuurkundige centra te maken. Het naar Kamerlingh Onnes genoemde 

laboratorium in Leiden handhaafde onder Keesom en De Haas de eerste 

plaats ter wereld op het gebied van de lage temperaturen. Dankzij de 

theoreticus Ehrenfest, die in Leiden de plaats van Lorentz innam, kon 

Nederland een actieve rol spelen in de overgang van klassieke fysica naar 

quanturnmechanica en moderne atoomfysica die in de jaren twintig tot stand 

kwam door het werk van een nieuwe generatie fysici met de Deen Bohr als 

internationale leider. 

Terwijl de universiteit van Leiden in Nederland bleef domineren op 

het gebied van de academische fysica, was daarnaast rond 1920 de 

technische natuurkunde in opkomst, vooral in en onder invloed van het 

Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven. 

In 1914 trok Gerard Philips de fysicus Gillis Holst aan om een 

laboratorium in te richten voor onderzoek ten behoeve van de verbetering 

van gloeilampen. Door de researchactiviteiten van buitenlandse 

ondernemingen moest Philips ook een actieve rol gaan spelen op dit gebied 
10 

als het bedrijf in de concurrentiestrijd overeind wilde blijven . 

Philips was hiermee de eerste in de rij van grote internationaal 

georiënteerde Nederlandse bedrijven die in navolging van de science-based 

industries in Duitsland en Amerika eigen laboratoria oprichtten voor 

toepassingsgericht onderzoek. In het Interbellum zouden nog een aantal 

chemische bedrijven zoals de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) 

volgen. Bij Philips verrichtten Holst en zijn medewerker COsterhuis -ze 

hadden in het laboratorium van Kamerlingh Onnes al eerder samengewerkt

aanvankelijk produktiegericht onderzoek aan de gloeilamp. De oorlog van 

1914 stimuleerde de researchactiviteiten onder andere door het stagneren 

van de invoer van buitenlandse produkten. Door de ideeën van Holst over 

industriële research en de wens tot uitbreiding van het produktenpakket 

om risico's te spreiden werd het werkterrein na de oorlog verder 

uitgebreid. Deze ontwikkeling mäakte een grote personeelsuitbreiding van 
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het laboratorium noodzakelijk. Hoewel Philips goede experimentele fysici 

van de verschillende universiteiten kon aantrekken, was er sprake van een 

tekort aan natuurkundigen die niet alleen fysische verschijnselen wilden 

onderzoeken en begrijpen, zoals op de universiteiten gebeurde, maar die 

ook bereid waren er iets mee te doen. onder de leidende universitaire 

fysici was destijds weinig belangstelling voor technisch-fysisch 

onderzoek. Alleen Ornstein, hoogleraar natuurkunde in Utrecht, was een 

groot pleitbezorger voor meer toepassingsgericht natuurkundig onderzoek. 

Ornstein werd in het begin van de jaren twintig directeur van het 

Natuurkundig Laboratorium van de Utrechtse universiteit en was de 

initiatiefnemer tot de oprichting van de Nederlandse Natuurkundige 

Vereniging (NNV) in 1921. De NNV en haar tijdschrift Physica kwamen voort 

uit de groeiende naoorlogse behoefte aan communicatie onder de 

Nederlandse fysici, in het bijzonder tussen de industriële en de 

academische fysici. Holst, de directeur van het Philips Natuurkundig 

Laboratorium, werd de eerste voorzitter van de NNV. Ook andere 

Philips-fysici waren actief binnen de nieuwe vereniging zoals Burger, die 

eveneens bestuurslid werd, Oesterhuis en Van der Pol, beiden redacteur 
11 

van Physica . 

Hoewel er dus wel sprake was van initiatieven om de kloof tussen 

universiteit en industrie te verkleinen, bleef in de industrie het tekort 

aan fysici en in het bijzonder aan practisch gerichte experimentele 

fysici en fysisch onderlegde technici bestaan, omdat aan de 

universiteiten, ook in Utrecht, studenten niet speciaal voor 

technisch-fysisch werk opgeleid werden. 

voorgeschiedenis, totstandkoming en beginfase van de opleiding Technische 

Natuurkunde in Delft 

De Technische Hogeschool Delft, ontstaan uit de Polytechnische 

School in 1905, stond veel dichter bij de praktijk dan de universiteiten. 

De ingenieurs die in Delft opgeleid werden, waren echter evenmin 

toegesneden op het technisch-fysische werk in de research-intensieve 

industrie omdat zij te weinig fysica in hun bagage hadden. De bestaande 

ingenieursopleidingen Scheikunde, Werktuigbouwkunde en Electratechniek 

hadden alleen in de propedeuse een algemene basiscursus en een practicum 

natuurkunde. Dit onderwijs werd verzorgd door de natuurkundehoogleraren 

binnen de Afdeling der Algemene Wetenschappen. Dit waren M. de Haas, L.H. 

siertsema en W.J. de Haas, die na zijn vertrek naar Leiden in 1923 werd 

opgevolgd door A.D. Fokker. Natuurkunde was samen met Electratechniek in 
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één gebouw ondergebracht. Er werd weinig fysisch onderzoek gedaan, de 

nadruk lag op het onderwijs. 

In de eerste helft van de jaren twintig kwamen de Delftse 

natuurkunde-hoogleraren met het voorstel om een aparte opleiding voor 

technische fysici aan de Technische Hogeschool in te stellen. Volgens hen 

was dit de beste oplossing voor de bestaande lacune. Zij verwezen ook 

naar Duitsland waar reeds in 1920 op alle Technische Hogescholen een 

opleiding voor 'Technische Physik' bestond. Vervolgens schreef eind 1924 

Anton Philips zelf een brief naar het College van CUratoren van de 

TH Delft waarin hij met klem aandrong op een snelle inrichting van de in 

overweging zijnde opleiding voor fysische ingenieurs. Hij wees op het 

feit dat zijn bedrijf vanwege het gebrek aan goede Nederlandse krachten 

vaak buitenlanders moest aannemen om in de voortdurende behoefte aan 

fysisch getrainde ingenieurs te voorzien. Binnen de TH had alleen de 

Afdeling Scheikunde wezenlijke bezwaren tegen het voorstel. Volgens hen 

kon het technisch-fysische werk in Nederland wel uitgevoerd worden door 

bestaande ingenieurs en universitaire fysici. De nieuwe opleiding was 

overbodig en zou alleen maar extra kosten met zich meebrengen. Desondanks 

werd het voorstel binnen de TH aangenomen en legde men het aan de 

regering voor. Toen deze de universitaire natuurkunde-faculteiten om 

advies vroeg, had alleen Utrecht ernstige bezwaren. Volgens hen moest het 

bestaande onderscheid tussen de universitair opgeleide onderzoeker en de 

ingenieur, die onderzoeksresultaten technisch toepast, gehandhaafd 

blijven. Een fout als het instellen van een afdeling chemie aan de TH 

mocht niet opnieuw gemaakt worden. om het gat in de markt te dichten zou 

men andere ingenieurs wat meer fysica kunnen leren. OOk Utrecht 

waarschuwde voor een onnodige belasting van de staatskas. De Minister van 

onderwijs was eerst niet overtuigd van de noodzaak van de opleiding. Toch 

werden in Delft in afwachting van de ministeriële goedkeuring alvast 

enkele voorbereidingen getroffen. In de herfst van 1926 werd principieel 

besloten een bestaand gebouw aan het Mijnbouwplein te bestemmen voor 

natuurkunde. OOk werd toen de opvolging van Fokker voorbereid. Fokker, 

die goede betrekkingen onderhield met Holst -ze hadden allebei gewerkt 

bij Kamerlingh Onnes in Leiden-, zou worden opgevolgd door H.B. Dorgelo 

die een leerling was van Ornstein en daarna gewerkt had in het 

Natuurkundig Laboratorium van Philips op het gebied van gasontladingen. 

De minister gaf pas het groene licht toen in 1927 het College van 

curatoren van de TH hem mededeelde, dat de opleiding niet langer kon 

worden uitgesteld, waarbij onder andere Philips en de Bataafse Petroleum 

Maatschappij werden genoemd, en dat door samenwerking met de 
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universiteiten geen extra kosten hoefden te worden gemaakt. Nadat de 

voorstellen tot herziening van de wet op het hoger onderwijs door beide 

kamers waren goedgekeurd stond de officieel herziene wet in de zomer van 

1928 in de Staatscourant en ging begin september van datzelfde jaar de 

opleiding voor natuurkundig ingenieur van start. Er werd bepaald dat het 

aantal docenten niet zou worden uitgebreid. Het was de bedoeling dat 

jaarlijks maximaal vijf natuurkundig ingenieurs afgeleverd zouden worden. 

ondertussen was in 1927 ~~kker inderdaad opgevolgd door Dorgelo, die zich 

ging inzetten voor de nieuwe opleiding. Samen met M. de Haas schreef 

Dorgelo een artikel in 'De Ingenieur' over de aard en het programma van 

de nieuwe studierichting, over de exameneisen en over de vooruitzichten 

van de natuurkundig ingenieur 
12

. Pas in het begin van 1929 kon worden 

begonnen met de inrichting van het gebouw voor natuurkunde met het 

vooruitzicht dat het in 1932 klaar zou zijn. Na een dringend verzoek van 

Philips en B.P.M. aan de Minister van Onderwijs om de nieuwe opleiding 

met kracht te bevorderen door het laboratorium zo snel mogelijk te 

voltooien werd besloten het tempo sterk te verhogen. Daardoor kwam het 

Laboratorium voor Technische Physica al aan het begin van het studiejaar 
13 

1930-1931 gereed en op 13 november 1930 werd het officieel geopend 

Ondertussen was in 1929 Siertsema opgevolgd door Zwikker. Deze was een 

leerling van Zeeman en had evenals Dorgelo in het Natuurkundig 

Laboratorium van Philips gewerkt. 

In 1930 waren aldus de voorwaarden geschapen om de opleiding voor 

natuurkundig ingenieur te realiseren en deze werd in het daaropvolgende 

decennium verder opgebouwd. De studie steunde in het begin sterk op de 
14 

electrotechniek en de werktuigbouwkunde . Kramers karakteriseert de 

eerste natuurkundig ingenieurs dan ook als 'apparatenbouwers'. Dit zou 

volgens hem kunnen verklaren waarom de universitaire fysici uiteindelijk 
15 

vrede hadden met de opleiding In 1936 nam M.de Haas, die vanaf het 

begin bij de ontwikkeling van het natuurkundeonderwijs aan de TH 

betrokken was geweest, afscheid met een rede over de taak van de 
16 

natuurkundig ingenieur Hij werd opgevolgd door Wiersma, die 

eveneens afkomstig was uit de Leidse 'school' van Kamerlingh onnes. 

De Afdeling Natuurkunde bestond in de jaren dertig uit vier 

werkgroepen. Prof. Dorgelo deed onder andere onderzoek aan 

gasontladingen, prof. Zwikker hield zich vooral bezig met geluid en 

trillingen en prof. Wiersma met warmteleer. Daarnaast was er een 

technisch-optische werkgroep onder leiding van dr. Van Heel. Op 

aandringen van de afdeling werd in 1939 een leerstoel in de theoretische 

natuurkunde ingesteld waardoor de theoretische basis van opleiding en 
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onderzoek verstevigd werd. Prof. Kronig werd leider van deze vijfde 
17 werkgroep 

De eerste natuurkundig ingenieur studeerde in 1933 af. Drie van de 

eerste zes afgestudeerden gingen naar het Nat. Lab. van Philips. Uit 

verschillende bronnen blijkt dat het aantal afgestudeerden tot en met het 
18 

jaar 1940 lag tussen een kleine 70 en een kleine 80 • Ze vonden 

relatief gemakkelijk een baan. Meer dan de helft van hen ging naar de 

researchintensieve electrotechnisch- industrie en procesindustrie. 

Daarbinnen waren Philips en B.P.M. veruit de belangrijkste werkgevers met 

respectievelijk een kleine twintig en ongeveer tien natuurkundig 

ingenieurs. De anderen vonden een werkkring in het wetenschappelijk of 

hoger beroepsonderwijs en bij (semi)overheidsinstellingen. 

Ook binnen de beroepsverenigingen veroverden de natuurkundig 

ingenieurs een eigen plaats. In 1940 sloten het Koninklijk Instituut van 

Ingenieurs (Kivi) en de Nederlandse Natuurkundige Vereniging een 

overeenkomst van geassocieerde samenwerking waaruit na de oorlog de 
19 

Kivi-afdeling voor Technisch-Wetenschappelijk Onderzoek voortkwam 
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HOOFDSTUK 3 DE TECHNISCH-PHYSISCHE DIENST 20 

Dit hoofdstuk geeft eerst een uitvoerige beschrijving van de 

voorgeschiedenis en de beginperiode van de Technisch-Physische Dienst. 

Daarna volgt een kort overzicht van de werkterreinen in de beginperiode. 

Vervolgens worden drie belangrijke werkterreinen van het instituut 

- akoestiek, optiek en electronenmicroscopie - uitgebreider behandeld. 

Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het werkterrein 

binnen de TPD en aan de rol die het instituut vervolgens op dat gebied 

speelde in Nederland. 

Voorgeschiedenis 

Reeds in 1930 in zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van 

het Laboratorium voor Technische Physica in Delft ging M. de Haas in op 

de noodzaak van fysisch onderzoek van overheidswege ten dienste van de 

nijverheid. In het buitenland bestonden al lang centra voor dergelijk 

onderzoek zoals de Physikalisch-Technische Reichsanstalt in Berlijn en 

het Bureau of Standards in Washington. In Nederland was het tot de 

oprichting van een 'physisch-technisch proefstation' nog niet gekomen. 

Toch was reeds in 1902 door de toenmalige Minister van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid een commissie ingesteld onder voorzitterschap van 

prof. Kraus -later de eerste Rector Magnificus van de tot Technische 

Hogeschool verheven Polytechnische School in Delft- om advies uit te 

brengen over een 'Rijksstation voor physisch-technologisch onderzoek'. De 

voorstellen die de commissie in 1905 in haar rapport deed werden echter 

niet uitgevoerd. In de 'Commissie Lorentz' is de kwestie nog eens aan de 

orde geweest maar ook toen kwam het instituut er niet. Wel kwamen er 

intussen verschillende instellingen tot stand die zich ieder op een 

bepaald terrein met 'physisch-technologische onderzoekingen ten behoeve 

ven de praktijk' bezighielden zoals het Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut, het Waterloopkundig Laboratorium. het 

laboratorium van de K.E.M.A. en het Centraal Instituut voor 

Materiaalonderzoek. De Haas wees in zijn toespraak ook op de nieuwe wet 

op het Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek die enkele dagen 
21 

daarvoor door het Parlement aangenomen was 

Na de ingebruikneming van het Laboratorium voor Technische Physica 

bleek al snel dat in de maatschappij inderdaad behoefte bestond aan 

technisch-fysische hulp. De Delftse natuurkunde-docenten ontvingen 

verzoeken voor het verrichten van onderzoek, het geven van adviezen, het 
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meten van fysische constanten van verschillende materialen en het ijken 

van meetinstrumenten. De aanvragen werden behandeld in het kader van het 

onderwijsgebonden onderzoek waarvoor de drie hoogleraren vakgebieden 

hadden gekozen als 'Electrische ontladingen door gassen', 

'Materiaalonderzoek met behulp van röntgen- en electronenstralen' 

(Dorgelo}, 'Acoustiek', 'Trillingen', 'Verlichting' (Zwikker) en 

'Warmtetechniek' (Wiersma). In 1938 zou daar nog 'Technische Optica' aan 

toegevoegd worden met de benoeming van dr. Van Heel als lector. Het werk 

voor derden werd door de docenten zeer op prijs gesteld, omdat zij het 

onderwijsgebonden onderzoek in verband wilden brengen met de behoeften 

van de maatschappij op dit gebied. In de loop van de jaren namen de 

aanvragen in aantal en omvang toe. Deze groei van de aanvragen van buiten 

betekende een extra belasting van de beschikbare staf waardoor de de 

onderwijstaak in de knel dreigde te komen. In de loop van 1937 deden de 

drie hoogleraren daarom een voorstel aan het College van curatoren van de 

TH om voor de uitvoering van deze werkzaamheden, die zij van groot belang 

achtten voor zowel de industrie als het onderwijs, een aparte organisatie 

te vormen, nauw verbonden aan het Laboratorium voor Technische Physica. 

Philips, het bedrijf dat een belangrijke rol gespeeld had bij de 

totstandkoming van de opleiding voor natuurkundig ingenieur en het 

Laboratorium voor Technische Physica, was helemaal niet positief over het 

voorstel van de docenten. Philips had goede onderzoekers nodig en had 

daarom alleen belang bij goed onderwijs in combinatie met vrij onderzoek 

van hoog niveau. Men vreesde dat, als in Delft op grote schaal 

wetenschappelijke onderzoekingen voor derden verricht zouden worden, het 

onderwijs en het vrije onderzoek daaronder zouden lijden. Begin april 

1938 had (waarschijnlijk) Holst hierover contact met Zwikker. Hij gaf in 

een brief aan Zwikker te kennen dat Philips mogelijk bereid was 

behulpzaam te zijn om de gelegenheid voor het verrichten van vrij 
22 

onderzoek in Delft uit te breiden . De bezwaren van de kant van 

Philips waren voor de Delftse hoogleraren blijkbaar niet overtuigend, 

want eind mei 1938 verscheen in 'De Ingenieur' de tekst van een 

voordracht van Dorgelo voor de Vereniging van Delftse Ingenieurs, die hij 

afsloot een pleidooi voor natuurwetenschappelijk onderzoek ten dienste 

van de techniek als belangrijke nieuwe taak van het Laboratorium voor 

Technische Physica naast en in combinatie met de hoofdtaak, de 

natuurkundige vorming van studenten. Hij pleitte voor de stichting van 

een aparte organisatie: "om dat werk, dat zich eenerzijds ontwikkelt uit 

de onder leiding van hoogleeraren en assistenten verrichte onderzoekingen 

van ouderejaars studenten en dat anderzijds op verzoek van de industrie 

wordt gedaan, 
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gelegenheid te geven zich normaal te ontwikkelen en vrij uit te groeien, 

lijkt het ons noodzakelijk over te gaan tot het stichten van een 'meet

en speurdienst bij het Laboratorium voor Technische Physica', een dienst 

in zijn structuur analoog aan het Waterloopkundig Laboratorium te Delft 

hetwelk wij te dien opzichte als prototype beschouwen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat omgekeerd het nauwe contact met dezen dienst bevruchtend op 

ons onderwijs zal werken. Genoemde voorstellen zijn door het College van 
23 

curatoren met warme belangstelling ontvangen" . De volgende stap was 

het aanvragen van subsidie bij het Ministerie van Onderwijs. Dit ging 

akkoord en zo was op de Rijksbegroting voor 1939 in de uitgaven voor de 

Technische Hogeschool een post opgenomen van !20.000,- (artikel 40). Dit 

bedrag stond voor 'Kosten voor uitbreiding en outilleering van de 

Technische Hoogeschool voor het doen van wetenschappelijke onderzoekingen 
24 

ten dienste van de techniek' . De Memorie van Toelichting op artikel 

40 gaf duidelijk aan waarvoor het bedrag gebruikt zou worden, namelijk 

het scheppen van faciliteiten aan de TH voor toegepast wetenschappelijk 
25 

onderzoek ten dienste van de industrie . Een aantal leden van de 

Tweede Kamer onder wie TNO-Bestuurslid J. Schouten voelden Minister 

Slotemaker de Bruine van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) 

hierover aan de tand. Volgens hen hoorde onderzoekingswerk voor zuiver 

industriële doeleinden niet op de TH thuis. Hiervoor was immers volgens 

de wet van 1930 TNO als overkoepelende organisatie ingesteld. De minister 

werd daarom gevraagd of hij over de post advies gevraagd had bij de 
26 

Centrale Organisatie TNO . Hij antwoordde dat het geenszins de 

bedoeling was aan de TH een instituut voor toegepaste wetenschap in het 

leven te roepen. Hij beoogde een bescheiden gelegenheid voor 

natuurwetenschappelijk onderzoek te scheppen, om vragen die uit het 

bedrijfsleven opkwamen, in behandeling te kunnen nemen. Dit contact van 

de TH met de praktijk was volgens hem noodzakelijk voor goed onderwijs en 

in het bijzonder voor de opleiding van natuurkundig ingenieurs, dus van 

zuiver industriële doeleinden was geen sprake 
27

. Hierop volgde een 

debat tussen de Minister en Scho~ten over artikel 40 
28 

Schouten zei 

dat de minister de Centrale Organisatie TNO niet bij dit plan betrokken 

had, zoals mocht worden verwacht, en stelde voor om de post van de 

begroting te schrappen. Minister Slotemaker de Bruine gaf daarna 

weliswaar toe dat het overleg met TNO wat mager was geweest maar 

schrappen van de post ging hem te ver. Hij stelde een compromis voor, 

namelijk het schrappen van de woorden 'ten dienste van de techniek' in de 

omschrijving van de post. OOk gaf hij de garantie dat over de kwestie 

geen beslissing zou vallen zonder dat TNO daarbij eerst nader was 

betrokken. Schouten was hiermee echter niet 
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tevreden. Ondanks de nieuwe omschrijving van de post zou niets veranderen 

in de besteding van het aangevraagde bedrag. Schouten vroeg opnieuw de 

post terug te nemen, anders zou hij stemming over het artikelaanvragen. 

De minister gaf niet toe dus werd er gestemd. De stemverklaring van Van 

der Waerden geeft nog eens duidelijk aan hoe moeilijk de jaren dertig 

voor TNO waren: "Voor mij betekent deze stemming dat ik aan de Minister 

en in het algemeen aan de Regering zo duidelijk mogelijk de raad wil 

geven om niet te doen alsof de wet op het toegepast natuur

wetenschappelijk onderzoek niet bestaat. Ik zeg dus niet dat deze 

minister alléén de schuldige is, maar dat de Regering in het algemeen 

doet alsof die wet er niet is. Men kan zelfs niet van een onjuiste 

uitvoering spreken". De uitslag van de stemming over het 

compromis-voorstel van de minister was 41 voor en 41 tegen. Twee 

kamerleden gaven echter aan de voorzitter te kennen dat ze bij vergissing 
29 

voor hadden gestemd, terwijl ze bedoelden tegen te stemmen . De 

begrotingspost werd dus verworpen maar omdat men ook vond, dat een goede 

weg gezocht moest worden om de gewenste samenwerking van hoger onderwijs 

en industrie te bevorderen, werd een commissie benoemd van 

vertegenwoordigers van de TH en TNO, die het probleem moest aanpakken. 

Daarbij had men enerzijds te makèn met de onderwijsinstelling, waar de 

opleiding en het onderzoek rond die opleiding centraal staat, en 

anderzijds met de TNO-organisatie met als taak het toegepast 

natuurwetenschappelijk onderzoek dienstbaar te maken aan het algemeen 

belang. In samenhang met deze tegenstelling was er nog een andere 

spanning die de commissie moest oplossen, namelijk aan de ene kant de 

absoluut gewenste vrijheid van de hoogleraar om zelf zijn 

onderzoeksterrein te kiezen en aan de andere kant de maatschappij, die 

zijn problemen stelt en daarbij een beroep doet op het hoger onderwijs. 

Beginperiode 

Het resultaat van de besprekingen werd in januari 1940 in een 

gemeenschappelijk schrijven van de curatoren van de TH en het bestuur van 

de centrale Organisatie TNO aan de Minister van OKW voorgelegd. Men 

stelde voor om de gewenste symbiose tot stand te brengen door het 

instellen van een orgaan voor de vrijwillige samenwerking van docenten 

aan de afdeling Technische Natuurkunde van de TH met de organisatie TNO. 

De goedkeuring van het departement werd verkregen per 1 september 1941. 

Door de TH zouden twee bedrijfsingenieurs-conservatoren worden benoemd 

die het nieuwe instituut moesten gaan leiden. TNO stelde vier ingenieurs 
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en zes hulpkrachten aan voor het eigenlijke werk. Een Raad van Bestuur, 

bestaande uit de hoogleraren in de natuurkunde van de TH, werd op basis 

van vrijwilligheid belast met de supervisie over het wetenschappelijke 

werk van het instituut. Een Raad van Beheer, waarin de TH met twee 

curatoren en TNO met twee bestuursleden van de Centrale Organisatie 

vertegenwoordigd waren, oefende het algemeen toezicht uit. Het instituut 

voerde aanvankelijk de naam 'Organisatie c van het Laboratorium voor 

Technische Physica', ter onderscheiding van de organisaties A en B, die 

zich respectievelijk met het natuurkundig service-onderwijs en met de 

opleiding van natuurkundig ingenieurs bezighielden. Binnen de 

TNo-organisatie werd het jonge instituut rechtstreeks onder de Centrale 

Organisatie gebracht omdat het werkterrein geen aanleiding gaf tot 

onderbrenging bij de twee toen bestaande Bijzondere Organisaties (de 

Nijverheidsorganisatie TNO en de Voedingsorganisatie TNO). De Raad van 

Bestuur werd aanvankelijk gevormd door de hoogleraren Dorgelo 

(voorzitter) en Wiersma. Na overleg met TNO werd op 1 september 1942 de 

naam 'Technisch-Physische Dienst TNO en TH' ingevoerd, waardoor het 

samenwerkingsverband tussen beide participanten duidelijk tot uitdrukking 

werd gebracht. 

Als gevolg van de Duitse bezetting had het jonge instituut een 

moeilijke beginperiode. Met de toen beperkte hulpmiddelen werd 

aanvankelijk geprobeerd het werk zo goed mogelijk uit te voeren maar in 

de laatste oorlogsjaren moest een aantal jonge medewerkers onderduiken 

omdat het steeds lastiger werd hen op grond van hun TNo-dienstverband 

vrij te houden van tewerkstelling in Duitsland. Ook werden toen de meeste 

opstellingen veiligheidshalve volledig gedemonteerd en opgeborgen. In 

1944 overleed prof. Wiersma, één van de oprichters van de T.P.D. In 

datzelfde jaar kwam de theoreticus Kronig in de Raad van Bestuur. 

Na de oorlog kwamen opbouw en ontwikkeling van de TPD pas goed op 

gang. In het jaar na de bevrijding moest echter eerst de outillage geheel 

opnieuw worden opgebouwd. Wegens de naoorlogse schaarste werd veel 

apparatuur noodgedwongen in de eigen werkplaats vervaardigd. In 1946 werd 

zeventig procent van de beschikbare manuren besteed aan het gereedmaken 

van de permanente opstellingen. In 1947 kwam het onderzoekswerk weer 

volledig op gang. De jaren '47 en '48 gaven een sterke toename van het 

aantal opdrachten te zien, speciaal van het aantal betaalde opdrachten. 

De jaren van 1945 tot 1950 waren een periode van zeer sterke groei. Door 

de naoorlogse uitbreiding van het aantal leerstoelen en omdat alle 

natuurkunde-docenten (vrijwillig) aan de TPD meewerkten, groeide de Raad 

van Bestuur van vier naar tien leden. Zo groeide ook het aantal 
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werkterreinen van de TPD. In 1947 trad G. Holst, die vanaf 1946 na zijn 

pensioen bij Philips President-curator van de TH Delft was, toe tot de 

Raad van Beheer. In 1949 werd H.R. Kruyt, de voorzitter van de Centrale 

Organisatie TNO, tevens voorzitter van de Raad van Beheer van de TPD. 

De ontwikkeling van de werkterreinen in de beginperiode 

De TPD hield zich vanaf het begin bezig met onderzoek, meting en 

advisering op technisch-fysisch gebied en met ontwikkeling en 

vervaardiging van fysische apparatuur. Het instituut besteedde in het 

algemeen weinig aandacht aan fundamentele research. In nauwe samenhang 

met het hierboven reeds genoemde onderwijsgebonden onderzoek van de 

natuurkunde-docenten begon de TPD tijdens de oorlog met de werkgebieden 

Akoestiek (Zwikker, Kosten), Optiek (Van Heel), Röntgendiffractie en 

Electronenmicroscopie (Dorgelo) en warmte (Wiersma, Prins). Hiervoor 

ontstonden al gauw afzonderlijke TPD-afdelingen. Na de oorlog werden, 

naarmate het aantal hoogleraren en de door hen gedoceerde specialistische 

vakken toenam, meer afdelingen ingesteld waarvan echter verschillende, 

vooral voor de meer theoretische vakken, slechts weinig opdrachten 

ontvingen en na enkele jaren dan ook weer verdwenen. Aan de reeds 

bestaande afdelingen werden zo na de oorlog de Afdeling Glas, onder 

supervisie van M.J. Druyvesteyn, en de Afdeling Electronica onder L.H.M. 

Huydts toegevoegd. Uit laatstgenoemde afdeling is in de jaren vijftig de 

belangrijke Afdeling Instrumentatie onder leiding van c. Verhagen 

voortgekomen. Naarmate de TPD groeide, profileerden zich binnen het 

instituut zeer duidelijk de werkgebieden Electronenmicroscopie, Akoestiek 

en Optiek. Voor deze gebieden kan men spreken van een 'Delftse School', 

waarbij dan verwezen wordt naar de totaliteit van TPD en TH. Rond 1950 

organiseerde 'Delft' voor elk van deze drie vakgebieden het allereerste 

internationale congres. De werkgebieden Röntgendiffractie, Warmte en Glas 

kregen naast de drie bovenstaande ook reeds in de beginjaren aandacht 

maar hiervan is de omvang wat beperkter gebleven. De TPD heeft zich nu 

verregaand uit de Röntgendiffractie en de Electronenmicroscopie 

teruggetrokken. 
30 De TPD en de Akoestiek 

De akoestiek is één van de oudste en vanaf het begin één van de 

belangrijkste werkterreinen van de TPD en heeft nog steeds grote 

aandacht. 'Akoestiek' is steeds de grootste TPD-afdeling geweest, 

gestimuleerd door een duidelijke brede maatschappelijke behoefte aan 
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wetenschappelijke bijstand op dit gebied. 

De eerste stappen op het gebied van de akoestiek werden in 

Nederland reeds in de jaren twintig gezet door A.D. Fokker, de voorganger 

van Dorgelo. Toen Fokker in 1923 hoogleraar in de toegepaste natuurkunde 

aan de TH Delft w~rd, ~ntroduceerde hij daar de geluidleer. De 

universiteiten gaven geen onderwijs in dit vak. Er was sprake van een 

zekere onderwaardering voor de akoestiek. Men vond de voortplanting en de 

isolatie van geluid uit natuurkundig oogpunt weinig interessant omdat men 

meende dat het vraagstuk in feite al opgelost was. Na het vertrek van 

Fokker in 1927 nam Zwikker, die op het Natuurkundig Laboratorium van 

Philips vanaf 1926 aan electro-akoestiek en met name aan 

luidsprekersystemen gewerkt had, in 1929 de akoestiek op de Technische 

Hogeschool over. In 1934 werd de Geluidsstichting opgericht met Fokker 

als voorzitter en Zwikker als secretaris en penningmeester. Verder was 

onder andere ook Nat.Lab-directeur Holst lid van het eerste bestuur. De 

stichting was voortgekomen uit een commissie voor onderzoek van de 

akoestische eigenschappen van bouwmaterialen (i.v.m. lawaaioverlast}, 

ingesteld door de Stichting voor Materiaalonderzoek. Het doel van de 

Geluidsstichting was "de behandeling van geluidsvraagstukken in de 

breedste zin van het woord en de verspreiding van kennis daaromtrent". De 

stichting, gevestigd in en gebruikmakend van de faciliteiten van het 

Laboratorium voor Technische Physica in Delft werd zo in Nederland een 

centrale organisatie op geluidsgebied. De geldmiddelen van de 

Geluidsstichting werden gevormd door jaarlijkse bijdragen en subsidies, 

maar werden ook verkregen door honorering van eigen onderzoek en 

keuringen. Een belangrijke activiteit van de stichting was de 

Loonmeetdienst, die zich bezighield met geluidsisolatie en met keuring 

van absorptiematerialen. toeters en bellen. Verder werd onder meer eind 

1935 de eerste bouwakoestiek-dag gehouden en werd in 1939 een dag 

georganiseerd over zaalakoestiek. Eind 1941 werd op een 'Impedantiedag' 

het begrip impedantie in de akoestiek behandeld door een aantal sprekers 

onder wie c.w. Kosten. Deze zou later de leerstoel akoestiek aan de TH 

overnemen van zwikker, die in 1945 weer naar Philips vertrok. Het werk 

van de stichting viel onder de wet op het Toegepast 

Natuurwetenschappelijk onderzoek van 1930. Na de oprichting van de 

Technisch-Physische Dienst nam deze het keurings- en advieswerk over van 

de Geluidsstichting. Op 1 januari 1943 werd de Loonmeetdienst opgenomen 

in de Technisch-Physische Dienst. Zo ontstond binnen de TPD de Afdeling 

Akoestiek. 

Het werkterrein akoestiek bestond vanaf het begin uit twee 
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hoofdgebieden, namelijk lawaaibeheersing of -bestrijding en 

zaalakoestiek. In verband met lawaaibeheersing werd veel onderzoek 

verricht op het gebied van geluidsisolatie, onder andere in woningen. 

Aanvankelijk gebeurde dit met de zogenaamde 'kistenmethode' maar later 

kwamen er speciale isolatiekamers voor het testen van wanden en vloeren 

ter beschikking zoals een proefhuisje op de zolder van het Laboratorium 

voor Technische Physica. Op het gebied van de zaalakoestische advisering 

van architecten bij ontwerp en bouw van openbare gebouwen heeft de TPD in 

de loop van de jaren een grote internationale reputatie opgebouwd. 

Hiervoor werden speciale modeltechnieken ontwikkeld en gebruikt en deed 

men veel onderzoek aan geluidsabsorberende materialen in een speciale 

nagalmkamer. Veel akoestisch onderzoek werd aldus verricht in speciale 

meetruimten, waaronder ook de 'dode kamer', met meetmethoden en 

meetinstrumenten die men veelal zelf ontwikkelde. Vanaf 1950 beschikte de 

TPD ook over een eigen 'meetwagen'. 

Binnen het traditioneel belangrijke deelgebied lawaaibeheersing 

groeiden in de loop van de jaren nieuwe aandachtspunten. In de jaren 

vijftig werd de lawaaibeheersing op schepen een belangrijk deelterrein. 

In de jaren zeventig hield men zich bezig met beleidsonderbouwend 

onderzoek op het gebied van geluidhinder en werd door het ontwikkelen van 

speciale meet- en rekenprocedures een belangrijke bijdrage aan de Wet 

Geluidhinder geleverd. De laatste jaren krijgt de bestrijding van lawaai 

aan de bron met geluidarm construeren veel aandacht. Een geheel nieuw 

terrein waar de TPD zich tegenwoordig op begeeft is de echo-akoestiek. 

Aan het belangrijke deelgebied electre-akoestiek heeft de TPD nooit veel 

aandacht besteed. Het Natuurkundig Laboratorium van Philips deed op dit 

gebied veel onderzoek. 

31 
De TPD en de Technische Optica 

OOk de TPD-afdeling Optiek heeft zich altijd gekenmerkt door een 

zeer nauwe samenwerking met een corresponderende TH-vakgroep. De centrale 

figuur achter de optica in Delft was de hoogleraar A.C.S. Van Heel, die 

aan het eind van de jaren dertig in Delft met zijn optisch werk begonnen 

was. In de twee decennia volgend op de oorlog groeide hij, door het 

leveren van belangrijke bijdragen inzake het ontwerpen van lenzenstelsels 

en optische meetmethoden, uit tot een internationaal bekende autoriteit 

op het gebied van de technische optica en maakte hij deze discipline tot 

een hoofdgebied van de TPD. Reeds in 1948 organiseerden de Delfse optici 

samen het eerste grote internationale optische congres, dat vervolgens 
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leidde tot de oprichting van het International Committee for Opties onder 

voorzitterschap van van Heel. 

Net zoals bij de andere TPD-afdelingen, namen de opdrachten na de 

oorlog sterk toe. De in 1946 opgerichte Rijksverdedigingsorganisatie TNO 

was tot het midden van de jaren vijftig de belangrijkste opdrachtgever 

voor optisch onderzoek. Door de hiermee samenhangende militaire 

geheimhouding betekende dit voor medewerkers zwijgplicht tegenover 

vakgenoten. Zo kon Van Heel zijn vinding van een geheel nieuwe 

afbeeldingsmethode, die geen gebruik maakte van de traditionele lenzen en 

spiegels maar van dunne fibers (de zogenaamde 'fibre-optics'), pas 

publiceren nadat het principe in de Verenigde Staten onafhankelijk 

ontdekt en gepubliceerd was. De enigszins geïsoleerde positie van deze 

afdeling werd nog versterkt door de verhuizing naar een ander gebouw in 

1948. Het specialisme en het belangrijkste werkterrein van de Afdeling 

Optiek was en is het ontwikkelen van speciale optische stelsels voor 

uiteenlopende afbeeldings- en meetsystemen. Voor het doorrekenen van 

ingewikkelde optische stelsels ontwikkelde men tussen 1947 en 1953 een 

speciale relaisrekenmachine, die enig was in zijn soort in Nederland. 

Sinds de intrede van de computer is het opbouwen van een omvangrijk 

pakket van programmatuur, deels in samenwerking met de optische industrie 

(Oldelft), een belangrijk aandachtspunt. Verder werden allerlei optische 

instrumenten, zoals fotometers voor meting van de optische doorlating van 

filters, in opdracht ontwikkeld en gebouwd. Op het gebied van de optische 

instrumentatie groeide ook een goede samenwerking met Nederlandse 

astronomen, onder meer aan satellieten voor ruimteonderzoek. Vanaf het 

midden van de jaren zestig ging men zich ook zeer intensief bezighouden 

met de nieuwe technische mogelijkheden in de optica die door toepassing 

van de laser geboden werden, zoals holografie en laser-doppler 

snelheidsmeting. 

De TPD en de Electronenmicroscopie 

De electronenmicroscoop is een instrument waaromheen sedert de 

oprichting van de TPD veel van het werk van het instituut geconcentreerd 

was. Men hield zich bezig met de ontwikkeling en de bouw van 

electronenoptische systemen. Op dit gebied ontstond reeds tijdens de 

oorlog een intensieve en vruchtbare samenwerking met het Natuurkundig 

Laboratorium van Philips in Eindhoven. De basis voor de internationale 

toppositie, die dit bedrijf momenteel inneemt als fabrikant van 

commerciële electronenmicroscopen, werd in Delft bij de TPD gelegd. 
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Daarnaast beschikte de TPD over een electronenmicroscopische groep, die 

met behulp van de electronenmicroscoop en de daarbij noodzakelijke 

specialistische prepareertechnieken onderzoek in opdracht verrichtte. 

Verschillende universiteiten, (overheids)instellingen ~aaronder TNQ- en 

vrijwel alle grote Nederlandse industrieën hebben gebruik gemaakt van de 

diensten van de TPD. In de loop der jaren zijn echter veel 

electronenmicroscopen beschikbaar gekomen voor overheids- en 

industrielaboratoria waardoor dit werk overbodig werd en besloot men 

ermee te stoppen. Toen enkele jaren geleden de vraag naar specialistische 

electronenoptische instrumenten eveneens sterk afnam, werd ook deze 

activiteit van de dienst beëindigd. In hoofdstuk 5 zal uitvoerig aan de 

orde komen hoe rond de tweede wereldoorlog de electronenmicroscopie in 

Nederland bij de TPD begon en hoe het instituut in deze periode de 

voortrekker werd voor de belanghebbenden op dit gebied in Nederland. 
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HOOFDSTUK 4 DE ELECTRONENMICROSCOPIE ALS TECHNISCH-FYSISCH SPECIALISME 

'Electronenmicroscoop' is een verzamelnaam voor een groep van 

verschillende wetenschappelijke instrumenten, die allemaal (meestal sterk 

vergrote) afbeeldingen van preparaten maken met behulp van electronen. In 

vergelijking met de 'gewone' lichtmicroscoop kunnen met een 

electrenenmicroscoop veel kleinere details waargenomen worden. Bovendien 

geeft een electrenenmicroscoop naast beeldinformatie over microstructuren 

ook kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van 

deze structuren. Het instrument speelt daarom een belangrijke rol bij 

zuiver en toepassingsgericht onderzoek in uiteenlopende gebieden van de 

microcosmos. Zo is de electrenenmicroscoop niet meer weg te denken uit 

laboratoria voor biologisch, medisch, chemisch en materiaalkundig 

onderzoek. In de halve eeuw, die de electrenenmicroscopie nu oud is, 

heeft zij enorm veel bijgedragen aan de wetenschappelijke en technische 

ontwikkelingen op deze gebieden. De man die de hoofdrol speelde bij de 

uitvinding, de introductie en de verbetering van het instrument, de 

Duitser Ernst Ruska, kreeg hiervoor in 1986 de (gedeelde) Nobelprijs voor 

natuurkunde. Daarmee werd op een bijzondere wijze het grote belang van 

het specialisme bevestigd en werd de aandacht gevestigd op de beginjaren 

ervan. 

De bestaande electrenenmicroscopen zijn op basis van het in het 

instrument toegepaste afbeeldingsprincipe in een aantal verschillende 
32 

soorten in te delen . De twee varianten, die in commercieel opzicht 

de belangrijkste plaats innemen, zijn de transmissie-electrenenmicroscoop 

(TEM) en de scanning- of raster-electrenenmicroscoop (SEM). Een 

tussenvorm hiervan, de scanning transmissie electrenenmicroscoop (STEM), 

is eveneens commercieel verder ontwikkeld. Dit hoofdstuk concentreert 

zich vooral op de techniek van de TEM, omdat deze variant de technisch 

moeilijker realiseerbare SEM en STEM lange tijd geheel overschaduwd 

heeft. Als recente en zeer belangrijke ontwikkeling op het gebied van de 

microscopie noemen we hier nog de scanning-tunneling-microscoop, waarmee 

voor het eerst atomen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Hoewel deze 

microscoop, behalve het gebruik van electronen, niets gemeen heeft met de 

bovengenoemde electronenmicroscopen, werd de natuurkunde-Nebelprijs van 

1986 verdeeld tussen de uitvinders van dit revolutionaire instrument en 

Ruska, de 'vader' van de TEM. 
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33 
Basisprincipes van de electronenmicroscopie 

De transmissie-electronen-microscoop komt, in tegenstelling tot de 

andere electronenmicroscoop-varianten, in geometrisch opzicht sterk 

overeen met de lichtmicroscoop; Deze analogie is voor een belangrijk deel 

gebaseerd op het verschijnsel dat electronenbundels in een 

axiaalsymmetrisch magnetisch veld een geometrie hebben, die sterk lijkt 

op de gang van lichtstralen door een glazen lens. Dergelijke 

magneetvelden wekt men op met speciale stroomspoelen, zogenaamde 

magnetische electronenlenzen. Figuur 1 geeft het principe-schema van de 

lichtmicroscoop (links) en de TEM (rechts). De analogie van beide 

afbeeldingsprincipes is hier sterk benadrukt. 

Figuur 1 

Lichtmicroscoop (links) 

en transmissie-electronen

microscoop (rechts) 

Bron: Natuur en Techniek 44(1976). 

Een stralingsbron wekt een bundel van de afbeeldende straling op en deze 

wordt vervolgens met een zogenaamde condensorlens op het preparaat 

geconcentreerd. Het dunne preparaat laat een gedeelte van de bundel door. 

De 'overgebleven' bundel bevat beeldinformatie van het preparaat. Daarna 

passeert de bundel twee (of meer) lenzen en vormt tenslotte een vergroot 

en met het menselijk oog waarneembaar eindbeeld. Dit doorstraal-principe 

is ook te beschouwen als een diaprojector met meerdere trappen. 

Niet alleen ten aanzien van de geometrie van de stralengang, maar 

ook op het microniveau van de afbeeldende straling komen de 

afbeeldingsprincipes van TEM en lichtmicroscoop sterk overeen. Electronen 

hebben namelijk net als zichtbaar licht een deeltjeskarakter en een 

golfkarakter. Vanwege het golfkarakter van de afbeeldende straling zijn 

beneden een bepaalde grens verdere details niet meer te onderscheiden, al 

voeren we de vergratingsfactor van de microscoop nog zo ver op. Deze 

grens wordt in de praktijk bepaald door uiteenlopende afbeeldingsfouten, 

maar zelfs bij een perfecte microscoop blijft een principiële ondergrens 
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bestaan, die samenhangt met de golflengte van de afbeeldende straling. 

Als gevolg van diffractie (buiging) van de golven is namelijk het beeld 

van een punt van een voorwerp niet ook een punt, maar een ronde vlek met 

daaromheen een aantal zwakke concentrische ringen. Als twee van deze 

beeldvlekken elkaar gaan overlappen, zijn de corresponderende 

voorwerpspunten dus steeds moeilijker te onderscheiden tot dit op een 

bepaald punt zelfs helemaal niet meer kan. Het scheidend (of oplossend) 

vermogen wordt gedefinieerd als de afstand tussen de middelpunten van 

beide beeldvlekken waarop twee punten nog net afzonderlijk waarneembaar 

zijn. Voor deze grenswaarde neemt men in het algemeen een halve 

vlekdiameter. De diameter van de vlek is evenredig met de golflengte van 

de gebruikte straling en dit geldt dus ook voor het scheidend vermogen. 

Het grote voordeel van de electrenenmicroscoop ten opzichte van de 

lichtmicroscoop ligt nu in het feit dat de golflengte van versnelde 

electrenen veel kleiner is dan die van zichtbaar licht zodat een veel 

beter scheidend vermogen gerealiseerd wordt. De golflengte L van een 

electron met massa m en snelheid v volgt uit de formule van De Broglie: 

L=h/mv (h is de constante van Planck). Voor een electron dat een 
2 potentiaalverschil V doorloopt, geldt: e.v=Y~.v (e is de elementaire 

lading). Combineren van beide vergelijkingen geeft: L=h/~(2m.e.v)'. Als we 

de waarde van de constanten invullen, volgt bij benadering: L=l,23/~nm. 

De gangbare versnelspanning van 100 kV leidt dus tot een 

electrongolflengte van ongeveer 0.0037 nm, terwijl de golflengtes van 

zichtbaar licht ongeveer liggen tussen 400 en 700 nm. 

Hoewel de TEM dus qua principe veel op de lichtmicroscoop lijkt, 

leidt het gebruik van electrenen in plaats van zichtbaar licht toch tot 

een heel ander instrument. De TEM kan meer dan de lichtmicroscoop, maar 

is dan ook veel complexer dan op het eerste gezicht uit de figuur blijkt. 

De electrenenbundel wordt gemaakt door het in de figuur geschetste 

electronenkanon. De electrenen worden losgemaakt uit de kathode en door 

een potentiaalverschil versneld in de richting van de anode. Een 

gloeidraad op een hoge negatieve potentiaal dient als kathode. De 

losgemaakte electrenen kunnen ontsnappen door een klein gat in een 

zogenaamde Wehnelt-cilinder -die de gloeidraad omgeeft- en bereiken met 

grote snelheid de anode. Dit is een geaarde plaat met een rond gat, dat 

de bundel doorlaat. Het potentiaalverschil tussen kathode en anode wordt 

opgewekt met een instelbare hoogspanningsbron, die zeer stabiel moet zijn 

om een goede afbeelding te realiseren. De magnetische lenzen worden door 

stabiele stroombronnen van stroom voorzien en in sterkte geregeld. De 

vergroting is dus (in tegenstelling tot de lichtmicroscoop) continu 
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regelbaar. De lenzen hebben een aparte koeling voor de afvoer van 

dissipatiewarmte, zodat een ingestelde stroomsterkte en daarmee de 

brandpuntsafstand van de lens niet verloopt. omdat electrenen met het 

menselijk oog niet direct waarneembaar zijn, laat men de bundel een 

zichtbaar beeld maken op een scherm met een fluorescerende stof of op 

fotografische film. In tegenstelling tot een lichtstraal wordt een 

electrenenbundel door lucht sterk verzwakt en daarbij kan bovendien door 

ionisatie een electrische doorslag optreden. Daarom bevindt het gehele 

afbeeldingssysteem zich in een hermetisch afgesloten ruimte, die men met 

vacuumpompen vrij houdt van de buitenlucht. Met behulp van luchtsluizen 

kunnen preparaat en film worden' verwisseld zonder het gehele vacuum te 

verbreken. Met een electrenenmicroscoop kan men, door de lenzen op een 

geschikte manier in te stellen, behalve een gewone afbeelding ook een 

electronendiffractieopname van een preparaat maken, die (aanvullende) 

informatie geeft over de samenstelling van het preparaat. Het doorstralen 

van preparaten met electrenen vraagt andere prepareertechnieken dan in de 

lichtmicroscopie. Een preparaat voor een TEM moet op de eerste plaats 

zeer dun zijn om een goede doorlaatbaarheid voor electrenen en daarmee 

een goede afbeelding te realiseren. Deze zeer dunne plakjes maakt men met 

speciale snijinstrumenten, de zogenaamde (ultra)microtomen. Bij dikkere 

preparaten kan men met behulp van speciale folie een afdruk van het 

oppervlak, een zogenaamde replica, maken die dan als preparaat voor de 

TEM dient. om dikke preparaten ook in 'doorzicht' te kunnen bestuderen, 

zijn electrenen nodig met een veel hogere versnellingsspanning. voor dit 

doel is de zogenaamde High Voltage Electron Microscope (HVEM) ontwikkeld. 

Een belangrijk nadeel van de HVEM is echter de grote omvang en de hoge 

prijs. 

Voor onderzoek van oppervlakken (van dikke preparaten), waarvoor de 

TEM dus niet bedoeld is, is deSEM-techniek zeer geschikt. Een SEM werkt 

geheel anders dan een lichtmicroscoop. Terwijl in een TEM een stabiele 

bundel een dun preparaat doorstraalt, tast in een SEM een zeer dunne 

electronenbundel, die gerealiseerd wordt met een systeem van 

condensorlenzen en diafragma's, systematisch volgens een lijnenpatroon 

het oppervlak van het preparaat af. Het lijnvormig aftastpatroon ontstaat 

door de bundel net als in een t.v. af te buigen met afbuigspoelen. Op de 

plaats waar de electrenenbundel het preparaat treft, worden secundaire 

electrenen uit het oppervlak vrijgemaakt, die vervolgens worden 

geregistreerd door een detector. Het signaal van de detector regelt de 

sterkte van een tweede electrenenbundel die, synchroon gestuurd met de 

primaire electronenbundel, het fluorescerend scherm van een t.v. monitor 
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beschrijft en zo stap voor stap een beeld van het afgetaste oppervlak 

samenstelt. Omdat de aftastbundel zo dun is, heeft het beeld een grote 

scherptediepte zodat de ruimtelijke structuur van het oppervlak zeer goed 

weergegeven wordt. 

Ontstaan en beginjaren van het specialisme 

De hierboven beschreven basisprincipes van de TEM suggereren een 

aannemelijk beeld van de uitvinding van het instrument in het begin van 

de jaren dertig. Volgens dit beeld kwam het idee om een 

electronenmicroscoop te ontwikkelen voort uit een voor de hand liggende 

synthese van twee nieuwe inzichten, die de jaren twintig opgeleverd 

hadden. Ten eerste kwam de Fransman L. de Broglie in 1924 met de 

hypothese dat electronen naast een deeltjeskarakter ook een golfkarakter 

hebben met een golflengte die omgekeerd evenredig is met de snelheid van 

de electronen. Deze stelling gaf een belangrijke impuls tot de 

formulering van de golfmechanica door E. Schrödinger in 1926 en spoedig 

daarna volgde het experimentele bewijs voor het golfkarakter van 

electronen. Ten tweede toonde de Duitser H. Busch in 1926 theoretisch 

aan, dat een bundel electronen zich in een axiaalsymmetrisch magnetisch 

of electrostatisch veld bijna net zo gedraagt als een bundel lichtstralen 

in een glazen lens. Het lijkt voor ons bijna vanzelfsprekend deze kennis 

te combineren tot de vruchtbare gedachte om een nieuwe microscoop te gaan 

ontwikkelen, die versnelde kortgolvige electronen gebruikt in plaats van 

zichtbaar licht en die electconische lenzen heeft in plaats van glazen, 

om zo de principiële grens van het scheidend vermogen van de 

lichtmicroscoop te overtreffen. Dit mooie 'leerboekbeeld' geeft echter 

een onjuiste beschrijving van de werkelijkheid. Met name pioniers uit het 

vakgebied zetten er zich in eigen historische beschouwingen sterk tegen 

af. Hun kritiek richt zich op de centrale rol van de genoemde 

fundamentele inzichten als waren zij noodzakelijke en mogelijk zelfs 

voldoende voorwaarden voor de uitvinding en de ontwikkeling van de 

electronenmicroscoop. Daarbij wordt namelijk ten onrechte de context, 

waarin de ontwikkeling van de eerste electronenmicroscoop plaatsvond -als 

een onverwachte zijtak binnen de technologische evolutie van de 

kathodestraalbuis-, verwaarloosd. Bovendien krijgt de moeizame voortgang 

van de ontwikkeling in de beginjaren, waarin behalve technologische 

problemen vooral ook de de sceptische houding van de wetenschappelijke 

wereld ten aanzien van het praktische nut van het instrument overwonnen 
34 moest worden, veel te weinig aandacht 
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Aan het eind van de jaren twintig, na het het werk van De Broglie 

en Busch, was van een technisch-wetenschappelijk onderzoeksprogramma, 

gericht op de ontwikkeling van een 'electronen-microscoop' helemaal geen 

sprake. De voor ons schijnbaar zo voor de hand liggende combinatie van 

beide inzichten werd (nog) niet gemaakt dan wel niet serieus 
35 

genomen . Wel zag men het belang van de resultaten van Busch voor de 

verdere ontwikkeling van de kathodestraaloscillograaf, een belangrijke 

toepassing van de kathodestraalbuis en de voorloper van de moderne 

oscilloscoop. Daarbij bleven de nieuwe fundamentele inzichten over het 

golfkarakter van electronen echter buiten beschouwing. Sinds het eind van 

de negentiende eeuw zagen de experimentele fysici en ingenieurs, die met 

kathodestraalbuizen werkten, de kathodestralen namelijk als een bundel 

negatief geladen deeltjes, de electronen. De theorie van Busch, die in 

feite een toepassing was van de reeds honderd jaar eerder door Hamilton 

aangetoonde mathematische analogie van geometrische optica en (klassieke) 
36 

mechanica, paste in deze corpusculaire benadering . 

Al enige decennia voor het werk van Busch had men in 

kathodestraalbuizen een lange solenoïde toegepast om de bundel te 

vernauwen en zo de lichtvlek op het scherm te verkleinen, maar deze 

techniek miste een theoretische basis. Rond 1925 vond de Hongaar D. Gabor 

bij de ontwikkeling van een speciale kathodestraaloscillograaf door 

toeval een veel efficiënter focusseerelement. Gabor werkte toen in het 

Hoogspanningsinstituut van de Technische Hogeschool in Berlijn aan een 

hoogspannings-kathodestraaloscillograaf, waarin de electronen van de 

kathodestraal een zeer hoge versnellingsspanning doorlopen. Dit zeer 

gevoelige meetinstrument zou snelle electrische golfverschijnselen, die 

optreden in hoogspanningsleidingen na blikseminslag en die aanzienlijke 

schade aan de hoogspanningsapparatuur kunnen veroorzaken, moeten kunnen 

detecteren. Gabor verving de traditionele lange solenoïde (zie figuur 2A) 

door een korte met ijzer omkapselde spoel met de bedoeling om het door de 

spoel opgewekte magnetische veld zoveel mogelijk binnen de spoel te 

houden, zodat het de verdere werking van het instrument zo weinig 

mogelijk kon storen (zie figuur 2B). Toen bleek, dat deze configuratie 

bovendien de bundel zeer sterk concentreerde, kon Gabor daarvoor geen 

adequate verklaring geven. Die werd in 1926 en 1927 geleverd door Busch 

met zijn theorie over de electronenlens en daarmee bood hij een 

theoretisch perspectief om de kathodestraaloscillograaf verder te 

verbeteren. 

In 1928 vormde prof. A. Matthias, de directeur van het Berlijnse 

Hoogspanningsinstituut, een werkgroep van studenten, die zich onder de 
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Figuur 2 

De evolutie van 

de magnetische 
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Bron: s. Wischnitzer, 

Introduetion to 
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1910. 

leiding van M. Knoll ging bezighouden met de verdere ontwikkeling van het 

instrument van Gabor. In het kader van zijn afstudeerwerk kreeg de 

electrotechniekstudent E. Ruska het electrenenoptische gedeelte hiervan 

toegewezen. Hij onderzocht met een zelfgebouwde exper~entele opstelling 

systematisch het optische gedrag van elementaire magnetische en 

electrostatische lenzen en kon daarmee de theorie van Busch bevestigen. 

Omdat electrostatische lenzen onpraktisch bleken, besloten Ruska en Knoll 

zich verder op de ontwikkeling van magnetische lenzen te concentreren. 

Zij kwamen vervolgens met het voorstel om de stroomspoel niet alleen aan 

de buitenkant, maar ook van binnen te bekleden met weekijzer met 

uitzondering van een smalle spleet (zie figuur 2C). Volgens de theorie 

van Busch wordt namelijk de brandpuntsafstand van een magnetische lens 

korter naarmate het magnetische veld van de stroomspoel op een kleiner 

segment van de optische as geconcentreerd is. In april 1931 toonde Ruska 

met een speciale electrenenoptische meetopstelling aan, dat een met één 

magnetische lens verkregen electrenenbeeld verder en scherp vergroot kon 

worden door een tweede magnetische lens. Hoewel de tweetrapsvergroting 

maximaal slechts 17x bedroeg en dus vergelijkbaar was met een goed 
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vergrootglas, was met dit cruciale experiment de principiële mogelijkheid 

van de meertraps-afbeelding bewezen en de eerste (samengestelde) 
37 

electrenenmicroscoop praktisch gerealiseerd • De geraadpleegde 

bronnen geven niet expliciet aan hoe en wanneer Ruska op dit idee kwam, 

maar na het succesvolle experiment begonnen hij en B. von Berries -zijn 

vriend binnen de werkgroep van Knoll-, in tegenstelling tot de gevestigde 

fysici, toekomst te zien voor een electronenmicroscoop. Terwijl Knoll in 

1932 koos voor het aan de kathodestraaloscillograaf verwante gebied van 

de televisietechniek, zette het enthousiaste duo het werk aan de 

electrenenmicroscoop voort en vroegen in datzelfde jaar octrooi aan op 

een sterk verbeterde uitvoering van de magnetische electronenlens, de 

zogenaamde poolschoenlens (zie figuur 2D). Door de konische weekijzeren 

poolschoenen wordt het magneetveld van de spoel nog veel sterker 

geconcentreerd, zodat de lens een zeer korte brandpuntsafstand heeft en 

dus zeer grote vergrotingen kan realiseren. Ruska paste deze nieuwe 

vinding in 1933 toe in een nieuwe electrenenmicroscoop en overtrof 

hiermee voor het eerst de prestatiegrens van de lichtmicroscoop. Deze 

'Ubermikroskop' had een maximale vergroting van 12.000x en een scheidend 

vermogen van 50 nm. 

De wetenschappelijke wereld was echter niet overtuigd van het 

praktisch nut van het instrument. Men meende dat microsecpisten 

hoofdzakelijk geïnteresseerd waren in levende substanties, die door het 

vacuum en de intensieve bestraling met electrenen sterk beschadigd zouden 

worden. Ruska's eerste Ubermikroskop-afbeeldingen van katoenvezels, die 

door de electrenenbundel volledig verkoold waren, bevestigden deze 

pessimistische verwachtingen. Na zijn promotie moest ook Ruska zijn werk 

aan de electrenenmicroscopie beëindigen en elders (in de 

televisietechniek) een werkkring vinden. 

Parallel aan het werk van Ruska c.s. aan magnetische lenzen en de 

doorstraalmicroscoop onderzochten vanaf het einde van de jaren twintig 

een aantal fysici in het laboratorium van AEG (Allgemeine Elektrizitäts 

Gesellschaft) in Berlijn onder leiding van E. Brüche de electrenenoptica 

van electrostatische lenzen. In de zomer van 1931 vonden Brüche en 

Johannson, bij experimenten om de convergerende werking van een 

electrostatische lens zichtbaar te maken, de electrostatische 

emissiemicroscoop uit. Dit instrument maakte met één electrostatische 

lens 60x vergrote afbeeldingen van een kathodeoppervlak door de 

electronen, die bij sterke verhitting uit het oppervlak vrijkomen 

(thermische emissie), te gebruiken voor beeldvorming. In deze 

pioniersperiode werd ook de scanning-electrenenmicroscoop uitgevonden. In 
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1934 beschreef Knoll het aan de televisietechniek geïnspireerde 

afbeeldingsprincipe en hij wordt daarmee beschouwd als de uitvinder van 
38 

de SEM . Pas in de jaren zestig, na enkele belangrijke technische 

verbeteringen, zou de scanning- electronenmicroscopie echt op gang komen 

en een eigen plaats veroveren naast de TEM. 

Na het pionierswerk van Ruska bevond de introductie van de 

electronenmicroscoop zich in een grote impasse. Een cruciale bijdrage aan 

het doorbreken hiervan kwam uit het buitenland. De Belg L. Marton, die 

door de publicaties van Ruska c.s. geïnteresseerd was geraakt in de 

electronenmicroscopische afbeelding van biologische objecten, bouwde in 

1934 het instrument van Ruska na en ging na in hoeverre traditionele 

prepareertechnieken uit de lichtmicroscopie geschikt waren voor de 

electronenmicroscopie. Hij vond dat de oorspronkelijke structuur van het 

verkoolde biologische preparaat behouden bleef als het voor de bestraling 

met een osmiumzout geïmpregneerd werd. Met een tweede en verbeterd 

instrument, dat als eerste de electronenbundel direct kon afbeelden op 

een fotografische film zonder gebruik van het fluorescerende scherm, 

ontdekte Marton dat, door de lage dosis die hiervoor nodig was, de 

beschadiging van de biologische objecten beperkt bleef. Hij kwam ook tot 

het in dit verband belangrijke inzicht dat het contrast in een 

electronenmicroscoop-beeld hoofdzakelijk ontstaat door verstrooiing van 

de electronen en niet door absorptie zoals bij de lichtmicroscoop. 

Na het werk van Marton in Brussel kon L.C. Martin van de Afdeling 

Toegepaste Optica van Imperial College in Londen de Royal Society 

overhalen tot een subsidie voor de bouw van een combinatie van optische 

microscoop en electronenmicroscoop om beide afbeeldingstechnieken direct 

te kunnen vergelijken. Deze eerste opdracht voor een electronenmicroscoop 

ging naar het electrotechnische bedrijf Metropolitan Vickers in 

Manchester. In 1936 werd het instrument, de EM 1, in Londen geïnstalleerd. 

Ondertussen hadden Ruska en Von Borries hun plannen voor de bouw 

van een commerciële electronenmicroscoop voor praktisch gebruik niet 

opgegeven. Zij zochten voortdurend steun bij wetenschap en industie en 

werden daarin sterk ondersteund door Helmut Ruska, een broer van 
39 

Ernst . Deze wilde zich als medicus wijden aan de problemen van de 

medische wetenschap bij het onderzoek van ultrakleine structuren. In 

tegenstelling tot sceptische biologen was hij ervan overtuigd, dat de 

electronenmicroscoop veel ziekteverwekkers en relevante details voor het 

begrip van de werking van de cel zichtbaar kon maken, die de 

lichtmicroscoop nog verhulde. In 1936 schreef de toen bekende internist 

R. Siebeck, na aandringen van zijn student Helmut Ruska, een 
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steunbetuiging voor de verdere ontwikkeling van de electronenmicroscopie 
40 

ten behoeve van de biologie en de medische wetenschap . Pas met deze 

verklaring in de hand kon het trio de industrie definitief overtuigen van 

de toekomstmogelijkheden van de electronenmicroscopie. Zij stelden aan 

Zeiss en Siemens voor om gezamenlijk een R&D-laboratorium voor 

electronenmicroscopie te beginnen, maar omdat deze firma's niet wilden 

samenwerken kozen zij vanwege het electrotechnische karakter van het 

instrument voor de specifieke deskundigheid van Siemens. Het 

ontwikkelingswerk kon met de royale financiële middelen groot aangepakt 

worden. Ernst Ruska en B. von Borries hielden zich bezig met ontwerp en 

constructie en Helmut Ruska concentreerde zich op de toepassingen en de 

ontwikkeling van prepareertechnieken. Het eerste laboratoriummodel kwam 

in 1938 gereed en de eerste seriematig geproduceerde electronenmicroscoop 

met een beter scheidend vermogen dan de lichtmicroscoop werd in 1939 

geleverd aan de firma Höchst, onderdeel van de l.G. Farben. Het 

instrument had drie poolschoenlenzen, een maximale vergroting van 30.000x 

en een scheidend vermogen van 7 nm. Helmut Ruska verrichtte met het 

laboratoriuminstrument systematisch onderzoek aan biologische objecten en 

bevestigde daarmee de waarde van de electronenmicroscopie voor de 

biologische en de medische wetenschap. Reeds in 1938 maakte hij de eerste 

afbeelding van het tabaksmozaïkvirus. OOk voor het onderzoek van 

niet-biologisch materiaal, zoals pigmenten, klei en vulstoffen, toonde de 

electronenmicroscoop al snel zijn waarde. De ultrakleine structuren of 

deeltjes van deze stoffen bleken van groot belang te zijn voor hun 

(macroscopische) eigenschappen. 

OOk in het AEG-laboratorium, waar men zich bleef richten op 

electrostatische lenzen, werd in de jaren dertig belangrijk 

electronenoptisch werk gedaan. Zo toonde H. Boersch in 1936 experimenteel 

aan, dat de beeldvorming in een electronenmicroscoop overeenkwam met de 

theorie van E. Abbe uit de negentiende eeuw over het beeldvormingsproces 

in een lichtmicroscoop. Dit betekende in het bijzonder, dat ook in een 

electronenmicroscoop in het brandvlak van de objectieflens (zie figuur 1) 

het buigingsbeeld van het object ontstaat. Door kleine gedeeltes van dit 

buigingsbeeld als eindbeeld te projecteren, kunnen de 

electronendifractiepatronen van de daarmee corresponderende segmenten van 

het object zichtbaar worden gemaakt, waaruit informatie over de 

plaatselijke samenstelling van het object verkregen kan worden. Deze 

vinding gaf het electronenmicroscopisch onderzoek een extra dimensie. 

Verder werd bij AEG door Mahl in 1939 de eerste 

transmissie-electronenmicroscoop met electrostatische lenzen (maximale 
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vergroting 9000x) gebouwd. Toen later definitief bleek dat magnetische 

lenzen meer voordelen hadden dan electrostatische, werden geen 

electrostatische electrenenmicroscopen meer gebouwd. 

Behalve de twee 'rivaliserende' groepen in het 

Hoogspanningsinstituut van de TH respectievelijk bij AEG werkte in 

Berlijn ook M. von Ardenne vanaf 1937 in zijn privé-laboratorium zeer 

verdienstelijk aan de electronenmicroscopie. 

De commerciële microscoop van Siemens was de mijlpaal, die de 

pionierstijd van de electrenenmicroscopie afsloot en die het begin 

inluidde van de snelle internationale verspreiding van het specialisme. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam in tal van andere laboratoria in de 

geïndustrialiseerde wereld de ontwikkeling van experimentele instrumenten 

op gang, maar naast Siemens bouwde toen alleen de firma Radio Corporatien 

of America commerciële electronenmicroscopen. Pas na de oorlog kwam door 

de toenemende vraag naar electrenenmicroscopen de internationale groei 

van het specialisme in Europa, Amerika en Japan op gang. In dit tweede 

echelon speelde Nederland een zeer belangrijke rol, waarvoor tijdens de 

oorlog de basis gelegd werd. 
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HOOFDSTUK 5 DE TPD EN DE ELECTRONENMICROSCOPIE 

In dit hoofdstuk staat het ontstaan en de beginfase van het 

werkterrein electronenmicroscopie bij de Technisch-Physische Dienst 

centraal. Eerst wordt beschreven hoe, in navolging van het Duitse 

pionierswerk, in Nederland in de jaren dertig de eerste stappen op het 

gebied van de electronenmicroscopie gezet werden, die rond 1940 leidden 

tot de bouw van de eerste Nederlandse transmissie-electronenmicroscoop 

als afstudeeropdracht in het Laboratorium voor Technische Physica van de 

Technische Hogeschool Delft. Dan volgt een uitvoerige beschrijving van de 

ontwikkeling van een tweede, sterk verbeterde, electronenmicroscoop in 

het Laboratorium voor Technische Physica bij de TPD tijdens en vlak na de 

Tweede Wereldoorlog. Daarna wordt de totstandkoming en de verdere 

ontwikkeling van het Instituut voor Electronenmicroscopie als organisatie 

voor electronenmicroscopisch onderzoek binnen de TPD behandeld. 

Begin van de electronenmicroscopie in Nederland 

De ontwikkelingen, die in Berlijn in het begin van de jaren dertig 

op het gebied van de electronenoptica plaatsvonden, werden ook door de 

Nederlandse fysici met belangstelling gevolgd. H.B.G. casimir, die toen 

als jonge fysicus uit Leiden op studiereis was in Duitsland, bezocht de 

vergadering van de Deutsche Physikalische Geselischaft op 17 juni 1932 in 

Berlijn, die ging over de eerste experimenten betreffende 

electronenmicroscopie. De voordrachten maakten grote indruk op hem en hij 

kreeg direkt het gevoel dat dit het begin van een nieuwe en veelbelovende 
41 

ontwikkeling zou kunnen zijn . In diezelfde zomer woonde H.B. Dorgelo 

van de T.H. Delft de 'Jahrestagung der Deutsche Physikalische 

Gesellschaft' in Bad Nauheim bij Frankfurt bij. Daar demonstreerde men 

het maken van beelden op een fluorescerend scherm door middel van 

electrostatische en magnetische lenzen en werd de 

thermische-emissiemicroscoop voor onderzoek van oppervlakken getoond. Dit 

afbeeldingsprincipe werd enkele jaren later (rond 1935) toegepast door 

W.G. Burgers en J.J.A. Ploos van Amstel in het Natuurkundig laboratorium 

van Philips in Eindhoven om faseovergangen, die in ijzer bij 

temperatuursveranderingen optreden, zichtbaar te maken. Hiervoor bouwden 

zij op basis van Duitse publicaties een kathodestraalbuis met een 

magnetische lens, waarmee een vergroting van 15 tot 25x mogelijk 

was 42 . Dit instrument kan beschouwd worden als de eerste Nederlandse 
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electronenmicroscoop. Dorgele werd in Bad Nauheim begeleid door A.C. van 

Dorsten, die sinds september 1930 zijn assistent was in het nieuwe 

Laboratorium voor Technische Physica in Delft en als taak had de 

voorbereiding van opstellingen en collegedemonstraties op het gebied van 

gasontladingen en vacuümtechniek voor de studenten in de nieuwe 

studierichting Technische Natuurkunde. In opdracht van Dorgelo, die de 

ontwikkelingen in de electrenenoptica met grote belangstelling volgde, 

bouwde Van Dorsten de experimentele emissiemicroscoop van Philips na voor 

collegedemonstraties. Dit eerste electrenenoptische instrument in Delft 

werkte echter niet goed omdat de fluorescerende stof, die men voor het 
43 lichtgevende scherm gebruikte, niet geschikt was 

OOk de ontwikkeling van de transmissie-electrenenmicroscopie in 

Duitsland had in Nederland in de jaren dertig belangstelling. Het 

populair-wetenschappelijke tijdschrift Natuur en Techniek beschreef in 

1935 de 'Uebermikroskop' van Ruska als de microscoop van de toekomst 
44 . De fysische centra in Nederland ondernamen op dit gebied echter nog 

geen activiteiten. Waarschijnlijk wachtte men de commerciële transmissie-
45 

microscoop van Siemens af . Na het gereedkomen hiervan gaf Dorgele op 

grond van vakpublicaties een zeer waarderend oordeel over de technische 

merites van het apparaat. Naar aanleiding hiervan bracht hij op 6 juli 

1939 samen met F.G. Waller, die als directeur van de Nederlandse Gist- en 

Spiritusfabriek in Delft ook belangstelling voor de electrenenmicroscopie 

had, een bezoek aan het R&D-laboratorium voor electrenenmicroscopie van 

Siemens in Berlijn om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de 

toepassingsmogelijkheden van het instrument. OOk A.J. Kluyver, die aan de 

T.H. hoogleraar in de microbiologie was, ging mee naar Berlijn om een 

oordeel te geven over de te verwachten mogelijkheden van het apparaat 

voor zijn vakgebied, dat van groot belang was voor de Delftse 
46 Gistfabriek . De Delftse delegatie liet zich in het verslag van dit 

bezoek zeer positief uit over de waarde van de 'Uebermikroskop' voor 

sterk uiteenlopende gebieden van onderzoek. Het zou daarom voor de 

Nederlandse industrie en wetenschap van groot belang zijn om ook over het 

nieuwe instrument te kunnen beschikken. De aanschaf en de exploitatie van 

een electrenenmicroscoop zou echter een kostbare en onzekere investering 

betekenen, die slechts weinig instellingen in Nederland zouden overwegen. 

Daarom zou een stichting van geïnteresseerde instellingen moeten worden 

opgericht met voldoende kapitaal om in Nederland een electrenenmicroscoop 

op te stellen. Daarbij lag als lokatie het Laboratorium voor Technische 

Physica in Delft voor de hand en Siemen~ of eventueel een andere 

buitenlandse firma zou het instrument leveren. Mogelijke gegadigden voor 
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deelname aan de stichting waren naast de Gistfabriek onder andere 

Philips, A.K.U. en B.P.M .. Naast de oprichters zouden ook buitenstaanders 

tegen een bepaalde vergoeding gelegenheid tot experimenteren moeten 

krijgen. Op deze manier kon men de microscooptijd zo efficient mogelijk 

gebruiken. In Bijlage 1 is een gedeelte van de tekst van het verslag 

opgenomen. 

Het oorspronkelijke plan om in het buitenland een commerciële 

microscoop te kopen, werd echter niet uitgevoerd omdat Waller het 

instrument toch te duur vond. Dorgelo achtte het mogelijk om in het 

Laboratorium voor Technische Physica een eigen instrument te bouwen. Hij 

zag er voor de opleiding tot natuurkundig ingenieur een prachtig 
47 

afstudeeronderwerp in op het gebied van de electrenenoptica • Toen 

vervolgens een student Technische Natuurkunde, J.B. Le Poole -die 

overigens niet op de hoogte was van het bezoek aan siemens-, aan Dorgelo 

vroeg of hij als afstudeerproject een electrenenmicroscoop mocht bouwen, 

gaf deze hiervoor dan ook -voor Le Poole onverwacht- direkt zijn 

toestemming. 

Le Poole was, na een M.T.S.-opleiding Werktuigbouwkunde 

(tegenwoordig H.T.S.), in 1937 aan de toen nog jonge studie Technische 

Natuurkunde begonnen, die hem uitstekend beviel. Toen bleek dat het vak 

geometrische optica, dat gegeven werd door Van Heel, hem niet zo goed 

lag, adviseerde Van Heel om het eens in de vakgroep van Dorgelo te 

proberen. Zo kwam Le Poole in aanraking met de electronenoptica, die toen 

in Delft nog weinig voorstelde. Zijn eerste opdracht was het nog eens 

experimenteel controleren van de vergelijking van Busch voor een 

magnetische lens. Voor dit eerste electrenenoptische experiment gebruikte 

hij een eenvoudige opstelling met eenzelfde magnetische lens als die van 

Burgers e.a. en realiseerde daarmee een vergroting van 3 tot 5x. De 

lichtsterkte van het beeld was echter, net zoals bij Van Dorsten, zeer 

zwak. Le Poole raakte ondertussen steeds meer geïnteresseerd in het 

nieuwe vakgebied en maakte zo de bouw van een transmissie-
48 

electrenenmicroscoop tot zijn afstudeeronderwerp 

Het direkte verband van het electrenenmicroscopische werk bij 

Siemens met de eerste stappen op het gebied van de transmissie

electrenenmicroscopie in Nederland blijkt ook uit het feit dat Helmut 

Ruska in oktober 1939 Delft bezocht en daar een voordracht hield over 

toepassingen van de electrenenmicroscoop en de prepareertechniek 49 

Toen Le Poole in het najaar van 1939 begon met het ontwerp van 

instrument, was de zwakke lichtsterkte van het beeldscherm nog steeds 

groot probleem. De noodzaak om reeds bij zeer kleine vergrotingen de 

de 

het 

een 
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kamer te verduisteren, betekende dat het beeld niet meer waarneembaar zou 

zijn bij sterke vergrotingen. Dit probleem werd echter opgelost toen Le 

Poole andere fluorescerende stoffen probeerde, nadat Dorgelo voor 

demonstraties bij een lezing in november 1939 over luminescentie een 

aantal Eosforen uit Engeland besteld had. Deze stoffen bleken veel 

efficiënter te zijn dan het materiaal dat men in Delft steeds gebruikt 

had. Enkele weken later (begin 1940) was de eerste trap van de microscoop 

klaar en werden de eerste afbeeldingen gemaakt met een vergroting van 
50 lOOx . De microscoop werd ontworpen voor een versnellingsspanning van 

60 kV, die ook in de bestaande Duitse microscopen toegepast werd, maar Le 

Poole werkte aanvankelijk met een hoogspanningsvoeding van 40 kV, die hij 

gebouwd had met behulp van onderdelen van een beschikbare voeding uit een 
51 

bestaande opstelling voor electronendiffractie . 

De Duitse bezetting in mei 1940 had natuurlijk een aanzienlijke 

stagnatie tot gevolg. Toen de Duitsers de T.H. sloten -na een 

demonstratieve staking als reactie op de eerste maatregelen tegen Joden 

in november 1940- mocht Le Poole echter doorwerken omdat hij, op grond 

van een assistentschap bij Dorgelo, officieel in dienst van de T.H. was. 

Le Poole voltooide de microscoop in het voorjaar van 1941; de eerste 

foto's werden in april gemaakt. Het instrument bestond uit twee trappen 

en haalde een vergroting van ongeveer lO.OOOx. De afbeeldingen hadden 

volgens de toenmalige maatstaven een goede kwaliteit. Nadat begin mei van 

dat jaar de T.H. weer geopend was, kreeg Le Poole in juli zijn 

ingenieurstitel met een baan in het Laboratorium voor Technische Physica 

in het vooruitzicht. Zijn werk werd het verbeteren van de 

electronenmicroscoop en het bevorderen van het onderzoek ermee en hij 
52 

werd hiervoor betaald door de Delftse Gistfabriek . Met deze firma 

werd namelijk in diezelfde maand een overeenkomst gesloten voor een 

periode van twee jaar, waarin zou worden vastgesteld of de 
53 

electronenmicroscoop mogelijkheden voor de toekomst bood 

De totstandkoming van een sterk verbeterde electronenmicroscoop in Delft 

De eerste resultaten van de electronenmicroscoop, die Le Poole als 

afstudeerwerk geconstrueerd had (Mark I), waren weliswaar veelbelovend, 

maar het was duidelijk dat de versnellingsspanning van 40 kV voor veel 
54 

toepassingen aan de lage kant was . Electronen van een bepaalde 

energie worden namelijk sterker verstrooid naarmate het doorstraalde 

preparaat dikker is. In een dikker preparaat worden de electronen na het 

passeren van bepaalde details van het preparaat opnieuw van hun baan 

afgebogen, 
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waardoor er tenslotte geen verband meer bestaat tussen de richting waarin 

zij het preparaat verlaten en de plaats waar zij vandaan komen, zodat het 

scheidend vermogen slechter wordt en de kwaliteit van de afbeelding 

afneemt. In figuur 3 is dit effect schematisch weergegeven. 

Figuur 3 

Door de verstrooiing van de 

electeonen in het folie wordt 

de rand van het object A 

onscherp afgebeeld. 

Bron: T.N.O.-Nieuws, 2(1947). 

Deze sterke verstrooiing bij dikkere preparaten kan men verminderen door 

de electrenen in de bundel een grotere energie te geven door middel van 

een hogere versnellingsspanning. Snellere electrenen worden minder 

verstrooid en doordringen een preparaat veel beter. Als een 

electrenenmicroscoop een hogere maximale versnellingsspanning heeft, is 

het dus mogelijk om met het instrument ook dikkere preparaten, die bij 

lagere versnellingsspanningen een slechte afbeelding geven, te 
55 bestuderen . Voor de tweede, verbeterde, electronenmicroscoop, die Le 

Poole in het Laboratorium voor Technische Physica ging bouwen, was daarom 

een hoogspanningsvoeding met een hogere maximale spanning nodig. De 

voeding moest bovendien zeer stabiel zijn om de chromatische aberratie te 

beperken. Deze afbeeldingsfout treedt op als de electronen, die het 

voorwerp afbeelden, verschillende snelheden hebben door onder andere 

schommelingen in de versnellingsspanning. Electrenen met verschillende 

snelheden worden in een magnetische lens namelijk niet even sterk 

afgebogen, waardoor bij de beeldvorming een spreiding ontstaat. Ken 

benaderde toen Philips, omdat deze firma binnen haar Röntgenlaboratorium 

een grote deskundigheid bezat op het gebied van gestabiliseerde 
56 

hoogspanningsvoedingen . Dit laboratorium vormde tot 1942 onder de 

leiding van A. Bouwers een geheel zelfstandige afdeling binnen het 
57 

Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven . De groep van Bouwers werkte 

ook met bundels versnelde electronen, onder andere voor de 
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röntgentechniek. Hijzelf had reeds in 1935 in het tijdschrift Physica een 
58 

artikel geschreven over het focusseren van electrenenbundels • De 

verantwoordelijkheid over het hoogspanningsonderzoek in het Nat.Lab. had 

A.C. van Dorsten, die in de zomer van 1937 uit Delft weggegaan was. Na de 

wensen van Dorgelo vernomen te hebben, organiseerde Bouwers, die 

ondertussen president-directeur van 'Optische Industrie De oude Delft' 

geworden was, op 23 februari 1942 een bespreking met Dorgelo, Le Poole en 

Van Dorsten. Afgesproken werd dat Philips een electronisch 

gestabiliseerde hoogspanningsvoeding voor een maximale 

versnellingsspanning van 150 kV zou leveren. Nadat Van Dorsten in 

Eindhoven de haalbaarheid van de eisen voor de spanningsbron succesvol 

beproefd had, volgde in juni 1942 een offerte die onmiddelijk leidde tot 
59 

een bestelling uit Delft Le Poole kon ondertussen de maximale 

versnellingsspanning voor de Mark I-microscoop verdubbelen door middel 

van enkele van Philips geleende componenten. De microscoop bleek in zijn 

bestaande vorm bruikbaar te zijn tot ongeveer 75 kV. De bemoedigende 

resultaten hiermee en het werk van de Duitser M. von Ardenne met een 

microscoop van 220 kV waren voor hem een stimulans om naar nog hogere 

versnellingsspanningen te streven. Dan zouden enkele belangrijke soorten 

preparaten, die door hun dikte toch nog een slechte afbeelding zouden 

geven bij een versnellingsspanning van 150 kV, eveneens goed bestudeerd 

kunnen worden. Dat gold in het bijzonder voor de grote gistcellen. Voor 

de electrenenmicroscopische bestudering van gehele gistcellen bestond 

grote belangstelling van de kant van het Laboratorium voor Microbiologie 

(Kluyver) en de Gist- en Spiritusfabriek (Waller) in verband met hun 

gistonderzoek. Ook de plakjes van biologisch materiaal, die men met de 

toen bekende snijtechniek - het uit de lichtmicroscopie afkomstige 

microtoom - maakte, waren te dik voor gangbare versnellingsspanningen. Le 

Poole, die in verband met de 150 kV-voeding contact onderhield met het 

Philips Nat. Lab., deed daarom aan Holst de suggestie om een 

experimentele electrenenmicroscoop met een maximale versnellingsspanning 

van 1 MV te bouwen, een zogenaamde hoogspanningselectronenmicroscoop. Dit 

voorstel viel bij Holst in goede aarde, maar Van Dorsten wilde op grond 

van ervaring met typische hoogspanningsproblemen hoogstens tot 500 kV 

gaan, wat toen nog steeds het hoogste ter wereld was. Op 2 november 1942 

vond in het Nat. Lab. bij casimir, die na het vertrek van Bouwers en de 

opheffing van de zelfstandigheid van diens röntgenlaboratorium was belast 

met de leiding van de overgebleven groep, een bespreking plaats over de 

taak- en werkverdeling voor het maken van een electeonenmicroscoop voor 

400 kV. Le Poole zou het electeonenoptische gedeelte van het instrument 
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(microscoopkolom met lenzensysteem) ontwerpen, Van Dorsten bouwde de 

hoogspanningsbron en COsterkamp (specialist in fysische problemen van 

röntgenbuizen) werd belast met het ontwerp van de versnellingsbuis met 

het electronenkanon. Na een voortvarend begin werden de werkzaamheden 
-· 

echter al snel verstoord door een bombardement van de R.A.F., dat ook het 

Nat.Lab. trof. Mede hierdoor zou het instrument pas na de oorlog, in de 
60 

loop van 1946, gereedkomen . De microscoop is getekend in figuur 4. 

-400l<l'····----------

-27DI<V-------------

Figuur 4 

Doorsnede-tekening van de hoogspannings

nûcroscoop. Het bovenste gedeelte is de 

versnellingsbuis, die de electronen de 

extra hoge snelheid geeft en het onderste 

-=-t----K gedeelte is de nûcroscoopkolom. K is de 
~~-----Ar 
~+---~~ kathode, A

1
, A

2 
en A

3 
zijn de drie anoden, 

·-

p is de preparaatsluis, D het objectief

diafragma. Verder is L
1 

het objectief, L2 
de projector, terwijl L

3 
en L

4 
de twee · 

tussenlenzen zijn. S is het fluorescerend 

scherm en c de plaathouder van de foto

grafische camera. 

Bron: Philips Technisch Ti1dschrift, 9(1947)7. 

Bij het ontwerp hield Le Poole rekening met destijds verschenen 

publicaties, op grond waarvan kon worden verwacht, dat het scheidend 

vermogen van de bestaande fotografische emulsies en fluorescerende 
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schermen aanzienlijk zou afnemen bij het gebruik van een hogere 

versnellingsspanning. om het electrenenbeeld ook bij een hoge 

versnellingsspanning zonder verlies van details op scherm of film 

zichtbaar te maken, diende de microscoop het electrenenbeeld sterker te 

vergroten. Daarom besloot Le Poele om het instrument geschikt te maken 

voor een vergroting van lOO.OOOx. om dit te kunnen bereiken bij een 

kleine totale lengte van de door de extra versnellingsbuis toch al 

langere microscoop ontwierp Le Pool: een microscoopkolom met vier 

trappen, die behalve objectief- en projectorlens twee tussenlenzen 
61 

had . De totale vergroting van een microscoop is immers het produkt 

van de vergrotingen van de afzonderlijke trappen, terwijl de totale 

lengte de som van de lengten van alle trappen is. Bij een toenemend 

aantal trappen wordt dus de verhouding tussen totale vergroting en totale 

lengte groter. Een kortere microscoop heeft naast een grotere 

handelbaarheid nog andere belangrijke voordelen. De mechanische 

stabiliteit is beter en de gevoeligheid voor trillingen dus kleiner. OOk 

is de invloed van uitwendige stoorvelden geringer door de kortere 

electrenenbaan en de goede afscherming door de compacte constructie van 

ijzer en stroomspoelen. Verder is de holte die vacuüm gepompt moet worden 

kleiner. 

Le Poele ontdekte nog een ander belangrijk voordeel van de 

uitbreiding van de gebruikelijke tweetrapsconstructie. Een extra lens 

tussen objectief en projector maakte het namelijk mogelijk om de 

vergroting van de microscoop continu te variëren tussen wijde grenzen op 

een groot en steeds volledig gevuld beeldscherm. om het eindbeeld van een 

electrenenmicroscoop zo groot mogelijk te maken en bovendien steeds 

volledig gevuld te houden, moet de projectorlens altijd bij zijn maximale 

vergroting werken. De maximale vergroting is de grootste vergroting 

waarbij nog geen vertekening optreedt. Die ontstaat als electrenenstralen 

ver afwijken van de symmetrieas van de lens en daarmee te dicht langs de 

randen van de poolschoenen van de lens passeren, waar ze te sterk 

afgebogen worden. Figuur 5 geeft een doorsnede van een magnetische 

electrenenlens met in het midden de smalle doorgang voor de bundel. 

Figuur S 

Hagnetische electronenlens. L spoel; 

Fe ijzeren mantel met ringvornûge spleet d; 

A1 , A
2 

poolstu.klcen; e electronenbundel. van 
een voorwerp in p wordt een beeld gevormd in b. 

Bron: Philips Technisch Ti1dschrift 12(1950)2. 
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Door de vaste (maximale) vergroting van de projector en de 

onveranderlijke beeldafstand van projector tot beeldscherm ligt ook de 

voorwerpsafstand van de projector en daarmee de beeldafstand van het 

objectief vast. De vergroting van een lens is immers gelijk aan de 

beeldafstand gedeeld door de voorwerpsafstand. omdat ook de 

voorwerpsafstand van het objectief onveranderlijk is door de vaste 

positie van het preparaat, ligt de vergroting van het objectief eveneens 

vast. Bij een tweetrapsmicroscoop met een vast ingestelde projector kan 

de totale vergroting (het produkt van de vergrotingen van objectief en 

projector) dus niet meer gevarieerd worden. Bij een drietrapsmicroscoop 

(zie figuur 6) kunnen we de tussenlens (L
3

) beschouwen als de projector 

van een tweetrapsmicroscoop, waarvan het beeld door de eigenlijke 

projector (L4) met een vaste vergroting op het scherm afgebeeld wordt. 

omdat L
3

, om een volledig gevuld beeldscherm te krijgen, slechts de 

kleine opening in de projector, die correspondeert met een volledig 

gevuld beeldscherm, hoeft te vullen, kunnen we de vergroting van de 

tussenlens vanaf deze ondergrens vrij variëren. De bovengrens van het 

bereik is de maximale vergroting van de tussenlens. Van het in grootte 

variabele beeld van de tussenlens vergroot de projector dus steeds een 
62 

vast gedeelte verder uit op het beeldscherm 

Figuur 6 

Schematische voorstelling van een drietraps-electronen

microscoop. K is de kathode, L
1 

is de condensorlens en 

D het condensordiafragma; L is de objectieflens en D 
c 2 0 

het objectiefdiafragma. L
3 

is de tussenlens, L
4 

de 

projectorlens en s het fluorescerend scherm. De bovenste 

pijl is het preparaat in het voorwerpsvlak van het 

objectief, de ~ee pijlen 1n het midden zijn de tussen-

beelden van het preparaat in de voorwerpsvlakken van 

tussenlens en projector. De onderste pijl 'is het 

eindbeeld, dat het hele scherm vult. 

Bron: Philips Technisch Ti1dschrift 12(1950)2. 
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Op grond van deze nieuwe inzichten breidde Le Poole onmiddelijk ook 

de bestaande Mark I-microscoop in Delft met een tussenlens uit tot drie 

trappen. Toen eind november 1942 B. von Borries Delft bezocht en daar 

verslag deed van de ontwikkelingen op het gebied van de 

electrenenmicroscopie bij Siemens, kreeg hij als representant van de 

Duitse bezetters de verbeterde Delftse microscoop niet te zien. Voor Le 
-

Poole was dit hernieuwde contact met het werk bij Siemens echter zeer 

vruchtbaar. Hij werd bevestigd in zijn vermoeden dat de lenzen zeer goed 

rotatie-symmetrisch moeten zijn om vertekening van het beeld te beperken. 

OOk zag Le Poole toen door een toevallige omstandigheid nog een derde 

groot voordeel van de constructie met een tussenlens. Tijdens de 

voordracht van Von Borries over de electrenenmicroscoop van Siemens kwam 

hij, dankzij een schoonheidsfout in de weergave van de stralengang van de 

Siemens-microscoop op een dia, die Von Borries toonde, op het idee dat 

met behulp van een tussenlens het maken van electronendiffractieopnamen 
63 

met een electrenenmicroscoop sterk vereenvoudigd kon worden . Als we 

een electrenenbundel door een preparaat sturen, wordt op een scherm 

achter het preparaat een diffractiepatroon gevormd, dat ontstaat door 

buiging van de electronengalven aan fijne details in het preparaat. Bij 

een regelmatige structuur, bijvoorbeeld een kristalrooster, ontstaat een 

patroon van een aantal concentrische ringen, dat kenmerkend is voor het 

betreffende kristal. Door dergelijke ringenpatronen te analyseren kunnen 

we dus informatie krijgen over de samenstelling van een preparaat. Bij 

een electrenenmicroscoop kan deze analysetechniek een belangrijke 

aanvulling zijn op de normale electrenenmicroscopische afbeelding. 

Aanvankelijk bedreef men electrenendiffractie met de electrenenmicroscoop 

door de lenzen uit te schakelen. Een groot nadeel van deze methode was, 

dat de door het preparaat sterk gebogen stralen, die corresponderen met 

de buitenste ringen van het diffractiepatroon op het scherm, vanwege hun 

grote afstand tot de optische as ter hoogte van de projector door de 

poolschoenen van de projector onderschept werden. Voor diffractieanalyse 

is echter het volledige diffractiepatroon nodig. Dat kon men weliswaar 

nog verkrijgen door bij diffractieopnamen steeds de poolschoenen van de 

projector te verwijderen, maar dit was in constructief opzicht geen 

geweldige oplossing, mede omdat hiervoor het vacuüm verbroken moest 

worden. Deze omslachtige manier werd ook in de microscoop van Siemens 

toegepast. Le Poole realiseerde een veel elegantere methode voor het 

maken van electronendiffractieopnamen door de tussenlens op een geschikte 

manier te gebruiken. Hiervoor beschouwen we figuur 7. 
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Figuur 7 

Ll ~-
Schematische voorstelling van een drietrapsmicroscoop, 

ingesteld voor diffractieopnamen (vergelijk met figuur 

6). De tussenlens L
3 

beeldt het diffractiepatroon 1n 

vlak f af op het voorwerpsv1ak van de projector. 

L4 

s 

Bron: Phi1ips Technisch Ti1dschrift 12(1950)2. 
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Objectieflens L
2 

en projectorlens L
4 

blijven nu wel ingeschakeld. In 

overeenstemming met de theorie van E. Abbe over de beeldvorming in de 

lichtmicroscoop ontstaat ook bij een electrenenmicroscoop in het 

brandvlak f aan de beeldzijde van het objectief het diffractiepatroon van 

het preparaat p. Dit patroon is hier aangegeven door de drie cirkeltjes. 

Het is mogelijk om de tussenlens L
3 

zodanig in te stellen, dat het 

brandvlak met daarin het kleine diffractiepatroon afgebeeld wordt in het 

voorwerpsvlak van de projector, die het patroon vervolgens vergroot 

afbeeldt op het scherm. De enige mechanische ingreep die dan voor het 

bedrijven van electrenendiffractie nog verricht moet worden, is het 

omhoogtrekken van het objectiefdiafragma tot vlak bij het preparaat om de 

sterk afgebogen stralen, die bij diffractie van groot belang zijn, de 

doorgang niet te belemmeren. Dit kan van buiten af gebeuren zonder het 

vacuüm te verbreken. Bij normaal gebruik van de electrenenmicroscoop 

heeft het objectiefdiafragma de taak om de electrenen op te vangen, die 

door het preparaat sterk verstrooid worden (zie figuur 8). Dit diafragma 

sluit sterk verstrooide electrenen dus uit van beeldvorming en 

bewerkstelligt daardoor, dat plaatselijke verschillen in de sterkte van 

de verstrooiing door het preparaat leiden tot plaatselijke verschillen in 

de intensiteit op het beeldscherm. Op deze wijze ontstaat het contrast in 
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een electronenmicroscoop. 

p 

D--

Figuur 8 

De verstrooiing van electronen door objecten van verschillende dikte. Bij 

a, b en c zijn stralen getekend, die respectievelijk een dun, een 

middelmatig en een dik voorwerp P doorlopen. D stelt het objectief

diafragma voor, dat telkens een gedeelte van de electronen opvangt. In 

dikke gedeelten van het object is de verstrooiing zo groot, dat slechts 

weinig stralen in het beeld terecht komen. Als gevolg hiervan zal het 

beeld op een met een dik gedeelte corresponderende plaats veel donkerder 

zijn dan op andere plaatsen. 

Bron: Philips Technisch Ti1dschrift, 9(1947)7. 

Le Poele kon bovendien een belangrijke verfijning aanbrengen in het 

uitvoeren van diffractieonderzoek. Hij plaatste speciaal hiervoor een 

diafragma in het vlak d, waar het objectief een tussenbeeld vormt (zie 

figuur 7). Met dit zogenaamde selectiediafragma (D) kon hij een klein 
s 

gedeelte van het tussenbeeld en daarmee van het preparaat uitkiezen. 

Alleen de diffractiestralen, afkomstig van het gewenste gedeelte van het 

preparaat, konden het selectiediafragma passeren. Na instelling van de 

microscoop voor diffractie ontstond dan op het scherm het diffractiebeeld 
64 

van het betreffende gedeelte van het preparaat . Zonder zich toen 

ervan bewust te zijn, herontdekte Le Poele hiermee het reeds eerder door 

Boersch van A.E.G. beschreven principe van 'selected area diffraction' en 

introduceerde hij hiervoor bovendien een zeer elegante methode. 

Le Poole had toen een aantal aantrekkelijke elementen voor het 

ontwerp van de Mark !I-microscoop van 150 kV. OOk deed hij aan Holst de 

suggestie, dat voor Philips een electronenmicroscoop met deze 

mogelijkheden, die andere microscopen niet hadden, als pro1ukt 

commercieel interessant zou kunnen zijn. Holst wees dit echter van de 

hand. Volgens hem zou het voor Philips niet genoeg opleveren omdat 

slechts een klein aantal electronen- microscopen afgezet zouden kunnen 
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worden. Deze bedenkingen van Holst tegen nieuwe ambitieuze projecten 
65 hingen mogelijk samen met de toenmalige oorlogsomstandigheden 

Volgens Casimir geloofde Holst echter voor de tweede wereldoorlog ook al 

niet erg in het bouwen van complete wetenschappelijke apparatuur voor de 
66 

verkoop . 

om het bedrijven van electrenendiffractie door middel van een 

tussenlens goed mogelijk te maken, bracht Le Poele speciaal hiervoor nog 

een extra tussenlens aan tussen de bestaande tussenlens en het objectief, 

de zogenaamde diffractielens. Tevens werd door deze extra lens het 

vergrotingsbereik van de electrenenmicroscoop naar beneden uitgebreid, 

waardoor de kleinste electrenenmicroscopische vergroting goed aansloot 

bij de maximale vergroting van de lichtmicroscoop. Het grote voordeel 

hiervan was, dat de interpretatie van electrenenmicroscopische beelden 

veel eenvoudiger werd, omdat men ze gemakkelijker kon vergelijken met 

vertrouwde lichtmicroscopische beelden. De noodzaak van de extra 

tussenlens voor diffractie en kleine vergrotingen blijkt uit de 

onderstaande figuur. 

_ v_ _v _ 
Figuur 9 

\ 
! 

Schematische voorstelling van 

een electronenmdcroscoop met 

vijf lenzen: Condensorlens L
1

, 

Objectieflens L
2

, Diffractie

lens L
3

, Tussenlens L
4 

en 

Projectorlens L
5

. D , D en D 
c 0 s 

zijn diafragma's en Fl is het 

fluorescerend scherm. 

a)Situatie bij sterke vergroting; 

diffractielens uitgeschakeld 

(vergelijk met Figuur 6) 

b)Situatie bij zwakke vergroting; 

tussenlens uitgeschakeld. 

c)Situatie bij diffractie-

onderzoek; 

tussenlens uitgeschakeld 

(vergelijk met Figuur 7) 

Bron: Ph!lips Technisch 

Ti1dschr1ft 12(1950)2. 
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Afbeelding a geeft de situatie weer, wanneer de diffractielens L
3 

is 

uitgeschakeld. Als we de stroom door de tussenlens L
4 

verhogen, worden 

de electrenen sterker afgebogen, waardoor het snijpunt van de banen 

tussen L
4 

en L
5 

in de richting van L
4 

verplaatst wordt. De pijlen 

in L
4 

en L
5 

stellen het gedeelte van het tussenbeeld voor, dat 

correspondeert met een volledig gevuld beeldscherm. Terwijl de grootte 

van de pijl in L
5 

constant blijft, omdat de projector vast is ingesteld 

voor een volledig gevuld beeldscherm, wordt de pijl in L
4 

bij een hoger 

snijpunt kleiner en de vergroting van L
4 

dus groter. De regelbare 

tussenlens maakt zo de vergroting van de microscoop continu regelbaar. 

Voor kleine totale vergrotingen zouden we de tussenlens ook kunnen laten 

verkleinen. Wanneer de tussenlens verkleint, ligt het eerder genoemde 

snijpunt dichter bij L
5 

dan bij L
4 

en is de pijl in L
4 

groter dan 

die in L
5

. Door de stroomsterkte in de tussenlens verder te verlagen 

kunnen we deze lens steeds sterker laten verkleinen, totdat het snijpunt 

van de stralen in het voorwerpsvlak van de projector ligt, waarmee een 

vergroting van Ox bereikt is. Deze instelling is van bijzondere 

betekenis, omdat met het snijpunt tevens het diffractiepatroon uit het 

brandvlak van het objectief in het voorwerpsvlak van de projector 

afgebeeld wordt. Aan het verkleinen met deze tussenlens is echter een 

groot bezwaar verbonden. Met het groter worden van de pijl in L4 komen 

de buitenste 'electronenstralen' steeds verder van de optische as en 

steeds dichter bij de poolschoenen van de tussenlens te liggen, waardoor 

de vertekening van deze lens veel te groot wordt. omdat de tussenlens 
-

voor kleine vergrotingen en diffractie niet geschikt is, is speciaal 

hiervoor de extra lens L
3 

aangebracht. Bij inschakeling van L3 wordt 

L
4 

uitgeschakeld; L
3 

neemt dan de plaats in van de tussenlens L
4

. 

In afbeelding b en c van de figuur is te zien, dat L
3 

de stralen, die 

van het objectief komen, al terugbuigt voordat een tussenbeeld gevormd 

is, waardoor de totale vergroting kleiner wordt. Een zwakke lens is 

hiervoor reeds voldoende, zodat de stralen die verder van de optische as 

liggen geen last van vertekening hebben, omdat de diameter van het ronde 

lensgat (de boring) bij een zwakke lens groter is 
67

. 

Tegen het einde van de zomer in 1943 werd het ontwerp van de Mark 

!I-microscoop met de dubbel uitgevoerde tussenlens voltooid, met 

uitzondering van de preparaatsluis voor het inbrengen van preparaten in 

het vacuüm. Hiervoor werd toen het ontwerp van Siemens gekopieerd. 

Tijdens de eigenlijke bouw van de microscoop experimenteerde Le Poole met 

fluorescerend materiaal met zeer fijne korrels om het scheidend vermogen 

van het scherm te verbeteren en zo extra optische vergroting mogelijk te 

maken. Het instrument was gebruiksklaar in het voorjaar van 1944 en had 
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een veel betere beeldkwaliteit dan de eerste microscoop. De Mark 

!I-microscoop werkte echter maar enkele weken. Nadat in het laboratorium 

een geheime zender ontdekt was, werd het apparaat gedemonteerd en 

verborgen op een veilige plaats in Delft, waar het zou blijven totdat de 

oorlog afgelopen was. ~oen na de bevrijding het contact met het 

buitenland hersteld werd, bleek al snel dat de Delftse microscoop beter 
68 

was dan de instrumenten, die daar gebouwd waren . Le Poole 

introduceerde daarna nog twee belangrijke vernieuwingen in de microscoop, 

waardoor het fotografisch vastleggen van beelden veel sneller en veel 

betrouwbaarder kon geschieden: een camera met rolfilm en een speciale 

scherpstelinrichting. 

De gebruikelijke methode voor het maken van een fotografische 

opname van het gehele eindbeeld bestond uit het inbrengen van een 

fotografische plaat in het vacuüm vlak voor het fluorescerende scherm. 

Door de bestraling van de gevoelige laag door de electeonenbundel werd 

het electronenbeeld rechtstreeks op de plaat vastgelegd. Voor iedere 

opname moest men een nieuwe plaat insluizen, waardoor het vacuüm 

verbroken werd. Met het steeds opnieuw vacuüm pompen van de 

microscoopbuis ging veel tijd verloren. Le Poole loste dit probleem op 

door een fotocamera met een 35 mm rolfilm aan te brengen in het vacuüm 

tussen projectorlens en fluorescerend scherm. Zo kon een grote serie 

opnamen gemaakt worden zonder steeds het vacuüm te verbreken. Dat 

gebeurde nu alleen nog bij het verwisselen van de film. De camera werd 

vrij dicht bij de projectorlens geplaatst, omdat daar de dwarsdoorsnede 

van de bundel nog zo klein is, dat het gehele beeld op de kleinbeeldfilm 

past. Deze methode was mogelijk omdat het beeld van een 

electeonenmicroscoop over een zeer groot gebied van de optische as scherp 

is, waardoor voor het maken van een opname de instelling, die men had 

voor het beeld op het fluorescerende scherm, ongewijzigd kon blijven. 

Hoewel (de vergroting op) de film veel kleiner was dan (de vergroting op) 

het scherm, gingen, dankzij het grote scheidend vermogen van de film door 

de kleine afmetingen van de korrels van de fotografische emulsie, bij de 

opname geen details van het electeonenbeeld verloren. De kleine foto's 

konden desgewenst nog vergroot worden. Het kleine formaat van de film 

betekende bovendien een kortere belichtingstijd door de sterkere 

concentratie van de bundel op de foto en een besparing van filmkosten en 
69 

archiefruimte . 

Het nauwkeurig scherpstellen van het beeld, wat vooral bij grote 

vergrotingen door een lage intensiteit op het beeldscherm nogal 

onbetrouwbaar was, werd veel eenvoudiger gemaakt door een speciale 
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scherpstelinrichting, de zogenaamde 'Wobbler'. voor de werking hiervan 

beschouwen we de onderstaande figuur. 

Figuur 10 

Schematische voorstelling van de scherp

stelinrichting. De originele uitvoering 

van Le Poole werkte met twee paren electrische 

afbuigplaten in plaats van afbuigspoelen. 

Bron: Philips Technisch Ti1dschrift 12(1950)2. 

Afbeelding a geeft het gedeelte van de stralengang in een 

electronenmicroscoop, dat loopt van condensorlens (boven) tot 

objectieflens (onder). Een klein gedeelte van het preparaat wordt 

getroffen door een vaste electronenbundel, die door de condensorlens 

geconcentreerd is. Het objectief maakt dan van dit preparaatgedeelte een 

vergroot tussenbeeld. Voor een scherpe afbeelding moet het vlak van het 

preparaat samenvallen met het voorweepsvlak van het objectief. Het 

scherpstellen gebeurt door de stroom in de objectieflens te regelen. 

Daarmee wordt de plaats van het voorwerpsvlak van deze lens aangepast aan 

de plaats van het preparaat. Dit zoeken naar de juiste instelling wordt 

veel gemakkelijker door daarbij gebruik te maken van de inrichting die in 

afbeelding b geschetst is. Tussen de condensorlens L
1 

en de 

objectieflens L
2 

bevinden zich twee paren spoeltjes S' en S". Deze zijn 

zodanig aangesloten dat ze bij inschakeling een evengroot en onderling 

tegengesteld magneetveld loodrecht op de electrenenbundel e opwekken. De 

smalle bundel wordt dan door S' afgebogen en door S" weer teruggebogen, 

waardoor hij het preparaat op de oorspronkelijke plaats onder een schuine 

hoek treft. Als op de spoeltjes een wisselstroom van 50 Hz gezet wordt, 

valt de bundel zeer snel afwisselend van rechts en van links op het 

preparaat (zie afbeelding c). De beelden die ontstaan bij de twee 

uiterste standen verschillen sterk als het voorweepsvlak van het 

objectief niet helemaal samenvalt met het preparaat, omdat de hoek tussen 

deze twee standen zo groot is. Het menselijk oog neemt dan de combinatie 

van twee verschillende beelden en dus een zeer onscherp beeld waar. Door 

tijdens het scherpstellen de bundel zo te laten trillen, kan de juiste 

instelling veel nauwkeuriger gevonden worden als gevolg van de 

'overdreven' onscherpte van de trillende bundel. Daarna wordt de 
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wisselstroom uitgeschakeld en kan het beeld op de normale manier 
10 

waargenomen en op film opgenomen worden 

Het Instituut voor Electrenenmicroscopie van de TPD, 

wegbereider voor het electrenenmicroscopisch onderzoek in Nederland 

Terwijl Le Poole de Delftse electrenenmicroscoop steeds meer 

verbeterde, bereidde Walier de vorming van een centrum voor 

electrenenmicroscopisch onderzoek in Delft, waarvoor de eerste opzet in 

het Berlijn-verslag beschreven was, verder voor. De besprekingen over de 

150 kV-hoogspanningsvoeding leidden ertoe, dat vanaf 1942 Philips bij 

deze voorbereidingen een belangrijke plaats ging innemen. De 

belangstelling van Philips voor het electrenenmicroscopisch onderzoek in 

Delft blijkt ook uit een brief van A.A. Kruithof van het Nat.Lab. aan 

Dorgelo. In opdracht van Holst vroeg Kruithof om een onderzoek aan 

fluorescerende stoffen te mogen bijwonen, zodat hij kon kennismaken met 

het instrument 
71

. 

Uit een brief van Waller aan Holst blijkt, dat de oprichting van 

een 'Instituut voor Electronenmicroscopie' eind 1942 al ver gevorderd 

was. Waller berichtte Holst dat ook de Algeroeene Kunstzijde Unie (A.K.U.) 

de deelname had toegezegd en dat de Centrale Organisatie TNO 

waarschijnlijk bereid was tot eenzelfde financiële bijdrage als de 

particuliere industrieën. Hij wees er verder op dat het onderbrengen van 

het Instituut als min of meer zelfstandige afdeling bij de 

Technisch-Physische Dienst het voordeel had bij een reeds bestaande 

organisatie aan te sluiten. Tenslotte drong Waller naar aanleiding van 

het bezoek van Von Berries aan op een goede regeling van het 

eigendomsrecht op eventuele octrooien op de uitvindingen van Le Poole. In 

dit verband opperde hij de mogelijkheid om de octrooiaangelegenheden van 

het Instituut door het uitstekende octrooibureau van Philips te laten 
12 

behandelen . Vervolgens bespraken in december onder andere Kluyver, 

Walier en Mulder, de secretaris van de Philips-directie, welke rechtsvorm 

het Instituut zou moeten krijgen. Wegens het strenge toezicht op en de 

inmenging in stichtingen in verband met de oorlogsomstandigheden, was 

deze in normale tijden meest voor de hand liggende vorm nu niet geschikt. 

Tegen de oprichting van een kleine N.V. voerde Kluyver aan, dat bij 

rijksinstanties grote bezwaren zouden bestaan om in een N.V. te 

participeren. Toen Mulder daarom voorstelde om van de oprichting van een 

zelfstandig instituut af te zien en alleen een contract te sluiten tussen 
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de deelnemende industrieën en bijvoorbeeld de TH, TNO of het Laboratorium 

voor Technische Physica, was Waller bang dat zo de zeggenschap van de 

industrieën te klein zou worden. Deze zeggenschap moest in het contract 

dus goed geregeld worden. Een ander punt van discussie was het gebruik 

van de beschikbare microscoop. Terwijl Waller vond, dat men moest uitgaan 

van een bedrijfsklare microscoop en dus alleen een regeling voor het 

gebruik van het apparaat voor onderzoek nodig was, zou Kluyver graag 

zien, dat ook nog aan de vervolmaking van het instrument werd gewerkt. 
13 

Afgesproken werd dat Mulder een ontwerp-contract zou maken • De 

ontwerp-overeenkomst, die hij begin 1943 presenteerde, werd na onderling 

overleg van de partijen in de loop van 1943 op een aantal punten 

aangepast; de uiteindelijke overeenkomst tussen de Technisch-Physische 

Dienst en vier industriële firma's trad in werking op 1 november 1943. De 
14 

tekst van deze overeenkomst is weergegeven in bijlage 2 . De vier 

deelnemende bedrijven waren: De Gist- en Spiritusfabriek, A.K.U., 

Heineken en Philips-Van Houten. Dit laatste bedrijf was een cacaofabriek 

en een dochteronderneming van Philips. De basisgedachte in de 

overeenkomst was, dat de partijen het electronenmicroscopische onderzoek 

in Nederland wilden bevorderen, enerzijds door aan geïnteresseerden de 

gelegenheid te geven met de beschikbare electronenmicroscoop van de 

Technisch-Physische Dienst onderzoek te (laten) verrichten en anderzijds 

door medewerking te verlenen aan onderzoek ten behoeve van de verbetering 

van deze electronenmicroscoop. Elk bedrijf moest jaarlijks een bedrag van 

tenminste f 3000,- aan onderzoeksgeld bijdragen. OOk de Centrale 

Organisatie TNO droeg per jaar f 3000.- bij. Hiervoor werd de 

Technisch-Physische Dienst geacht ten behoeve van opdrachtgevers en met 

voorrang voor de deelnemende bedrijven electronenmicroscopisch onderzoek 

te verrichten met strikte geheimhouding van de resultaten voor anderen 

dan de opdrachtgever. Verder nam de persoon van Le Poole in de 

overeenkomst een belangrijke plaats in. De Technisch-Physische Dienst 

diende Le Poole te belasten met de technische leiding van het werk onder 

toezicht van de hoogleraren Dorgelo en Kluyver. Een andere deskundige 

moest de leiding krijgen over het biologische werk. Le Poole, die 

aanvankelijk in tijdelijke dienst was bij de Gist- en Spiritusfabriek en 

gedeeltelijk aan Philips werd uitgeleend, kwam bij het ingaan van de 
15 

overeenkomst geheel in vaste dienst bij Philips . Philips stelde zo 

dus behalve een bedrag aan onderzoeksgeld ook nog een deskundige ter 

beschikking. In de overeenkomst werd bepaald, dat Le Poole ook 

gelegenheid zou krijgen voor onderzoek ten behoeve van de verbetering van 

electronenmicroscopen en dat Philips de rechten op zijn uitvindingen zou 
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verkrijgen. Verder werd door de partijen een Commissie van Advies 

ingesteld, die over alle zaken met betrekking tot de electrenenmicroscoop 

door de Technisch-Physische Dienst geraadpleegd diende te worden. De 

Technisch-Physische Dienst leverde de voorzitter en de vice-voorzitter 

met de hoogleraren Dorgelo en Kluyver. Ieder bedrijf werd 

vertegenwoordigd door een lid. Dit waren onder anderen Waller en Holst. 

De personeelsbezetting van het EH-Instituut bestond aanvankelijk uit vier 

personen. Le Poele werd geassisteerd door H.J. de Heer - een student 

Technische Natuurkunde - en een instrumentmaker. De biologe w. van 

Iterson verrichtte met de electrenenmicroscoop onderzoek aan onder andere 

gistcellen. De Heer, die een uitstekende amateurfotograaf was, werkte 

vooral aan de verbetering van de fotografische afbeeldingen. Daarnaast 

hield hij zich in het kader van zijn afstudeerwerk bezig met de 

ontwikkeling van een fotoemissiemicoscoop voor metaalonderzoek. In deze 

emissiemicroscoop werden de afbeeldingselectrenen door middel van 

ultraviolet licht uit het te onderzoeken metaal vrijgemaakt. 

Na de bevrijding brak voor het EH-Instituut, waarvoor in de 

moeilijke oorlogsjaren de technische en organisatorische basis was 

gelegd, een periode van grote bloei aan. Door de groeiende belangstelling 

voor electrenenmicroscopie nam het aantal opdrachten sterk toe. Unilever, 

BPM, de Staatsmijnen en Organen namen spoedig ook deel aan het instituut, 

zodat toen de meeste grote research-intensieve Nederlandse bedrijven 

erbij betrokken waren. De staf van het instituut werd aanzienlijk 

uitgebreid tot een bezetting van vier ingenieurs, een biologe, een 

technicus, vier laboranten en twee instrumentmakers 
76

• De financiële 

middelen verkreeg het instituut door ongeveer gelijke bijdragen van TNO, 

de in oprichting zijnde organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk 

onderzoek (ZWO) en de groep deelnemende industrieën. Binnen het 

werkterrein van het EH-Instituut werden drie hoofdgebieden onderscheiden: 

l· (onderzoek ten behoeve van) de technische ontwikkeling van 

electrenenmicroscopen of daaraan verwante instrumenten; 

~- (onderzoek ten behoeve van) het toepassen van de electrenenmicroscoop 

voor fundamenteel (meest biologisch) onderzoek; 

~- (onderzoek ten behoeve van) het toepassen van de electrenenmicroscoop 

voor (meest industriële) onderzoekopdrachten 
77

. 

Het werkaanbod groeide dusdanig, dat het instituut reeds in 1946 behoefte 

had aan twee nieuwe microscopen, namelijk één speciaal voor het 

biologisch werk en één uitsluitend voor het opdracht-onderzoek. Het 

bestaande apparaat kon dan dienen als experimentele microscoop ten 
78 

behoeve van de ontwikkeling van het instrument zelf 
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Toen na de bevrijding bleek, dat de Delftse microscoop beter was 

dan de buitenlandse instrumenten, probeerde Le Poole opnieuw Holst te 

overtuigen van de commerciële mogelijkheden van een Philips-microscoop op 

basis van het Delftse instrument, maar nog steeds zag Holst er geen grote 

markt voor. De Delftse groep vreesde toen, dat haar technische kennis 

niet gebruikt zou worden voor een Nederlandse electronenmicroscoop en zo 

voor de Nederlandse industrie geen vruchten zou afwerpen. Le Poole's 

medewerkster Van Iterson kreeg echter via haar vader, de directeur van de 

Staatsmijnen, de gelegenheid om Anton Philips persoonlijk in te lichten 

over het succesvolle werk in Delft. ondertussen had Le Poole op een 

bijéenkomst over electronenmicroscopie in Engeland, waar duidelijk bleek 

dat zijn fotografische opnamen het beste waren, Van Dorsten ontmoet en in 

hem een medestander gevonden voor het idee van een commerciële 

Philips-microscoop. Vervolgens werd bij Philips waarschijnlijk mede 

dankzij Anton Philips de eerste stap in de richting van een commerciële 

electronenmicroscoop gezet; in 1946 werd door onder andere Van Dorsten en 

Le Poole een prototype gebouwd in het Nat.Lab. Men besteedde veel 
79 

aandacht aan de gebruikersvriendelijkheid van het instrument . Nadat 

dit ontwerp internationaal goed ontvangen was, werd besloten om eerst een 

kleine proefserie van drie instrumenten te gaan bouwen. Dit werd gedaan 

door de instrumentmakersschool van het Kamerlingh onnes Laboratorium van 

de Leidse Universiteit, dat als vergoeding hiervoor een microscoop 

geschonken kreeg. De twee andere instrumenten zouden naar Delft 
80 

gaan . De seriematige produktie van de Philips EM 100 kwam pas in 

1949 op gang. Tot 1967 zouden door Philips bijna 400 instrumenten van dit 

type worden verkocht. Na de EM 100 volgden nog vele andere typen en 

momenteel is Philips de op één na grootste producent van 
81 

electronenmicroscopen ter wereld . 

In de tweede helft van de jaren vijftig bracht Philips de 

eenvoudige en relatief goedkope EM 75 en de zeer hoogwaardige EM 200 op 

de markt, die net als de EM 100 een resultaat waren van de samenwerking 

met de Technisch-Physische Dienst. Deze bijzondere samenwerking was vanaf 

eind 1948 voortgezet op basis van een nieuwe octrooi-overeenkomst tussen 

Philips en de TPD, los van het bestaande contract over 

electronenmicroscopie tussen de TPD en de groep bedrijven. Deze nieuwe 

overeenkomst was nodig omdat Le Poole in 1948 werd aangesteld bij de TPD 

als bedrijfsingenieur-conservator en zijn dienstverband bij Philips dus 

werd beëindigd. In plaats van het salaris van Le Poole ging Philips toen 

per jaar een vast bedrag betalen voor de rechten op de uitvindingen, die 
82 door de TPD op het gebied van electronenmicroscopen gedaan werden 
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Daarnaast verrichtte de TPD voor Philips speciale opdrachten die 

afzonderlijk vergoed werden, zoals het ontwikkelen van een 

electrenenmicroscoop met een zeer goed scheidend vermogen, waaruit de 
83 succesvolle Philips EM 200 voortkwam . Le Poole promoveerde in 1954 

op het proefschrift 'Some designs in electron-opties', dat internationaal 
84 

hoog gewaardeerd werd In 1957 werd hij benoemd tot hoogleraar aan 

de äfdeling Technische Natuurkunde en volgde zijn medewerker en 
85 

rechterhand J. Kramer hem op als hoofd van de TPD-afdeling • De 

bijzondere waarde van Le Poole voor Philips blijkt uit het feit, dat in 

verband met zijn vertrek bij de TPD het contract tussen Philips en de TPD 

in 1959 tegen een lager bedrag voortgezet werd. Castmir, de directeur van 

het Nat.Lab. liet de voortzetting van het contract na 1959 afhangen van 

het niveau van het werk van Kramer en zijn medewerkers. Hij was bovendien 

van plan om het (grootste gedeelte van) het vrijkomende geld te besteden 
86 

om Le Poole als persoonlijk adviseur aan Philips te verbinden . 

Een hoogtepunt voor het Instituut voor Electrenenmicroscopie was de 

organisatie van het eerste internationale congres over 
87 

electrenenmicroscopie in Delft in 1949 . Dit congres en het 

beschikbaar komen van de eerste commerciële microscoop van Philips hadden 

een stimulerende invloed op de verspreiding van het 

electronenmicroscopisch onderzoek in Nederland. Verschillende 

universitaire en industriële laboratoria schaften een Philips EM 100 aan. 

Door deze verspreiding ontstond een behoefte aan onderlinge communicatie 

en werd in 1952 de Nederlandse Kring (later Vereniging) voor 

Electrenenmicroscopie opgericht met Le Poole als eerste voorzitter en Van 

Dorsten als vice-voorzitter. In 1950 werd het Instituut voor 

Electrenenmicroscopie als Afdeling Electrenenmicroscopie opgenomen in de 

TPD. Later werd deze afdeling gesplitst in een Afdeling Electronenoptiek, 

gericht op de ontwikkeling van electronenoptische instrumenten, en een 

Afdeling Electrenenmicroscopie voor het electronenmicroscopisch onderzoek 
88 

ten behoeve van derden . Na vele jaren een dienstverlenend centrum 

voor electronenmicroscopisch onderzoek geweest te zijn, werd 

laatstgenoemde afdeling in het begin van de jaren zeventig opgeheven, 

omdat door de grote toename van het aantal electronenmicroscopen in 

Nederland nauwelijks nog vraag was naar dergelijk onderzoekswerk. De TPD 

had in de ontwikkeling van de eerste commerciële Philips-microscopen een 

belangrijke rol gespeeld. maar later ging Philips dit steeds meer zelf 

doen en verschoof het aandachtsveld van de TPD naar het ontwikkelen van 

speciale, min of meer aan de electronenmicroscoop verwante, 

electronenoptische instrumenten en naar andere electronenoptische 
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89 toepassingen, zoals het bewerken van materialen . Een hoogtepunt voor 

de Afdeling Electeonenoptiek was de bouw van een compacte 1 MV

hoogspanningsmicroscoop voor het Metaalinstituut van TNO in 
90 

Apeldoorn . In de loop van de jaren tachtig werd echter ook deze 

TPD-afdeling opgeheven omdat de markt voor speciale electeonenoptische 
91 

instrumenten vrijwel is verdwenen . Na vier decennia dienstverlening 

door de TPD wordt de electeonenoptica in Delft nu weer uitsluitend 

bedreven binnen de afdeling Technische Natuurkunde, de plaats waar in de 

jaren dertig de eerste stappen op dit gebied gezet werden. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De centrale vraag in deze scriptie was hoe binnen de TNo

organisatie de Technisch-Physische Dienst ontstond als semi

overheidsinstituut voor toepassingsgericht natuurkun~ig onderzoek en 

welke specifieke plaats het instituut met betrekking tot het inhoudelijke 

karakter van het werk ging innemen ten opzichte van andere instellingen 

voor dergelijk onderzoek in Nederland, zoals het toonaangevende 

Natuurkundig Laboratorium van Philips. 

Allereerst blijkt dat de Technisch-Physische Dienst een bijzonder 

TNo-instituut is vanwege zijn nauwe relatie met de afdeling Technische 

Natuurkunde van de Technische Hogeschool Delft. Deze bijzondere 

organisatorische constructie heeft een duidelijke historische 

achtergrond, die in het eerste deel van deze scriptie uitvoerig 

beschreven werd en die direct verband houdt met de functie van het 

instituut. De TPD verricht op commerciële basis (onderzoek ten behoeve 

van) diensten op technisch-fysisch gebied voor uiteenlopende 

opdrachtgevers en belanghebbenden en vervult daarmee een brugfunctie van 

het in hoofdzaak onderwijsgebonden onderzoek van de afdeling Technische 

Natuurkunde naar de 'maatschappij' en omgekeerd. 

om het instituut scherper te kunnen karakteriseren, werd in het 

tweede deel van de scriptie het werkterrein electronenmicroscopie als 

voorbeeld nader beschouwd. Het ontstaan van dit werkterrein bij de TPD 

was het gevolg van de grote belangstelling voor de electronenmicroscopie 

zowel binnen de afdeling Technische Natuurkunde (Dorgelo, Le Poole) als 

daarbuiten (Waller, Kluyver, Holst). De oprichting van het Instituut voor 

Electronenmicroscopie van de TPD had als doel het bevorderen van deze 

nieuwe interessante ontwikkeling in de technische fysica, die voor 

individuele bedrijven en instellingen in Nederland nog te veel 

onzekerheden met zich meebracht, door samenwerking van belanghebbenden. 

Dit past duidelijk in de hierboven genoemde brugfunctie van de TPD. 

Wanneer we de inhoud van het electronenmicroscopisch werk van de 

TPD nader beschouwen, kunnen we grofweg twee soorten activiteiten 

onderscheiden, namelijk het werk met en het werk aan de 

electronenmicroscoop. De eerste categorie, de dienstverlening met het 

instrument, is zeer karakteristiek voor de TPD, maar de ontwikkeling en 

verbetering van electronenmicroscopen komt sterk overeen met 

technisch-fysisch ingenieurswerk - uitgaande van bestaande fundamentele 

fysische kennis en rekening houdend met fysische en technische 
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mogelijkheden en beperkingen nieuwe doelen realiseren met het oog op een 

maatschappelijke behoefte - in het Natuurkundig Laboratorium van Philips. 

Le Poole werkte immers in dienst van Philips zowel aan de Mark !I

microscoop in Delft als aan de experimentele hoogspanningsmicroscoop in 

Eindhoven. 

Mede door het dienstverband van Le Poole nam Philips in het 

Instituut voor Electrenenmicroscopie een speciale positie in. De nauwe 

samenwerking van Philips met de TPD op het gebied van de electronen

microscopie, is voor beide partijen zeer vruchtbaar geweest. 

Verder blijkt uit de gedetailleerde beschrijving van de 

beginperiode van de electrenenmicroscopie bij de TPD, dat toevallige 

omstandigheden waarschijnlijk van groot belang zijn geweest voor het 

succes op dit gebied. De succesvolle start van de electrenenmicroscopie 

bij de TPD is immers voor een groot deel te danken aan de zeer begaafde 

instrumentenbouwer J.B. Le Poole. Van hem kwam het initiatief om als 

afstudeeronderwerp een electrenenmicroscoop te bouwen en hij kon door 

middel van enkele belangrijke uitvindingen het instrument op een aantal 

wezenlijke punten verbeteren. Bovendien heeft door de oorlogsinspanningen 

de ontwikkeling in het buitenland (Duitsland, Engeland, de v.s. en Japan) 

waarschijnlijk vertraging opgelopen, terwijl Le Poole ondanks de 

oorlogsomstandigheden de gelegenheid had om aan het instrument te werken. 

Het resultaat was dat de TPD na de oorlog in vergelijking met het 

buitenland een uitstekende electrenenmicroscoop had, die een goede basis 

vormde voor de verdere ontwikkeling van het specialisme in Nederland. 
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BIJLAGE 2 

0 V E R E E N K 0 M S T 

De ondergeteekenden: 

De Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek 

(T.N.O.} in dezen vertegenwoordigd door den Raad van Bestuur van den 

Technisch Physischen Dienst T.N.O. en T.H., 

hierna te noemen "Technisch Physische Dienst" 

en 

a} N.V. Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek, Delft 

b} Algemeene Kunstzijde Unie N.V., Arnhem 

c} N.V. Philips-Van Houten, Weesp 

d} Heinekens Bierbrouwerij Mij. N.V., Amsterdam 

hierna gezamenlijk te noemen "de industrieën", 

IN AANMERKING NEMEND: 

eenerzijds, 

anderzijds, 

Dat de Technisch Physische Dienst de beschikking heeft over een 

te Delft bedrijfsklaar opgestelde electronen-microscoop, 

dat partijen het electronen-optisch onderzoek in Nederland 

wenschen te bevorderen door 

a} aan geïnteresseerden de gelegenheid te bieden met de hierboven 

genoemde electronen-microscoop onderzoekingen te verrichten of te doen 

verrichten; 

b} medewerking te verleenen aan onderzoek naar de mogelijkheid tot 

verbetering van de hierboven genoemde electronen-microscoop; 

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1. 

De Technisch Physische Dienst verplicht zich om in overleg met de 

industrieën zelfstandig onderzoekingen te verrichten, het vervaardigen 

van de preparaten inbegrepen, met de electronen-microscoop. Desgewenscht 

zal hij de industrieën in de gelegenheid stellen zelf onder deskundige 

leiding dit onderzoek te verrichten. 

Bij de onderzoekingen met de electronen-microscoop zal aan partijen 

zooveel mogelijk boven derden voorrang verleend worden. 
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De Technisch Physische Dienst verplicht zich tot strikte 

geheimhouding tegenover elk ander dan den opdrachtgever van het resultaat 

van het onderzoek. 

Artikel 2. 

Door partijen zal een Commissie van Advies in het leven worden 

geroepen. Door den Technisch Physischen Dienst worden de voorzitter en de 

vice-voorzitter aangewezen, terwijl elk der industrieën een lid zal 

aanwijzen. 

Voor het eerst bestaat de Commissie van Advies uit de volgende 

heeren: Prof. dr. H.B. Dorgelo, Voorzitter 

Prof. dr. ir. A.J. Kluyver 

Ir. F.G. Waller ) 

Ir. G.A.M. Heim 

Prof. dr. G. Holst 

Ir. J.A. Emmens ) 

Vice-Voorzitter 

Leden 

De leden der Commissie van Advies zullen steeds tot de microscoop 

toegang hebben. De Commissie zal steeds over alle zaken, de microscoop 

betreffende, door den Technisch Physischen Dienst geraadpleegd worden. 

Artikel 3. 

De Technisch Physische Dienst zal er voor zorgdragen, dat steeds 

een voldoende staf en verder personeel ten behoeve van het onderzoek met 

de electronen-microscoop aanwezig is. 

De Technisch Physische Dienst verplicht zich om Ir. J.B. Le Poole 

met de technische leiding onder toezicht van Prof. Dorgelo en Prof. 

Kluyver te belasten. Tevens verplicht hij zich een deskundige te belasten 

met de leiding van het biologisch-praeparatieve werk. 

Artikel 4. 

De Technisch Physische Dienst zal het onderzoek met de electronen

microscoop ten behoeve van de industrieën tegen redelijke voorwaarden 

verrichten. Elk der industrieën staat er voor in, dat door haar jaarlijks 

ten minste een bedrag van f3000.- aan onderzoekgelden betaald zal worden. 

Dit bedrag wordt bij vooruitbetaling voldaan. De Centrale Organisatie 

T.N.O. stelt eveneens jaarlijks een bedrag van f3000.- op gelijke basis 

ter beschikking. 

Arti.kel 5. 

Ir. J.B. Le Poole, die in dienst der N.V. Philips' Gloeilampen

fabrieken is en wiens salaris uitsluitend ten laste van deze vennootschap 

komt, zal, voor zoover zijn in artikel 3 genoemde werkzaamheden dit 
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toelaten, in de gelegenheid worden gesteld onderzoekingen te verrichten 

ter vervolmaking van electronen-microscopen. De rechten op de door hem in 

deze gedurende den duur dezer overeenkomst te ~aken uitvindingen, zullen 

aan de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken toebehooren, welke bereid is 

aan de mede-ondergeteekenden voor Nederland een gratis medegebruiksrecht 

op deze rechten. voor zoover deze op electronen-microscopen betrekking 

hebben, voor den geheelen duur daarvan toe te staan. 

De rechten op de door Ir. Le Poole met betrekking tot electronen

microscopen voor 1 Nov. 1943 gedane uitvindingen zullen toebehooren aan 

de N.V. Ned. Gist- en Spiritusfabriek en aan de N.V. Philips' Gloeilampen 

fabrieken, welke bereid zijn aan de medeondergeteekenden een gratis mede

gebruiksrecht op deze rechten voor den geheelen duur daarvan toe te 

staan. De industrieën zullen een gratis medegebruiksrecht verkrijgen op 

de uitvindingen, betrekking hebbende op de electronen-microscopen, welke 

gedurende den duur van deze overeenkomst door den Technisch Physischen 

Dienst zelfstandig of in samenwerking met derden gedaan mochten worden, 

terwijl voor zoover op deze uitvindingen octrooirechten worden verworven, 

de Technisch Physische Dienst er voor instaat, dat de industrieën op deze 

rechten ook een gratis medegebruiksrecht zullen bezitten (beide voor den 

geheelenduur daarvan). 

Voor zoover een uitvinding, betrekking hebbende op electronen

microscopen, gedaan wordt door den Technisch Physischen Dienst in 

samenwerking met derden, zal de Commissie van Advies ontheffing kunnen 

verleenen van het in de voorafgaande alinea bepaalde. 

Artikel 6. 

Dezelfde rechten als deze overeenkomst toekent aan de industrieën 

komen ook aan de T.N.O.-organisaties, hare instituten en organen. 

Artikel 7. 

Deze overeenkomst wordt geacht te zijn in werking getreden op 

1 Nov. 1943 en wordt aangegaan tot 31 Oct. 1944. Zij wordt geacht telkens 

voor den duur van één jaar te zijn verlengd, tenzij door den Technisch 

Physischen Dienst of door één der industrieën met inachtneming van een 

termijn van drie maanden voor afloop is opgezegd. 

Delft, 3 November 1943. 

De Technisch Physische Dienst, De Industrieën, 
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