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MIKROSKOPIE
uoor op school en thuis
is een boek,

o

waaÍvan de inhoud niet veroudert,

o dat een leven lang actueel bliift,
o

waarachter een team van hulpvaardige deskundigen staat waarop
de lezer en lezeres bliivend een beroep kan doen als er vragen oÍ
problemen riizen bii het beoefenen van de mikroskopie,

o

en waarachter een organisatie staat die door middel van een voor
iedereen toegankelijk voorlichtingscentrum een peÍsoonliike begeleiding mogelijk maakt.

Stichting Mens en Wetenschap
Postbus 108
1270 AC Huizen-Í{h

Mikroskopie:
de Íascinerende
wereld van
natuur
en
!even

onder
een
loep
gezien

De Íoto op de omslag

Op de omslag van dit boek is het sporangium of sporenkapsel van een varen aÍgebeeld. Aan de achterkant van
een varenblad bevinden zich bruine
lanEe oÍ ronde plekken, sori genaamd.
Bi.j onderzoek onder de mikroskoop
blijkt elke sorus een aantal sporangia
te bevatten: bolletjes gevuld met sporen. Deze sporangia zi.jn omgeven met
een rand van verdikte cellen (annulus)
die op de Íoto goed te zien is. ln de late

zomer droogt het sporangium uit en
krimpt in. Daardoor komt de annulus

onder druk en barst, waardoor de
sporen worden weggeslingerd. Vergroting 160x.
Foto 2 toont een opengebarsten sporangium en is gemaakt in polarisatie.
een
scherp mogeliik
(Íoto)resultaat te bereiken werd het
preparaat in immersie-olie gelegd
(dus niet in water). Door het objectglas

Om

zo

iets te verwarmen konden luchtbelletjes uit de warme olie ontsnappen,
zodat een pedecte opname ontstond.
Vergroting 160x.
Steven W. Fijnvandraat

HOOFDSTUK

Hoe de werking van zo'n glazen bol op het
licht was, werd niet begrepen. Het zou tot
1100 duren voor de Arabische wijsgeer
Alhazen Ben Alhazen er iets van begreep.

1

Hij beschreef en schetste de bouw en
werking van het menselijk oog. Zijn belangstelling voor lenzen was groot en hii
schreef dan ook een werk over optica.
Hierin vermeldde hit ondermeer dat een
voorwerp, dat tegen de vlakke kant van
een platbol glazen voorwerp wordt gehouden, vergroot wordt gezien.
Yan 1214 tol 1292 leeÍde de Franscisca-

Historie

ner monnik Roger Baxon. Van hem is bekend dat hij experimenteerde met bolle
lenzen en optische instrumenten trachtte

te bouwen. Met zo'n instrument zou

hij

dingen hebben gezien die voor het blote
oog onzichtbaar waren. ln de donkere
Middeleeuwen was dat ongehoord, zoiets
werd aan de duivel toegeschreven. Reden
genoeg voor een monnik om over zoiets
niet te schri.jven. Wel adviseerde hij het
gebruik van bolle glazen voor diegenen bij
wie het zicht door ouderdom was verzwakt.
Het begin van de bril dus. Deze doet omstreeks 1300 dan ook zijn intrede en zo

kon het gebeuren dat een groot dichter

van die tijd, Albrecht, zijn lief het volgende

toezingt:

de deugden worden in Uw hart vergroot
als de letters in een Beril (bril)".
Uit geschriften uit 1313 in Pisa bliikt dat
Alexander de Spica de kunst verstond om

1

Zowel de mikroskoop als de teleskoop is
ongetwijfeld begonnen met de ontdekking van het feit dat doorzichtige bolvormige voorwerpen de eigenschap hebben
om alles, wat er doorheen gezien wordt,
vergroot te zien. Die bolle voorwerpen waren in het begin geen lenzen. ln de ge-

schriften van de Romeinse geschiedschrijver Seneca, die omstreeks het jaar
60 nC leefde, komen we de volgende pas-

sage tegen:

"Letters, hoe nietig en onduidelijk ook,
worden groter en helderder gezien door
een glazen bol gevuld met water."
Hier werd een toen reeds ongetwijfeld be-

kend feit opgeschreven. De Grieken

maakten er voor die tijd al melding van dat
papier op een afstand in brand kon wor-

den gestoken door het zonlicht via een
glazen bol gevuld met water, oÍ met behulp van een holle spiegel, te concentreren in een zogenaamd brandpunt. Het
Olympische vuur zou ook op deze wijze
ziln ontstoken. Feiten van eenzelÍde strekking worden ook gevonden in de veel oudere geschiedschrijving van de Chinezen.
De Romein Gasius Plinius die in het jaar 79
om het leven kwam bi.j de grote uitbarsting
van de Vesuvius, schriift:

"De natuur openbaart zich het grootst
juist in kleine dingen " Het staat vrijwel
vast dat hij allerlei zaken door een glazen
bol bestudeerde om ze groter te kunnen
zien.

I

ln een boek van rond het iaar 1 798 trof ik deze
tekening aan van een samengestelde mikros'
koop. Vergelijk hem eens met de figuren van
een moderner type in het volgende hoofdstuk.

brillen te maken. Een kunst die hij weliswaar openbaar maakte, maar geleerd
had van Degli Armati. Volgens een graÍschrift in de St. Maria Maggiori was hij de
uitvinder van de bril. Waarschijnlijk is hij
niet de enige. Vanaf '1300 vinden we op
verschillende prenten brillemakers afgebeeld. Ze waren zeer in trek en men kon ze
in marktkramen overal aantreffen.
Rond 'l 600 oeÍende in Middelburg Zacharias Janssen samen met zijn zoon Hans
het vak van brillenmaker uit. Al experimenterend met glazen hebben ze de teleskoop en de mikrpskoop uitgevonden of
ontdekt.
ln 1614 blijkt Giovanni du Pont al teleskopen te bouwen. Als eerste schreeÍ hij dat
een mikroskoop kan worden verkregen
door een teleskoop omgekeerd te gebruiken en daarbij de aÍstand tussen de lenzen te vergroten. Hij schreeÍ, dat hij zo

voorwerpen kon zien die met het blote
oog niet waargenomen konden worden.
Het nieuws over de ontdekking van de
teleskoop en de mikroskoop reisde snel

door Europa en kwam enkele jaren later in
Italië terecht. Hier vernam de grote Galilei
het nieuws en heeft deze beide instrumenten ook gebouwd en wellicht verbeterd.
Ziln ontdekkingen met de teleskoop baarden veel opzien en veroorzaakten de nodige omwentelingen in de astronomie.
Met de mikroskoop heeft hij ook gewerkt
en er ontdekkingen mee gedaan. Maar

daar werd geen aandacht aan geschonken.

Het werken met vergrootglazen moet
rond 1650 algemeen bekend zijn geweest.
ln een uit die tiid.daterend boekle vond ik
de volgende passage, die ik hier letterlilk
zal weergeven:
"Een manier om vergrootglasen te maken. Hiertoe zijn verscheydene manieren
van slypen, maar die alle konnen niet volkomelyk rond zyn, noch kleyn genoeg.
Om dit dan in het werk te stellen, neemt
men klaer doorschynend spiegelglas, 't
welck light smelt. Breekt hiervan kleyne
stukjes en maekt die met wat speeksel
aan een naald of priempjen vast klevend,

houd dat dan in een lamp of kaers soo
werd daer een roed glasen koegeltjen uyt.

Dese kunt gy maeken van verscheyden
groote. Hoe kleynder hoe meer sy vergrooten, de kleynste syn, als een Mostertzaed: welke kan in ronde kasjes geset
werden, en konnen een saeck meer als
d u ysen dt m

ael g roote r vertonen.

"

Aldus het citaat uit het NATUURLYK

oÍ 't Nieuw SPEEL-TONEEL DER KONSTEN. door Simon Witgeest t'Amstelredam. Een tweede citaat
uit ditzelfe boekje gaat over holle spiegels.
"Een spiegel welke men syn aensingt soo
groot als een Reusen aensigt siet. Men
TOVER-BOEK

maeckt dan een ronde spiegel van dick
glas, dit laet men hol uyt slypen en van
achteren met foele gelyk andere spiegels
belggen, soo sult gy in de spiegel siende,

ln

1810 produceerde de Londenaar Thomas
Winter deze mikroskoop. De preparaten wer'

den op een cylinder aangebracht en konden
door het verdraaien van die cylinder onder het
objectief worden gebracht.

Een eenvoudige samengestelde mikroskoop
zoals er vele te zien zijn in het Science Museum
te Londen.

een aengesigth hebben als een Beus, ver-

vaarlyk om aen te sien."

vrijwel zeker dat Van Leeuwenhoek dit

De eerste publicaties
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Antonie van Leeuwenhoek in ons land en
Robert Hooke in Engeland als eersten met
hun publicaties over mikroskopie in de
openbaarheid komen. Hooke leeÍde van
1635 tot 1690, Van Leeuwenhoek van
1632 tot'l 723. Het moet Hooke geweest
zi,jn die Van Leeuwenhoek geïnspireerd
heeft tot het mikroskoperen. Hooke kreeg

een opleiding tot portrettekenaaar.

Hookes boek Micrographia stond toen op
het toppunt van zijn populariteit en het is

Hii

werd het nooit, maar ziin ervaring kwam
hem goed van pas bij het illustreren van
zijn publicaties over mikroskopie. Op 1
april '1663 begon hij met het geven van
demonstraties met mirkoskopen voor zijn
medeleden van de Royal Society in Londen. Een genootschap waarin jonge wetenschappers zich verenigd hadden om
hun ervaringen uit te wisselen en de wetenschap te bevorderen.
ln '1665 publiceert hij zijn beroemd geworden werk MICROGRAPHIA. Naast een
beschriiving van verschillende typen mikroskopen en de kunst van het slijpen van
lenzen laat hij ook talrijke onderzoekingen
de revue passeren. Dit alles rilk geillustreerd met schitterende tekeningen.
Van 1667 lol1672 reist Antonie van Leeuwenhoek naar Londen. Als lakenhandelaar had hii daar goede zaken te doen.

boek gezien en bestudeerd heeft. Uit het
vele en verdienstelijke werk dat hij na die
tijd deed, blijkt dat hij veel onderwerpen
precies zo onderzocht als Hooke heeft be-

schreven. Hooke beschrijft ondermeer
hoe je het best lensjes kunt slijpen en deze
tussen twee metalen plaatjes kunt vatten
om er een eenvoudige mikroskoop van te
maken. ZelÍ zegl hij dat de kwaliteit beter
is dan de samengestelde exemplaren van
die tijd. Antonie van Leeuwenhoek werkte
volgens deze beschrijving. Zijn verdienste
bestaat hierin dat hi.j tal van onderwerpen

ter hand nam en deze uitvoerig bestudeerde, beschreef en tekende. Al ziin
waarnemingen zond hij in de vorm van

brieven naar de Royal Society in Londen.
Hi.l was de Engelse taal niet machtig en
bediende zich van het Nederlands van die
dagen. Zijn studies en tekeningen waren
zo gedetailleerd, dat ze nog heden ten
dage kunnen wediiveren met het werk van
moderne onderzoekers, uitgerust met de
modernste instrumenten. Voor elk object

construeerde

hii een speciaal

mikro-

skoopje. ln totaal moet hij er meer dan 500

hebben geproduceerd. Er zijn er thans
nog 9 van over. Een daarvan heeft een
vergroting van275 maal. Hij heeft er zelÍs
bacteriën mee gezien die aÍkomstig waren
van het aanslag op zijn tanden.
Hij wordt beschouwd als de grondlegger
van de moderne mikrobiologie. Zijn geboorte en woonplaats Delft heeft hem
geëerd met een moderne school voor an-

alisten: het Van Leeuwenhoek lnstituut.
Toen de multinational en voorloper van de

moderne biotechnologie Gist-Brocades
'1970,
N.V. zijn 1O0-jarig bestaan vierde in
schonk zij ter herinnering aan Van Leeu-

wenhoek de gemeente Delft een Van
Leeuwenhoek Monument.

Het is bilzonder boeiend om eens een
boek over Van Leeuwenhoek te lezen. Je
ziet dan wat een amateur vermag en niet
alleen op het terrein van de mikroskopie.

Ter lering en vermaak....
Nog steeds is de mikroskoop een belangrijk instrument in handen van amateur we-

tenschappers. Een instrument, waarmee

je vrienden vermaakt. Van Leeuwenhoek
ln de negentiende eeuw vinden we in tal van
schoolboekjes dit soort figuren van samengestelde mikroskopen. Ze waren toen algemeen
goed geworden en vonden steeds meer toepassing.

gebruikte een mikroskoop bestaande uit
een enkel lensje naar aanleiding van de
beschrijving in Micrographia van Hooke.
Hooke zelf echter gebruikte een samengestelde mikroskoop. Deze bestond uit
een objectief en een ooglens. Voor de verlichting werd een glazen bol met daarach-

ter een vlammetje van een olielamp ge-

bruikt, zodat er ook met kunstlicht
gewerkt kon worden. Een fraaie afbeelding van dit instrument vinden we in het
boek van Hooke terug. Een prent die iedere mikroskopist kent en in vrijwel elk
mikroskopieboek is. afgebeeld. Het is een
mooi stuk instrumentmakerswerk. Aangenomen wordt dat Hooke het heeft laten
bouwen door ambachtslieden. Dit in tegenstelling tot Van Leeuwenhoek, die
alles zelf maakte. Hij was immers een oprechte amateur. En heden ten dage kent
hij nog vele opvolgers die de mikroskopie
als liefhebberij beoeÍenen, maar waarvan
het werk op zo'n hoog pijlstaat dat het kan
wedijveren met beroepswetenschappers,
ja dat ze hen zelfs overtrefÍen!
Hooke en Van Leeuwenhoek waren niet
de enige pioniers op het gebied van de

mikroskopie in die dagen. Zo laat Des

Cartes in '1637 een tekening zien van een
mikroskoop met een puntige naald waarop het voorwerp kon worden bevestigd en
waar met een holle spiegel zonlicht op het
voorwerp kon worden gericht. ln 1656 laat
de lijÍarts van Lodewijk XIV een eerste publicatie het licht zien die alleen over de
mikroskopie handelde. ln zijn voorwoord

schrilft hij:
"... dat de majesteit Gods meer aan het
licht treedt door deze kleine lichamen dan
in reusachtige en derzelfder verbijsterend

samenstel zelfs de meest goddelozen

overtuigt en hen voert tot begrip, de be-

wondering

en verering van

derzelfde

Schepper."
De angst voor het "duivelse" van de mikroskoop was voorbij en de mikroskoop
won steeds meer aan populariteit. Ook
Van Musschenbroek van Leyden, een be-

kend geleerde uit die tijd, interesseerde
zich voor de mikroskoop en construeerde
heel fraaie kompasmikroskoopjes. Dit waren enkelvoudige mikroskoopjes waarbij
in een houder plaatjes met verschillende
lensjes konden worden geschoven zodat
verschillende vergrotingen gebruikt konden worden.
ln 1685 vinden we bij de ltaliaan Tortana
dat hij mikroskopen gebruikte waarbij de
lens ingesteld kon worden door de houder
in en uit te schroeven. Deze SCREWBAR-

REL mikroskopen zouden zeer populair
worden. Zewaren eenvoudig te construeren en makkelijk in gebruik. ln 1694 neemt
de Duitser Hartsoeker dit idee over. Maar
ook de Engelsman Wilson, die in 1702 de
produktie start van dit type mikroskopen.
Door het initiatief van Wilson werd de mikroskoop voor vrijwel iedereen toegankelijk. De preparaten werden meegeleverd

een theorie lanceerde over chromatische
aberraties. Een eigenschap van mikrosko-

pen waardoor de lijnen in het beeld omzoomd lijken door alle kleuren van de re-

de samengestelde
mikroskopen hadden hier last van door de
combinaties van lenzen die ieder deze
Íouten in zich hadden. De afwijking van de
ene lens werd vergroot weergegeven door
de andere. Dit was dan ook de reden dat
de enkelvoudige mikroskoop zo lang de
voorkeur genoot boven de samengesteld.
Lister toonde aan dat lenzen berekend
konden worden en dat de afwijkingen zo
konden worden opgeheven. Naar aanleiding hiervan maakte James Smith in 1826
voor Lister de eerste achromatische lenzen. Hierbij was de kleurschifting zo goed
als toen mogelijk was opgeheven. Door
deze verbetering kon de mikroskoop pas
echt voor wetenschappelijk werk worden
genboog. Vooral

"Verlichting volgens Kohler".
Hoewel de ontwikkelingen op het gebied

van de mikroskopie zich voornamelijk in
Engeland en Duitsland aÍspeelden, heeft
ook ons land heel wat pioniers gekend en
herbergt er nog steeds een aantal. De fasecontrastmikroskoop, die in 1933 door

de Groningse hoogleraar Frits

Zernike

werd uitgevonden, betekende zo'n vooruitgang op het gebied van de mikroskopie
dat hij er in 1953 de Nobelprijs voor kreeg.
En heden ten dage is de Leidse professor

Ploem bekend om zijn verlichtingssysteem voor de fluorescentiemikroskoop en
het vele werk dat zijn laboratorium doet op

het gebied van mikro-analyse van weefsels.
De lichtmikroskoop kende beperkingen in

het vergrotende of, beter gezegd, oplos-

sende vermogen. Een vergroting

van
1000 maal is wel zo ongeveer de grens. ln

1931 bouwen de Duitsers Knoll en Ruska
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de eerste elektronenmikroskoop.

Jr

Deze

heeft een vergroting van 1.000.000 maal.
Deze thans wel zeer geavanceerde instrumenten geven de onderzoeker tal van
nieuwe mogelijkheden die nog lang niet
alle zijn ontdekt oÍ ontwikkeld. Maar de
lichtmikroskoop zullen ze nooit kunnen
vervangen. De elektronen- en de lichtmikroskopen zullen steeds naast elkaar gebruikt blilven worden. Beiden zullen nog
wel verder worden geperfectioneerd.

Mikoskopie voor school en thuis
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Amateurs zullen bij de mikroskopie steeds
een belangrijke rol blijven spelen. ln ons

land bestaat er geen officiele mikroskopie-opleiding of een diploma in die richting. Het is een vak dat ergens "bij" wordt
gedaan omdat het nodig is. Echt goed
mikroskopiëren wordt geleerd in de praktijk en uit boeken. Veel komt het aan op
eigen vindingrijkheid en onderzoekingsdrang. Een combinatie die het vak mikroskopie bij uitstek geschikt maakt voor ama-

teurs. Reden waarom juist zij nogal eens
opzienbarende resultaten bereiken. Dit

ln zijn boek MICROSCOPIA beschrijft de monnik Cosmus Conrad Cuno de wereld zoals hij
die door een mikroskoop gezien heeft. Deze

Onze landgenoot Antonie van Leeuwenhoek
was een heel ijverig amateurmikroskopist. Ook
hij tekende veel zoals deze studie van een blad-

tekening laat zien dat ook zijn tekenkunst op
een hoog peil stond.

luis.

mikroskoop.

en bestonden uit ivoren plaatjes van nog

weer gevat in een rond metalen plaatje dat

gebruikt. De verkregen beelden waren nu
beter als voorheen en deden de onderzoekers veel nieuwe dingen ontdekken. ln

TOEPASSINGEN

onder de lens kon worden gedraaid. ln
veel studieboeken uit die tijd vinden we

die tijd ontstaan allerlei prepareertechnieken en het toepassen van kleurstoffen om

geen centimeter grootte. Deze waren

afbeeldingen van dit type mikroskoop.
ZelÍ bezil ik een boekje uit die tijd, waarschijnlijk uitgegeven door een van mijn
voorouders: S. Schouten te Amsterdam.
Het verscheen in 1748 en draagt de titel:
Schouwtoneel der natuur of Samenspraken over de bijsonderheden der natuurlijke historie.

Uitvoerig wordt beschreven hoe de mikroskoop werkt en hoe de preparaten
worden gemaakt.

De optische kwaliteit wordt verbe-

terd
Hoewel de populariteit steeds toenam zou
het tot 1820 duren voordat J.J. Lister, de
vader van de latere chirurg Lord Lister,
10

details in de preparaten zichtbaar te maken. De ontwikkeling van de mikroskoop
wordt stormachtig.
ln 1866 gaat de grote opticus Ernst Abbe
bij de toen 20 jaar oude firma Carl Zeiss
werken. Daar lanceert hij het begrip Numerieke Apertuur en ontwerpt de Abbe
condensor. Deze wordt nog steeds in ongewijzigde vorm bij alle lichtmikroskopen
gebruikt. De Íirma Zeiss werd een begrip
in de wereld van de optische instrumenten. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog
waren Zeissmikroskopen niet te overtreffen. Een goede verlichting, weer op basis
van berekeningen werd door August Koh-

ler in 1893 voorgesteld. Deze verlichting
wordt nog steeds als de meest ideale beschouwd, en is bekend onder de naam

boek hoopt er toe bij te dragen dat er meer
amateurs zich thuis gaan voelen achter de

Het zou zeker tot het einde van de
achtiende eeuw duren eer de mikroskoop
echt als technisch en wetenschappelijk
instrument gebruikt gaat worden. Voor die

tijd was het een stuk speelgoed voor rijke
lieden die er mee pronkten en hun vrienden vermaakten. Enkele amateurwetenschappers zoals Antonie van Leeuwenhoek en Hooke uitgezonderd. Zijzagen en
beschreven met de mikroskoop vele, zeer
interessante zaken waarvan zij helaas de
betekenis nog niet begrepen. Van Leeuwenhoek zag als eerste bacteriën. Zijn tekeningen daarvan geven een duidelijk bewijs. En nog steeds is het kijken naar
bacteriën afkomstig van het tandaanslag
een leuke en zeer gewilde bezigheid voor

beginnende amateurmikroskopisten.

Biologie
De biologie, en met name de mikrobiologie, maakte grote ontwikkelingen door na-

dat de mikroskoop als wetenschappeli.;k

die op de bodem liggen kunnen worden
bekeken. Vooral bij waterpreparaten is dit

handig omdat de meeste organismen
toch naar de bodem zakken. Om allerlei
details in biologische weeÍsels zichtbaar

instrument bruikbaar werd. Zowel voor de
plantkunde als de dierkunde werden de
structuren van de organen en weeÍsels

te maken is een groot arsenaal aan prepa-

ontdekt. Door bestudering van de bouw

ken heeft men veel zaken over plant en
dier kunnen bestuderen en ontdekken.
Nauw verweven met de biologische is de

leerde men hun Íuncties kennen. ln ieder
laboratorium dat maar iets met biologie
heeft te maken is een mikroskoop te vin-

reer- en kleurtechnieken voorhanden en
samen met een aantal belichtingstechnie-

medische toepassing van de mikroskoop.

den; variërend van een eenvoudige studiemikroskoop tot zeer gecompliceerde
researchmikroskopen. ledere biologiestudent is welhaast verplicht om een goe-

Op het medisch analytisch laboratorium

schaffen.

hier uiteraard de grote drijfveer. Een erva-

de studiemikroskoop aan te

Heel wat practicum-uren worden erachter

doorgebracht.
De mikrobiologie houdt zich bezig met
alles wat leeft en dat alleen door de mi-

trefÍen we een serie mtkroskooptypen die
kwalitatieÍ op een zeer hoog peil staan.

Het belang van de gezondheidszorg

ren patholoog kan aan de hand van een
mirkoskopisch onderzoek vaak heel snel
een diagnose stellen. Gewacht hoeft dan
niet te worden op de nogal omslachtige
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Eén van de voorouders van de auteur van dit
boek gaf in 1746 een boek uit waarin uitvoerig
wordt beschreven wat men toendertijd van de
optica wist. Heel uitvoerig wordt een samengestelde mikroskoop uitgelegd. Deze illustratie
verduidelijkt het geheel.

kroskoop kan worden gezien. Dat een
goede mikroskoop hier niet kan ontbreken
behoeft geen verder betoog. Vaak zien we
dat de te gebruiken mikroskopen aangepast zijn aan het doel waarvoor ze moeten
dienen. Voor het prepareren van kleine
wezentjes zijn prepareermikroskopen
ontwikkeld. Met Íijne instrumenten kunnen dan insekten en plantjes worden
voorbereid voor verder onderzoek of simpelweg alleen maar worden bestudeerd.
Een boeiende tak is de planktonstudie van
water. Met de mikroskoop worden de zogenaamde submikroskopische bewoners

bestudeerd en geidentificeerd. De deskundige kan aan de hand van de gevonden soorten een uitspraak doen over de
zuiverheid van het oppervlaktewater.
Een aparte plaats nemen de omgekeerde
mikroskopen in. Het licht valt van boven
op het preparaat dat in een speciaal
schaaltje ligt. Het objectief bevindt zich
onder het schaaltje zodat de voorwerpen

chemische bepalingen. Een plaatje geeft
vaak in één oogopslag meer informatie
dan vele pagina's cijÍermateriaal.
Naast het analytisch onderzoek op het la-

boratorium vinden we steeds meer speciaal ontworpen mikroskopen in de mo-

derne operatiekamer. Oogspecialisten,
keel-, neus- en oorartsen en chirurgen
moeten steeds fi.jnere handelingen uitvoeren. De mikrochirurgie neemt een steeds

grotere vlucht. Het transplanteren van
hoornvliezen en het vervangen van oog-

lenzen onder een prepareermikroskoop
behoren tot de dagelijkse werkzaamheden in de operatiekamers. Gecombineerd

met de laserstralen die mikroskopisch
kleine ingrepen mogelijk maken is er voor
de chirurgie nog een keur aan nieuwe mogelijkheden te verwachten. Dit alles dank
zij de mikroskoop.

ln een totaal andere tak van de wetenschap, de geologie en de paleonthologie
vindt de mikroskoop uitgebreide toepas-

sing. Men bedient zich van speciale mikroskopen, uitgerust voor polarisatietechnieken. Het vervaardigen van geologische

slijpplaatles is een kunst apart. Maar ook
hier geldt weer dat een eenvoudig mtkros-

kopisch onderzoek van gesteenten veel
sneller tot een resultaat voeft dan een uitgebreid chemisch onderzoek.
Nauw verbonden met de geologie is de
paleontologie. De wetenschap die zich
bezighoudt met de bestudering van het
vroegere leven uit ons versteende verleden. Daar het leven met mirko-organismen is begonnen is mikroskopisch onderzoek hier zeer op zijn plaats. Bacteriën van
een paar millard laar zijn al gevonden, uiteraard in versteende vorm.

lndirect bedienen ook andere weten-

schappen zich van mikroskopen. Een grote tegenstelling is het gebruik in de astronomie van de mikroskoop. De negatieven
van de Íoto's, gemaakt met de sterkste
teleskopen, worden nauwkeurig met speciale meetmikroskopen afgezocht naar
details. Meetmikroskopen vinden we ook
op tal van plaatsen in de techniek.Zoworden luchtopnamen uitgemeten met gecompliceerde meettoestellen waaraan de
mikroskoop ten grondslag ligt. Het vaak
heel Íijne en nauwkeurige draaiwerk van
de fijninstrumentmaker wordt uitgemeten
met meetmikroskopen. Tegenwoordig
compleet met elektronische sturing en digitale uitlezing.
Veel filn montagewerk wordt onder tech-

nische prepareer- oÍ montagemikroskopen uitgevoerd. De mikro-elektronica en
de chip zouden zonder mikroskoop niet
kunnen bestaan. ln de elektronica-industrie vinden we vaak hele batterijen van
montagemikroskopen. De werkomstan-

digheden ziln daar volledig aangepast,
want ieder stoÍje kan een ramp betekenen. De lucht is in die speciale ruimten
schoner dan in een operatiekamer.

Ook indirect vindt de mikroskoop in de
techniek steeds meer toepassing, maar
dan in combinatie met mikroprocessors.
De mikroskoopbeelden kunnen via een
beeldanalisator worden bewerkt, waaruit
weer meetgegevens komen. Zo kunnen
de grootte en vorm van deeltjes worden
bestudeerd. ln combinatie met de mikrotechniek is dit zeer leerzaam.

AMATEURS
Als je op een tentoonstelling of een beurs

rondloopt waar ook mikroskopen zijn te
vinden, zoals het lnstrument te Amsterdam, dan zie je de ene mooie dure mikroskoop na de andere uitgerust met de meest

vedijnde hulpmiddelen. Je vraagt je dan
wel eens af wat je als amateur op dit gebied nog kunt beleven. Je voelt je soms
als een .jochie op een versleten kinderstepje temidden van de moderne grommend glanzende automobielen.
Wel, Antonie van Leeuwenhoek was een
van de eerste amateurs op mikroskopiegebied en verrichtte baanbrekend werk en
nog steeds zijn er heel wat amateurs te
vinden die op het gebied van de mikrosko-

pie meer in hun mars hebben dan veel

't1

wetenschappelijke instituten. Ja, het komt
niet zelden voor dat er een beroep wordt
gedaan op de kennis en de ervaring van
de amateurs. Niet zelden zie je een goede

koop worden geplaatst zodat je in plaats
van een nachtÍilm het wel en wee van een
watervlo op de buis kunt zien. Je kunt het
dan ook nog op video vastleggen.

vele kanten op. Het is maar net wat je leuk
vindt.

samenwerking tussen amateurs en wetenschappers. Beide profiteren weder-

De meeste amateurmikroskopisten

ca en soms zijn er wel eens cursussen

zijds van elkaar.
Zo wordt heel wat mikropaleonthologisch
onderzoek door amateurs bedreven. Zij
hebben tijd en energie en lust om dit werk
te doen. De wetenschapper is vooral in de
tijd van nu daartoe niet meer in staat.
Steeds meer beperkingen worden hem
opgelegd. Natuurlijk hoef je je als amateur

niet te storten in een of ander weten-

schappelijk onderwerp. Je kunt ook puur
voor je genoegen door een mikroskoop de

wonderen van de natuur aanschouwen.
Een uurtje kijken door een mikroskoop is
vaak boeiender en levendiger dan het
begluren van de kleurige beeldbuis. Als je
een keer een avond lang door een mikros-

koop het uitkomen van een eitje of de
groei van een schimmel hebt bewonderd
dan raak je daar niet over uitgepraat. Je
hebt immers direct contact met het leven.
Een troost voor de W- en videofanaten is
de TV-camera. Deze kan op de mikros-
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gaans leer je het vak uit boeken en door
aanwilzingen van andere meer ervaren
broeders. Maar bovenal is het een vak dat
je leert door het veel te doen. Ervaring is
immers de beste leermeester. Dit boek is
er dan ook op gericht om alle onderwerpen zo de revue te laten passeren dat

een als arbeider in de havens van een van

onze grote havensteden, de ander verdient zijn brood met een topfunctie in een
grote internationale industrie. De mikroskoop verenigt hen op praat- en werkavonden.
De ene amateur zal zich verdiepen in een
bepaald onderwerp en zich daar helemaal
in vastbijten. De ander vindt het gewoon
leuk om van alles en nog wat onder zijn
mikroskoop te leggen en gewoon te genieten van wat hij ziet en beleeft. Een derde amateur legt zich toe op het bedenken
en bouwen van slimme constructies waardoor zijn instrument net weer een beetje
beter wordt dan het al was. Een vierde

iedereen die daar wat voor voelt ze na kan
werken. En bedenk daarbij dat vrijwel alle
mikroskopisten in ons land en daarbuiten
in feite rasechte amateurs zijn, die niet
zelden van hun liefhebberij een beroep of
een deel van hun beroep maken. Uw auteur is er een van.

amateur(Íotograaf) specialiseert zich in
het Íotograferen door het mikroskoop en
combineert zo twee prachtige hobby's.
Kortom: als amateurmikroskopist kun je
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Enkele tekeningen die Antonie van Leeuwenhoek maakte als illustratie van ziin vele brieven

over zijn mikroskopische waarnemingen. Van
boven naar beneden de eerste waarneming van

bacteriën. De overbekende tekening die in ieder bacteriologieboek is te vinden. Daaronder
een serie spermatozoiden zoals hii ze meende
te zien. Met veel bewondering schriift hii over
de Volvox, de tekening daaronder. Het buisie
dat hij hier schetst is het buisje gevuld met
water en dat voor de lens van ziin mikroskoopie
werd gehouden.

De mikroskoop van Antoni van Léeuwenhoek.
Met dit primitieve apparaatje werd de eerste
blik geslagen in de wondere wereld van de mikrokosmos. Foto l.R. Hafkamp.

< Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723).
12

practi-

waar je het een en ander kunt leren. Door-

clubs en verenigingen treÍ je steeds een
mengelmoes aan van experts. Werkt de

fl
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zijn

eenlingen. Maar in de, helaas spaarzame,
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Een beroepsopleiding voor mikroskopist
is er niet in ons land. Je leert het op
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of twee golfdalen. Hier zien we dat de

HOOFDSTUK2
0ptische grondslagen
uan de mikroskoop
Om de werking van de mikroskoop beter
te kunnen begrijpen en hem dus beter te
kunnen gebruiken, is het nuttig iets van de

optische grondslagen te weten. Wat

is

licht, wat doen lenzen en hoe werken ze in
een mikroskoop zijn de vragen die we hier
willen beantwoorden. Geen uitvoerige
wiskundige behandeling, daar zijn goede
boeken voor, maar een eenvoudige benadering.

Figuur 2-1. Licht kan voorgesteld worden als
een golfbeweging. Deze heeft de vorm van een
sinus. Hier zijn verschillende sinusgolven weergegeven getekend door een computer. Een sinusgolf wordt gekarakteriseerd door twee kenmerken. De amplitude A en de golflengte G. De

amplitude is de grootste uitwijking gerekend
vanuit het evenwichtspunt. De golflengte is de
afstand waarover een verstoring van het evenwicht, de beweging dus, zich voortplant. Bij a
zijn twee sinusgolven te zien. Hun golflengte is
gelijk en hun amplitude verschilt.
Bij I is de golflengte van de golí met de laagste
amplitude twee maal zo lang als die van de golf
met de hoge amplitude.
Bij c en d zijn nog twee varianten op dit thema te

zien.

V=NxG
waarin V de voortplantingssnelheid, in ons
geval die van licht is. N het aantal trillingen
per seconde of de Írequentie en G de golflengte. De voortplantingssnelheid van
licht is 300.000 km per seconde. De golÍ-

lengte van het licht wordt gemeten in mi-

kron of mikrometer (1 mikron : 0,001
mm). Het zichtbare witte licht bestaat in

spectrum. De hooÍdkleuren die daarin
voorkomen zijn violet, blauw, groen, geel,

oranje en rood. De golflengte van violet
licht bedraagt 0,4 mikron, die van rood

Een vraag, die de mensheid zich waarschijnlijk al van het prilste begin heeft gesteld en die pas in 1678 door onze
landgenoot Christiaan Huygens werd be-

licht 0,7 mikron.

Over het ontstaan van kleuren gaan we
hier niet op in. Wel moeten we zeggen dat
het licht met een korte golflengte, dus violet veel meer energie bevat dan rood licht,

antwoord. Hij onderkende dat licht een
golÍkarakter had en stelde als eerste de
golftheorie van het licht op. Een theorie
die voor alle trillingsverschijnselen opgaal. Ze komt er op neer dat een trilling,
dus ook die van licht, zich voortplant als

met een langere golflengte. Nog korter
van golflengte is het ultra-violet of UV. Dit
licht is zo energierijk dat een te lange bestraling met dit licht ernstige beschadigrngen tot gevolg heeft. Denk maar eens aan
een te lang verblijf in de zon. Het zonlicht
bevat immers een flinke hoeveelheid UV.
Nog korter van golÍlengte zijn de röntgen-

een sinusgolf. Dit kunnen we ons eenvou-

ruk een heel langzame beweging dan zal
een lange golf door het touw gaan.Een
kort en heftig rukken zal kleine korte golven in het touw teweeg brengen. ls de
beweging heel zachtjes dan zal de uitslag
van de golfbeweging maar klein ziln terwijl
een stevige ruk grote uitslagen van het
touw zal geven. U moet deze trouwruk
maar eens proberen. Een ander voorbeeld
is een steen die in het water wordt geworpen. De verstoring van het wateroppervlak door de steen plant zich ook hier golÍ-

tussen golflengte en frequentie wordt in
een Íormule weergegeven samen met de
voortplantingssnelheid, in ons geval die
van het licht. Die Íormule luidt:

werkelijkheid uit een mengsel van alle
kleuren van de regenboog oÍ beter het

Wat is licht?

dig voorstellen door uit te gaan van een
springtouw. Als je een ruk geeft aan het
touw zal die ruk zich al golvend over de
lengte van het touw verplaatsen. ls de

sinus met de kleine amplitude bestaat uit
een volledige sinus, dus een golflengte, de
grote amplitude telt twee golflengten.
Naarmate de golflengte afneemt, neemt
het aantal sinussen per tijdsduur toe. Dit
wordt Írequentie genoemd. Het is het aantal trillingen per seconde. Het verband

1

en gamma-straling. Van hun doordriri-
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gend vermogen wordt dankbaar gebruik

gemaakt in de medische wetenschap.

Maar hun schadelijke bilwerking zal niemand onbekend ziin.
Veel prettiger in ervaring is het eveneens

onzichtbare infrarood lR. De golÍlengte
hiervan is groter dan die van het rode licht.

Hun warmte-efÍect kennen we van de in-

Íraroodlamp. Ze worden dan ook wel
warmtestralen genoemd. Nog langer van
golÍlengte zijn de radar- en radiostralen.
Deze variëren van een millimeter tot kilo-

vormig voort. Een klein steentje geeft

meter. De radardetector van de verkeers-

kleine golfles, een grote steen geeft grote
golven.
De golfbeweging van een touw is in een

vinden op de zogenaamde 70 cm en

graÍiek goed weer te geven. Het is een
grafische voorstelling van de uitwijking
van een trillend punt (bijvoorbeeld een
punt in het touw oÍ het oppervlak van het
water dat in beweging is gekomen door
een steen) als functie van de tijd. ln figuur
2-1 zien we twee van dit soort sinussen
afgebeeld. De een heeft een grote uitwiiking de ander slechts een kleine. Deze

verticale uitslag wordt amplitude genoemd. Hoe hoger die amplitude, hoe
sterker het licht. ln diezelÍde figuur zien we
bij de sinusfiguur met de grootste amplitude twee golftoppen en twee golfdalen.
Een volledige sinus bestaat uit een golftop
gevolgd door een golfdal. De afstand

waarover een zo'n volledige sinusbeweging plaatsvindt, heet golflengte. Dit is gelijk aan de afstand tussen twee golftoppen

politie werkt bij voorbeeld op een golÍlengte van 3 cm; veel zendamateurs zijn te

2-meterband. De FM-zenders zilten op 3
meter, terwijl de korte golÍ varieert van 10
tot 60 meter. De middengolf strekt zich uit
van 150 tot 1500 meter, daar boven zitten
we in de lange golven.
Dit hele scala van golflengten wcrdt elektromagnetische straling genoemd.
Slechts een heel klein deel ervan, het
zichtbare licht, wordt voor de lichtmikroskopie gebruikt, aangevuld met een deel

van het ultraviolet en het infrarood. l"let
gebruik van elektronen in de elektronenmikroskoop is een hooÍdstuli apart. ln de
nabile toekomst zal het mogelijk zijn om
ook met röntgenstralen en zelfs met geluidsgolven mikroskopie te bedri.jven. De
hoeveelheid elektronica die hieraan te pas
komt, is echter zeer uitgebreid, zodat de
apparatuur zeer kostbaar wordt. We gaan
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dus maar terug naar het zichtbare witte
licht. Daar zit genoeg in, alle kleuren van
de regenboog immers.

raat bestaat uit een grote doos waarvan in
een van de zijden een klein gaatje is ge-

prikt. Tegenover dit gaatle is

Lichtbreking
Een lichtstraal ondervindt in glas vertraging. Voor loodrecht opvallend licht heeft
dat geen gevolgen. Het gaat gewoon

rechtdoor.
Schuin invallend licht verandert echter wel
van richting. Bij de passage van het grensvlak lucht-licht worden de lichtstralen ge-

Fig. 2-5. Wit licht dat is samengesteld uit vele
kleuren (alle kleuren van de regenboog) wordt
bij passage door een prisma ontleed in die samenstellende kleuren. Blauw wordt het meest
gebroken, rood het minst.

een

matglaasje of een stuk wit papier aangebracht. Een voorwerp straalt vanuit ieder
punt licht uit. Het gaatje in de doos laat

van ieder punt van het voorwerp slechts
een heel smalle bundel licht door. Hierdoor wordt van ieder punt van het voor-

werp een punt afgebeeld op

het

matglaasje oÍ het papier. Al die punten

samen vormen dan een beeld van het
voorwerp. Een lens doet hetzelfde alleen
wordt een hele bundel licht uitgaande van
een punt van het voorwerp als punt afgebeeld. Van ieder punt vormt de lens een

broken. Je kunt het vergelijken met een
auto die van de weg aÍraakt en in het rulle

zand terecht komt. Door het veel moeilijker begaanbare zand trekt de auto scheef.

beeldpunt, zodat ook hier een totaal beeld

Bij een vlakke glazen plaat waar de glasoppervlakken evenwijdig aan elkaar lopen,
heeft dit geen grote gevolgen. Doordat er

van het voorwerp ontstaat. Omdat een

tweemaal de passage lucht-glas plaats-

vindt, wordt de bij de eerste passage

scheef getrokken lichtstraal bij de volgende passage, maar nu van een moeilijk
begaanbare weg - glas - naar een makkelijke weg - lucht - nogmaals gebroken
maar in omgekeerde zin. De lichtstraal

vervolgt zijn weg in de oorspronkelijke
richting. Dit brekingseffect van glas is
goed te zien als je door een glazen plaat

(plastic mag ook) naar een voorwerp erachter kijkt. Kijk je er loodrecht op, dan zie
je niets bijzonders. Bij een schuine blik
echter lijkt het als of het voorwerp bekeken door het glas verschoven is. Probeer
het maar eens, het lukt al heel goed met
een potlood en een plastic liniaal.

Fig. 2-4. Bij passage door een dichter medium
zoals glas, wordt licht gebroken. Het lijkt alsoÍ
een voorwerp achter een glazen of plastic plaat
verplaatst wordt.

Ziin de glasoppervlakken niet evenwijdig
aan elkaar, zoals bij een prisma, dan gaat
bij de breking van het passerende licht de
golflengte een rol meespelen. Wit licht bestaat uit een heel scala van kleuren, ieder
met zijn eigen golflengte. Hoe korter de
golÍlengte is, hoe sterker de breking. Een
auto met hele grote wielen zal minder uit
de koers raken dan een met kleine wielen
uitgerust voertuig als hij van de weg afraakt.
Wordt wit licht door een prisma geleid,

Fig. 2-6. Bij een lens treedt hetzelfde verschijnsel op. Niet alle stralen komen in hetzelfde punt

bijeen. Het beeld wordt ontleed in kleuren. Dit

effect wordt kleurschifting of chromatische

aberratie genoemd.

maar erg vervelend voor de ontwerper van
lenzen. De oppervlakken van lenzen lopen

immers nooit evenwijdig aan elkaar. Ook
hiertreedt het ontleden van licht in kleuren
op, de zogenaamde kleurschifting. We
komen daar later nog op terug.

Lenzen
Wij zullen ons hier beperken tot de eenvoudigste lens, de dubbelbolle oÍ convexe
lens. Deze dankt zijn naam aan de eigenschap om lichtstralen te verzamelen, te
convergeren. Dit gebeurt niet zomaar willekeurig. Alle evenwijdig invallende lichtstralen worden na passage door de lens
verenigd in één punt, het brandpunt. Het
waren de oude Grieken die dit brandpunt
ontdekten en er gebruik van maakten om
er vuur mee te maken uit zonnestralen. Dit
vuur, door de goden gegeven - het was
immers zonnelicht - staat heden ten dage
nog bekend als het Olympische vuur.
Om de werking van de lens te begrijpen,
stellen we ons voor dat het oppervlak niet
bol is maar bestaat uit kleine platte vlakjes
die bolvormig naast elkaar liggen. leder
vlakle breekt zijn eigen lichtstraal zo dat hij
in het brandpunt komt.
Een bolle lens kan echter ook een voorwerp vergroot oÍ verkleind weergeven, als
er maar lichtstralen van uit gaan. Het moet
dus altijd verlicht worden of zelÍ licht uitstralen.
Om de beeldvorming van een lens te begrijpen, gaan we even terug naar de camera obscura oÍ gaat.jescamera. Dit appa-

waarvan de glasoppervlakken bilvoorbeeld een hoek van zestig graden met

te licht is samengesteld. We zien

een

spectrum. Leuk voor de natuurkundigen
die er allerlei metingen mee kunnen doen,
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de gaatjescamera, is er veel meer licht
beschikbaar voor de beeldvorming. Het
beeld is veel lichtsterker. Bovendien projecteert een lens een exact punt terwijl de
gaatjescamera een vlekje produceert. De
beeldvorming door een lens komt het best
tot uiting in zogenaamde lensconstructies. Deze berusten op het gegeven dat
evenwijdig invallende stralen altijd na passage door de lens door het brandpunt
gaan en dat door het brandpunt gaande
stralen na passage altijd evenwijdig verder gaan. De straal die van een punt uitgaande door het middelpunt van de lens

gaat, gaat rechtdoor, dus ongebroken
verder.
Uitgaande van een punt van het voorwerp
gaat een straal evenwijdig aan de hooÍdas, dat is de lijn die loodrecht staat op de

lensdoorsnede en door het middelpunt
gaat, om door het brandpunt achter de
lens te gaan. Een tweede van hetzelfde
punt uitgaande straal gaat door het middelpunt van de lens. Waar deze twee stralen elkaar snijden, ligt het beeldpunt van
het overeenkomstige voorwerpspunt. ln
de tekening is het voorwerp aangeduid
met een pijlen het punt is de pijlpunt. Wie
wel eens iets aan optica gedaan heeft, zal
deze constructies bekend voorkomen.
De afstand tussen lens en voorwerp wordt
voorwerpsaÍstand genoemd en aange-

duid met de letter V. De beeldafstand,
aangeduid met de letter B, is de afstand
tussen de lens en het beeld. Wordt het
beeld op een vlak zichtbaar gemaakt, dan
spreken we van een projectiebeeld. Maar

het is ook mogelijk dat het beeld weer
gebruikt wordt voor een volgende lens.
Het beeld staat dan als het ware in de
lucht en draagt dan ook de naam luchtbeeld. Deze luchtbeelden komen we in de

optiek en in de mikroskopie veel tegen.
De beeldaÍstand is afhankelijk van het
brandpunt van de lens en van de voorwerpaÍstand. Deze afhankelijkheid of dit
verband wordt weergegeven met de formule

elkaar maken, dan zal iedere kleur licht,
afhankelijk van zijn golflengte, in meer of
mindere mate breken. Blauw licht met een
korte golflengte breekt het meest. Rood
licht, dat een veel grotere golflengte heeft,
het minst. Achter het prisma zien we het
hele scala aan alle kleuren waaruit het wit-

lens veel groter is dan het speldeprikje van

Fig. 2-7. Een geschematiseerde voorstelling
van de camera obscura of speldeprikcamera.
Door een piepklein gaatje valt een smal bundeltje licht. leder bundeltje is een deel van het
voorwerp. Al die bundeltjes vormen samen
weer een beeld in de camera.

'llÍ :1lB + 1N

Hierin stelt F de brandpuntsaÍstand voor.
Met deze lenzenformule kunnen we heel
wat berekeningen uitvoeren. We gaan
daar echter verder niet op in. ln ieder
schoolboek voor natuurkunde is hier wel
het een en ander over te vinden. Uit deze
Íormule kan aÍgeleid worden dat het beeld
net zo groot is als het voorwerp indien de

voorwerpsaÍstand 2x de brandpuntsaf-

waaronder AA wordt gezien. De hoek
waaronder een voorwerp wordt gezien,

groter, dan wordt het beeld kleiner, maar

drukken we uit in de tangens van die hoek.
Deze wordt gevonden door het voorwerp
te delen door de aÍstand. Dus tang a :
AA/AO, waarbij AO de aÍstand van het
voorwerp tot de ooglens is. Hetzelfde

stand bedraagt. ls de voorwerpafstand
indien de voorwerpsafstand kleiner is, dan

wordt het beeld groter. De vergroting
wordt aangegeven door de Íormule Vergr.
: Bly'. Naarmate het voorwerp het brand-

punt nadert, wordt de beeldafstand gro-

ter.

Fig- 2-12. De werking van een loep. De pijl B
bevindt zich op leesafstand
250 mm. De

:

ooglens vormt een klein beeldje op het netvlies
van het aog. Wordt de pijl dichter bij het oog
gebracht, dan kan geen scherp beeld meer gevormd worden. Met behulp van een loep kan
dat wel. De pijl wordt dan heel sterk vergroot op
het netvlies afgebeeld.

is er geen snijpunt voor de constructiestralen te vinden. Het beeld ligt dan onein-

dig ver weg. Toch kan er een beeld van
Fig. 2-8. De beeldvorming door een lens. Even-

wijdige stralen gaan na passage door de lens
altijd door het brandpunt. De bundel die door
het centrum van de lens gaat, gaat altijd recht
door.

Fig. 2-9. Evenwijdig invallende stralen verzamelen zich in het brandpunt van de lens.

Fig. 2-10. Hoe dichter een voorwerp bij de lens

staat, hoe groter het wordt afgebeeld achter de
lens. Maar zodra het in het brandpunt staat,
wordt er geen beeld meer gevormd.

worden ontworpen door een tweede lens
achter de eerste te plaatsen. Deze tweede
lens vormt dan uit de evenwijdige stralen
van de eerste een beeld in zijn brandpunt.
Dit gebeurt als we met ons oog door een
loep naar een voorwerp kijken, of een bril.
De ooglens projecteeft een beeld op het
netvlies uit de evenwijdige stralen van de
loep of bril. Doordat de ooglens zich niet
hoeft in te spannen (een ontspannen ooglens staat ingesteld op oneindig, het oog
is dan niet geaccomodeerd), is het kilken
door een loep oÍ bril niet verrnoeiend. ls de
bril verkeerd berekend of is de loep niet
goed ingesteld, dan is het waarnemen wel
vermoeiend. Het oog moet zich inspannen om toch een scherp beeld te krilgen
op het netvlies. Het moet accomoderen.
Het begrip vergroting is bij een loep wat
lastig te hanteren. lmmers de grootte van
het beeld op het netvlies is niet eenvoudig
te meten. Veel beter te hanteren is het
begrip hoekvergroting.

De ooglens van een normaal menselijk
oog kan dusdanig accomoderen dat voorwerpen vanaf een aÍstand van 25 cm van
het oog tot oneindig scherp kunnen worden afgebeeld op het netvlies. Voorwerpen binnen die afstand zijn niet meer
scherp te zien omdat het oog niet verder
kan accomoderen. Jongeren kunnen in de
regel wel accomoderen en voorwerpen tot
vlak bij het oog halen om ze groter te kunnen zien. Vaak is er een aÍwijking in het
spel waardoor alleen dichtbijzilnde voorwerpen scherp kunnen worden gezien.
We noemen dit bijziendheid. Voorwerpen
een

schoolbord, kunnen niet scherp worden
2-l

Het oog ziet voorwerpen doordat het
beeld van het voorwerp op het netvlies groter is
dan wanneer het op leesafstand,25 cm van het
oog zou staan. De hoek waaronder het voorwerp gezien wordt is groter.
1.

Het snijpunt van de beeldconstructielijnen

komt steeds verder weg te leggen. Probeer het maar eens uit voor uzelf . ln figuur
2-1O ziin voor een lens de voorwerpen op
verschillende afstanden geplaatst. Het effect op het beeld is duidelijk. ln de praktijk
blijkt het heel duidelijk bij het opstellen van
een diaprojector. Hoe verder de projector
(dus de lens van het scherm) aÍ staat, hoe

groter het geprojecteerde beeld zal zijn.
Staat het voorwerp in het brandpunt, dan

:

BB/BO. Omdat

gebruikt wordt met die brandpuntsaf-

stand. Staat het voorwerp in het brandpunt, dan treden na passage van de loep
de stralen evenwijdig in het oog en kan het

oog toch een scherpe afbeelding van het
voorwerp maken. Het oog ziet het voorwerp als het ware op leesafstand, want
dat is het gewend. Dit komt dan overeen
met de vergrote aÍbeelding AA'A.
De leesaÍstand van 25 cm is voor het oog
een gewenning. De vergroting van een
loep wordt nu bepaald door deze leesafstand te delen door de brandpuntsaÍstand
van die loep.

Mikroskoop van Hooke. Deze was uitgerust
met een roterende drum waarin de preparaten
waren gemonteerd.

Hoekvergroting

die wat verder weg liggen, zoals
Fig.

geldt voor BB, tang b

AA en BB gelijk zijn is de verhouding van
tang a en tang b gelijk aan die van de
afstanden AO en BA en de aÍbeeldingen
op het netvlies CAA en CBB. Waaruit de
vergroting wordt afgeleid als vergroting :
tang b / tang a. ln ons geval is de vergroting 25 cm/2,5 cm : 10 maal. Een afstand
van 2,5 cm is alleen mogelijk als een loep

gezien.
Een andere afwilking is de verziendheid
die bij oudere personen veel voorkomt. De

oogspieren verliezen hun soepelheid en
het oog kan niet meer voldoende accomo-

deren om dichtbij gelegen voorwerpen
scherp te kunnen zien. De krant moet
steeds verder van het oog worden gehouden. Als de armen te kort worden, brengt

een bril uitkomst. Hoe dichter een voorwerp bij het oog komt, hoe groter het gezien wordt omdat het beeld op het netvlies
groter'is. ln figuur 2-1.1 is eenzelfde voorwerp op een leesafstand van 25 cm en op

loepaÍstand van 2,5 cm getekend. Respectievelijk AA en BB. De hoek waaronder
BB wordt gezien is groter dan de hoek
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en niet zelden vreemdsoortige siervoorwerpen met allerlei tierelantijnen, die zelÍ
geen enkele Íunctie hadden en er toe
dienden om de eigenaar in staat te stellen

te pronken met ziln instrument. De meer

1

voor wetenschappelijk werk ontworpen

\
I

voorwerp

--

objectief

vergroot
oblectiefbeeld

sterk vergroot
oculairbeeld

I

i -.'
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bouwers gaan dan ook nog steeds uit van
dit principe, ernaar strevend om de nieuwste technische ontwikkelingen onder te
brengen in dit grondmodel. Aan speciale

Fig.2-13. Een samengestelde mikroskoop be-

en grote researchmikroskopen worden

staat uit een objectief en een oculair. Het obiec'
tief vormt van het voorwerp een vergroot beeld
in de buis van de mikroskoop. Dit vergrote
beeld wordt met een loep, het oculair, bekeken.
Hierdoor wordt het vergrote objectiefbeeld nog
eens extra vergroot gezien.

heel zware eisen gesteld en daar wordt

dan ook het klassieke Zeiss-model of
Duitse Mikroskoop doorbroken en ontstaan zeer Íraai gestyleerde en hypermoderne typen, waarin het voor de leek soms

moeililk valt om er op het eerste gezicht
een mikroskoop in te herkennen. De zwar-

Samengestelde mikroskoop

te kleur is na het voorbeeld van de Japanse Olympusmikroskopen meestal verlaten en heeft plaats gemaakt voor een fris
grijs of crème.
ln figuur 2-14 is de geschematiseerde

Een mikroskoop die uit één enkele lens
bestaat, wordt de enkelvoudige mikroskoop genoemd. Wordt een oculair en een
oblectief toegepast, dus twee lenzen die
samen de vergroting tot stand brengen,
dan spreken we van een samengestelde
mikroskoop. Alle moderne mikroskopen
zijn van dit type. ln enkele gevallen kan
nog wel eens een enkelvoudig instrument
gebruikt worden, maar dan wordt altild

stralengang van een Duitse mikroskoop
weergegeven. Het laat een gedeelteliik
opengewerkte tekening zien van een type
dat bij heel veel gebruikers zal voorkomen. Als basis dient de uit metaal gegoten
hoefilzervormige voet. Daarin is met een

van een prepareerloep gesproken. We zagen al dat de samengestelde mikroskoop
bestaat uit een objectief en een oculatr. ln

stevige, doorgaans instelbare schroef de

tubusdrager gemonteerd, eveneens uit
metaal vervaardigd. Door de schroef kan
de tubusdrager in een schuine stand gezet worden wat door verschillende gebruikers als prettig wordt ervaren en erg "in-

Íiguur 2-13 is schematisch weergegeven
hoe de beeldvorming via stralenconstructies tot stand komt. Het resultaat is dat het
oog een sterk vergroot beeld ziet van het
voorwerp op leesafstand. ln werkelijkheid
bestaat dat beeld niet, maar het op het
netvlies geprojecteerde beeld van mikroskoop in samenwerking met de ooglens

drukwekkend" lijkt. Aan de tubusdrager
ziln de verdere onderdelen gemonteerd.
. Het voornaamste onderdeel is de tubus
zelÍ. Deze bestaat uit een metalen buis
met aan het boveneinde de oculairhouder.

wekt die illusie.

ln plaats van het oog kan een camera
achter het oculair worden geplaatst. Dit
kan een Íotocamera zi.jn, maar ook een
film- oÍ videocamera. Dit kan dan op twee
verschillende manieren. De camera kan
met zijn eigen objectief worden gebruikt.
De mikroskoop wordt dan zo ingesteld
alsof een ongeaccomodeerd oog waarneemt. Maar het objectief van de camera
kan ook worden weggelaten. De mikroskoop moet dan zo worden ingesteld dat
door het oculair het beeld scherp op het

beeldvlak van de camera wordt aÍgebeeld. We komen daar bij het hoofdstuk
"Fotografie" op terug.Tot zover de stralengang in een samengestelde mikroskoop. We gaan nu de rnechanische op-

bouw van de moderne mikroskoop
bekijken.

Bouw en onderdelen van een

mikroskoop
Aan de mechanische opbouw van de mikroskoop worden zeer hoge eisen gesteld. Bii een vergroting van 1000 maal
worden alle afwijkingen in dezelfde orde
vergroot. Een nauweliiks voelbare trilling
is voor een mikroskopisch beeld funest,
16

instrumenten waren doorgaans zeer Íunctioneel. Het was de Íirma Carl Zeiss die in
1900 met een mikroskooPmodel oP de
markt kwam dat zo goed voldeed aan de
eisen die gesteld werden, dat dit model
nog heden ten dagen in zijn grondvorm
wordt gebruikt. Vrijwel alle mikroskoop-

Fig. 2-14. Deze opengewerkte tekening van
een mikroskoop laat duidelijk verschillende on-

A:

de voet waarin de tubesdraC: het spiegeltje waarmee
het licht door de condensor D via het preparaat

derdelen zien.

ger B of handvat:

E in het objectief F valt. De obiectefrevolver
bevat verschillende objectieven G, zodat uit
verschillende vergrotingen gekozen kan worden. Het licht valt in het oculair H dat bovenin
de tubes I gemonteerd is. Met behulp van de
makrometerschroef J en de mikrometerschroef
K kan de tubes met objectief en oculair op en
neer bewogen worden, zodat op het netvlies
van het oog L een scherp vergroot beeld van
het preparaat ontworpen kan worden. Dit preparaat ligt op de objecttafel M.

vooral als er dàn ook nog foto's gemaakt

moeten worden. De scherptediepte van
mikroskoopobiectieven is heel gering, va-

riërend van 0,01 tot 0,0001 mm. Het
scherp stellen bij de grote vergrotingen is
daarom beslist geen sinecure. Een goed

lopende tandbeugel en mikrometerschroeÍ behoren derhalve tot de noodzakelijke voorzieningen.

Mikroskopen zijn in de meest uiteenlopende uitvoeringen gebouwd. Vooral toen

ze populair werden ontstonden zeer fraaie

ln de oculairhouder wordt het oculair geplaatst. ZelÍkan die houder bij verschillende mikroskopen op en neer worden bewogen om daarmee de meest geschikte
aÍstand tussen obiectief en oculair te kunnen instellen. Onderaan de tubus kunnen
éen of meer objectieven worden inge-

schroefd. Voor meer obiectieven tegelilk
is een objectiefrevolver aanwezig waarin
de objectieven gemonteerd kunnen worden. Door deze revolver te verdraaien, kan

snel van objectieÍ worden gewisseld. Bii

een goed samengestelde mikroskoop

hoeft bij de overgang van het ene op het
andere objectief maar weinig aan scherpte te worden bijgesteld; dit noemen we
parfocaal.
o Om de tubus op en neer te kunnen bewegen teneinde scherp op het preparaat
te kunnen instellen, is een tandheugel met
een makrometerschroeÍ aan de drager
gemonteerd. Daarmee wordt de mikroskoop groÍ scherp gesteld. Tussen makrometertandheugel en tubus zit bij de wat
grotere mikroskopen nog een mikrometerschroeÍ. Hiermee wordt de fijninstelling
geregeld. Het is vooral deze mikrometerschroeÍ die met wat zachtheid behandeld
dient te worden. Hij moet de tubus tot op
een deel van een duizendste millimeter
soepel kunnen instellen. Om beschadigingen van het preparaat, maar vooral van de
kostbare objectieven te voorkomen, kan

met de mikrometerschroef

doorgaans
slechts over een hoogte van maximaal 2,
meestal slechts 1 mm worden versteld.
Door een speciaal excentrisch systeem
blijft de mikrometerschroef doordraaien,

doorlopend instelbaar dus van de hoogste tot de laagste stand. We zeggen hier
alvast dat de makrometerschroef gebruikt
dient te worden om de scherpte groÍ in te
stellen bij de objectieven met vergrotingen van maximaal 10 maal. Bii grotere
vergrotingen mag voor het scherp stellen
alleen de mikrometerschroef gebruikt

worden. Dit ter beveiliging van de optiek.
De meeste mikroskopen zijn tegenwoordig uitgerust met een stuitnok die voorkomt dat de objectieven te dicht bij het
preparaat komen.
.Dat preparaat ligt op het volgende onderdeel. De voorwerp- of objecttafel. ln
zijn eenvoudigste vorm bestaat deze tafel
uit een vierkante, soms ronde metalen
plaat met een gat in het centrum waardoor
het licht door het preparaat kan vallen. Om
het preparaat goed op zijn plaats te houden, zijn op de taÍel twee veerklemmen
aangebracht. Veel mikroskopen zijn uitgerust met een kruistafel. Deze bestaat uit
een klem waartussen het voorwerpglaasje
met het preparaat wordt geklemd en die
met behulp van twee loodrecht op elkaar
staande assen over de voorwerptafel kan
worden bewogen. Die beweging kan met
behulp van twee noniusschalen (voor iedere as één), gecontroleerd worden. De
plaats van interessante delen in het pre-

paraat kan voor het terugzoeken genoteerd worden. Ook kan men eenvoudige
metingen verrichten. Bij duurdere mikroskopen is een kruistaÍel aangebouwd, bij
de goedkopere soorten kan een kruistafel

los worden aangeschaft en op de voorwerptafel worden gemonteerd. Voor speciale doeleinden, zoals polarisatie-onderzoek van mrneralen, kan de voorwerptafel
draai- en centreerbaar worden uitgevoerd.

.

Onder de voorwerptaÍel wordt bi1 alle
betere mikroskopen een condensor aangebracht. Deze dient om het licht op een
juiste wijze door het preparaat te laten
vallen. Hii is daartoe in een tandheugel
gemonteerd waardoor er de afstand tot
het preparaat mee kan worden ingesteld.
ln de condensor zelÍ bevindt zich een diafragma waarmee de breedte van de lichtbundel kan worden geregeld. Het op de
juiste wijze instellen van de hoogte van de
condensor en de opening van het diaÍrag-

ma is een van de voornaamste handelingen voor het instellen van een goede verlichting. Maar daarover meer bii de
verlichting. Naast de meest gebruikte gewone helderveld-condensor zijn nog verschillende soorten beschikbaar zoals de
donkerveld-condensor, de fasecontrastcondensor en de polarisatie-condensor.
Bij de behandeling van deze verschillende

belichtingssystemen komen we op deze
typen nader terug.
o Het licht dat door de condensor door
het preparaat wordt gevoerd, wordt via
een draaibaar spiegeltje opgevangen en
op de condensor gericht. Dat licht kan
afkomstig zijn van een raam. GEBRUIK
NOOIT DE ZON ALS LICHTBRON. Vroeger gebruikte men een walmend oliepitje,
tegenwoordig een speciaal voor mikros-

kopiedoeleinden ontworpen halogeen-

lampje, gemonteerd in een lamphouder
met collectorlens en eventueel spiegeltle.
Vaak is deze verlichting als losse set voor

de spiegel geplaatst. Bij de grote

re-

searchmikroskopen vinden we deze verlichting ingebouwd. Compleet met transÍormator. Heb nooit veel verwachtingen
van eenvoudige lampjes die in plaats van
het spiegeltje aangebracht kunnen worden. Voor eenvoudig kijkwerk voldoen ze,
maar als er gefotografeerd moet worden
oÍ bij gebruik van bilzondere verlichtingen,
laten ze het vaak aÍweten.

. De eenvoudigste mikroskopen ziln uitgerust met een rechte tubus en een oculairhouder. De meeste moderne mikroskopen hebben doorgaans een schuine
tubus, wat het kilken erdoor zeer vergemakkelijkt. Nog prettiger is het werken
met twee tubussen, we spreken dan van
een binoculaire tubus; de enkelvoudige
heet monoculair.
Voor fotograÍische doeleinden is een der-

de tubus mogelijk. Met deze trinoculair
kan een camera permanent op de mikros-

koop zijn geplaatst. Het maken van foto's

Diverse typen mikroskopen. Van links naar
rechts 1) een Van Leeuwenhoekmikroskoopie,
2) een speelgoedmikroskoopie van inferieure
kwaliteit, 3) een speelgoedmikroskoopje van
goede kwaliteit, 4) een studenten of eenvoudige laboratoriummikroskoop en 5) een eenvoudige researchmikroskoop.
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dan vaak het ornzetten van een schuifje.
Bij de modernste mikroskopen met elekis

tronische besturing van de bedieningsknoppen is het maken van een foto niet
meei'dan een druk op de knop. Je moet
alleen zelÍ nog uitzoeken wat er geÍotografeerd gaat worden en je mag ook nog
scherp stelien. De keuze polaroid, zwartwit- of kleurenfoto wordt nog aan de gebruiker overgelaten. Een troost voor de
amateurs: de resultaten van de amateur
die met eenvoudige middelen werkt, over-

treffen vaak de resultaten van de laborant

die met zo'n peperdure

volautomaat
werkt. Het verschil is doorgaans kennis
van zaken en ervaring. Natuurlijk zijn er
heel wat goede laboranten die wel die
kennis hebben. Hen ontbreekt het helaas
aan tijd. Reden voor de mikroskoopfabrikant om nog meer te automatiseren. Gelukkig blijft er dan toch nog heel wat handwerk over zodat de "eigen inbreng" blijft!

Schematische voorstelling van de kritische verI ic htin g. Een speciaal I aags pan n i n gs m ik roskooplampje lA werpt zijn licht op de veldlens VL.
De breedte van de lichtbundel wordt ingesteld
met behulp van het velddiafragma VD. Deze

bundel wordt gecorrigeerd door het condensordiafragma KD en via de condensorlenzen K
valt het licht op het voorwerp W. Het door het
voorwerp uitgestraalde licht komt op de frontlens van het objectieí OB.

Het nadeel van kunstlicht is dat het veel
rood en geel licht bevat. Dit veroorzaakt
sterke kleurschifting, want de optiek van
de mikroskoop is ontworpen voor daglicht. Met behulp van een daglichtfilter
kunnen deze stralen uitgefilterd worden.
Bi1 de meeste mikroskopen wordt een
dergelijk filtertje meegeleverd. Anders is

het voor enkele guldens

verkrijgbaar

(K812 of Kodak 80A). Als noodoplossing
kan men blauw celloÍaanpapier nemen en

dat voor de lichtbron spannen. Ook hier

weer een waarschuwing. Gebruik als
lichtbron nooit een diaprojector. Het licht
is veel te fel en het

kost onherroepelijk een

oogl
ln de handel zijn verschillende mikroskopeerlampen verkriigbaar. Ze variëren in
prijs van een tientje tot enkele tienduizenden guldens. De laatste categorie kunnen
wi1 als amateur wel vergeten. Tegen de
eerste categorie, die van één of meerdere

tientjes, moet ik ernstig waarschuwen.

Hoe aantrekkelijk deze lampjes er soms
ook uitzien, ze zijn absoluut waardeloos,
omdat het slecht speelgoed is dat zelfs
voor visueel werk ongeschikt is. De licht-

Verlichting
Een van de meest verwaarloosde aspecten van de mikroskopie is een juiste verlichting. Bij huis-, tuin- en keukenmikroskopie komt dit niet zo tot uiting. Je bent
gewend aan een minder goed beeld. Ons
oog stelt als het ware onze fouten bij. Bij
ÍotograÍie en speciale verlichtingstechnie-

ken is een juiste verlichting en de instelling
daarvan essentieel. Het verschil tussen

-d

opbrengst van dit speelgoed is vaak allerbedroevendst weinig en bovendien is het
Als verlichtingsbron kan men vaak voor slechts
enkele tientjes een aardig uitziend mikroskopeerlampje krijgen, zoals dit. Koop het niet,
want het is waardeloos speelgoed, waarmee u

veel ergernis in huis haalt.

matig en goed ingesteld is als dag en

nacht. Maar al te vaak hoor ik na het weer
eens goed instellen van een mikroskoop-

verkregen licht zonder meer ongeschikt
voor ons doel. Een schemerlampje of nog
beter een spotje, met een gematteerd
lampje voldoet in dit geval vele malen beter.

Laten we de schematische opbouw van
een goede mikroskopeerlamp wat nader

verlichting de verzuchting: "Tjonge, ik
wist niet dat het zo duidelijk en scherp

onder de loep nemen. ln een lichtdicht
lamphuis, dat voorzien is van de nodige

kon!"
De eenvoudigste verlichting is het daglicht. Als de mikroskoop voor een raam
staat is het vaak de mooiste verlichting.

ventilatie-openingen, bevindt zich aan de
ene zijde de lamphouder met een speciaal

voor mikroskopie geschikt lampje. Aan de
andere zijde treffen we een zgn. veldlens
aan waarvoor een irisdiafragma geplaatst

De vlakke kant van het spiegeltje wordt zo

op de hemel gericht dat het gereÍlecteerde licht door de opening in de voorwerptafel op het preparaat valt. ls de mikroskoop
voorzien van een condensor, dan moet
het licht op het irisdiaÍragma van deze
condensor vallen. Wordt nu door het oculair gekeken, dan moet een egaal verlicht
beeldveld te zien zijn. Zo niet, dan moet
het spiegeltje net zo lang verdraaid worden tot dit wel het geval is. De instelling
van het licht kan het beste met het kleinst

vergrotende objectief geschieden. Dit is
het kortste objectief. Voor alle andere ver-

is. Het geheel is dan gemonteerd in een
statiefje, zodat de lamp in elke gewenste

stand geplaatst kan worden. Als gloeilampje wordt een speciaal soort laag'1

'-*"-

l!iir'.'

gehouden wordt, zoals ook te zien is bij de
Van dit mikroskopeerlampje zult u zonder meer

bijzonder veel plezier beleven. Het levert een
grote hoeveelheid licht van prima kwaliteit en
de kritische verlichting instellen is hiermee een
peuleschilletje. Bovendien is het een heel fijn
spotje als u makrofoto's wilt maken.

grotingen is de lichtinstelling dan even-

Gebruik nooit de Zon als lichtbron. Dit
kost u een mikroskoop en uw ogen!

machinelampje komen we al een heel
eind. Het kelkje hoeft alleen maar op een
voetje gemonteerd te worden.

Als lampje is een gematteerd kogellampje
van 25 of 40 Watt ruimschoots voldoende.
Natuurlijk kan ook een bureaulampje ge-

bruikt worden. Uw mikroskoophandelaar
heeft speciale mikroskopeerlampjes. Hij
zal ze graag laten zien en demonstreren.
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kleine halogeenlampjes die voor dia- en

filmprojectors gebruikt worden.

Deze

lampjes zijn bestemd om te gloeien op 6
Volt en trekken dan vaak een stroom van 8

Ampere, zodat er ongeveer 50 Watt verbruikt wordt. Vaak zal men om meer licht
te krijgen de lamples op een overspanning
van 10 Volt laten branden. Dit houden ze

eens goed.
Meestal kan niet met daglicht worden gewerkt. We moeten ons dan behelpen met
kunstlicht. Het voordeel hiervan is dat we
het licht dan wel volledig naar onze hand
kunnen zetten. Voor ons doel zijn geen
ingewikkelde lampensystemen met lenzenstelsels en filters nodig. Met een naai-

spanningslampje gebruikt, waarbij het
gloeidraadje zo klein en zo vlak mogelijk

echter maar enkele uren vol. Als voeding
voor deze lampjes moet gebruik gemaakt
worden van een transformator, die vooral
bij mikroskopeerwerk bij voorkeur regelbaar is uitgevoerd. Het is dan mogelijk om
het licht de gewenste helderheid te geven.
De veldlens dient om het licht van het
De opbouw van een mikroskopeerlamp. ln een
speciale lamphouder LH is een speciaal lampje
met een compacte gloeidraad LA gemonteerd.

Het geheel is bevestigd aan het lamphuis LK
dat lichtdicht, maar toch goed ventilerend moet
zijn. ln de objectiefhouder OH vinden we de
veldlens VL en het irisdiafragma dat als velddiafragma fungeert VD.

lampje te bundelen tot een voor de mikroskoopoptiek geschikte vorm. Bij voorkeur zal voor deze lens een eenvoudig
achromatisch type gekozen worden. Voor
de lens is een irisdiafragma geplaatst.
Hiermee kan de breedte van de lichtbundel worden ingesteld hetgeen noodzake-

lijk is om overstraling van het beeld te
voorkomen. Om de gewenste stralenbundel in te kunnen stellen is het gedeelte met
veldlens en velddiaÍragma in het lamphuis

cipe berust erop, dat het licht rondom zij-

in- en uitschuifbaar door middel van een

delings op het preparaat wordt geworpen.

tandheugel. Een goede mikroskopeerlamp kan eenvoudig zelÍ worden gemaakt. Vrijwel alle Íirma's die mikroskopen bouwen, leveren ook verlichtingen
volgens dit systeem. Ze worden meestal

Direct doorvallend licht wordt zorgvuldig
gemeden zodat uitsluitend met gereflecteerd licht wordt gewerkt. Deelties waarvan de grootte ver beneden het oplossend
vermogen van de mikroskoop liggen, kunnen met deze techniek toch worden aangetoond. De structuur is echter niet zicht-

aangeduid als: LaagVolt mikroskopeerlamp volgens Köhler. Al naar gelang de
uitvoering kan de prils variëren van een
paar honderd gulden tot enkele duizenden. Het is maar net wat je ervoor over
hebt en wat beslist noodzakelijk is.
Maar nogmaals: Een goede mikroskoopverlichting bepaalt voor een groot deel de
kwaliteit van de beelden en in het bijzonder de foto's. Voor speciale mikroskooptechnieken zoals donkerveld, polarisatie
en fasecontrast, zijn ze onontbeerlijk.

baar.

Hoewel de donkerveldtechniek vrij eenvoudig is te realiseren, wordt ze toch maar
zelden toegepast. Onervarenheid met
deze techniek is hiervan de hoofdoorzaak.
Met speciale verlichtingstechnieken kunnen met donkerveldverlichting Íantastisch
mooie beelden worden gecreëerd.

Polarisatiemikroskoop
Bijzonder Íraaie kleurbeelden worden ook
met de polarisatiemikroskoop verkregen.

Soorten mikroskopen

Door een preparaat tussen twee gekruiste

polarisatieÍilters te plaatsen, worden alleen enkele golflengten van het aangeboden licht doorgelaten. Dit is sterk afhankeliik van de kristalstructuur van de stoffen
die zich in dat preparaat bevinden. Vooral

Al eerder schreven we dat er net zoveel
soorten mikroskopen zijn als er toepassingen van de mikroskoop ziin. De verschillende typen werk waarvoor zij be-

mineralogen, geologen en chemici kunnen aan de hand van de beelden nagaan
welke stoffen in het preparaat voorkomen
en in welke hoedanigheid. Ook een polari-

stemd zijn, bepalen hoe een mikroskoop
het best gebouwd kan zijn. De operatiemikroskoop van de mikrochirurg zal een heel
andere bouw moeten hebben dan de la-

boratoriummikroskoop vaó de patholoog
anatoom. Een bioloog die bezig is met een

veldonderzoek zal veel meer gebaat zijn
met een goede, maar lichte compacte mikroskoop dan zijn collega in het laboratorium die in ziin nopjes is met zijn uitgebrei-

Euromex (Arnhem) mikroskoop type LM.

satiemikroskoop kan op eenvoudige wijze
worden verkregen door een helderveldmikroskoop te voorzien van twee polarisatiefilters. Voor de eenvoudige onderzoek-

jes is dit

voldoende. Wil men wat
professioneler te werk gaan, zoals voor
mineralogie gewenst is, dan zal een spe-

ciale polarisatiemikroskoop met

de fotomikroskoop. De mineraloog zal

een

een polarisatiemikroskoop nodig hebben
terwijl de fysioloog nu juist weer een fluo-

draaibare taÍel gebruikt dienen te worden.

rescentiemikroskoop

Fasecontrastm i kroskoop

wil hebben.

Een

hele rij moeilijke benamingen voor een instrument dat weliswaar steeds volgens

dezelfde principes is gebouwd, maar in
uitvoering nogal wat verschilt. ln het kort
zullen we een paar typen de revue laten
passeren. We weten dan verderop waar
we over spreken. Van enkele typen komt
een uitvoerige omschriiving in een hoofdstuk dat speciaal aan dat type en het
werken ermee gewijd is.

Helderveld mikroskoop
Dit is wel het meest gebruikte systeem.
Een doorzichtig preparaat, dat eventueel
als een dunne coupe doorzichtig gemaakt
is, wordt met lamplicht of eventueel daglicht al oÍ niet voorzien van een kleurfilter,
belicht. Het ontstane schaduwbeeld, vergelijk een dia in een diaprojector, wordt
met de optiek vergroot gezien oÍ kan worden afgebeeld op het filmvlak van een camera. De meeste preparaten vereisen een
speciale bewerking, zoals fixeren en kleuren alvorens ze beelden opleveren die
bruikbaar zijn. Waarnemen van levend
materiaal is alleen mogelijk als het van
nature voldoende contrast geeft.

Een heel bijzondere plaats neemt de ÍaseEuromex (Arnhem) mikroskoop type ClL.

contrastmikroskoop in. Deze vinding van

onze Nederlandse

Nobelpriiswinnaar

proÍ.dr. Frits Zernike (1888-1966), heeft
een ommekeer gebracht in het onderzoek

aan levende weefsels. Zonder speciale
kleurtechnieken kunnen levende weefsels

onder de mikroskoop bestudeerd worden. Het principe berust op het Íeit dat

verschillende weefseldelen het licht op
verschillende wijze doorlaten. De golven
van het licht worden in meerdere of mindere mate door verschillende structuren
vertraagd. Door deze vertraagde golven
op een speciale wijze te laten inwerken of
interÍereren, wordt het door het preparaat
gekomen licht min of meer verzwakt. De
zo ontstane licht-donker-effecten geven
zeer scherpe contrastbeelden.
Voor de uitvoering is een speciale fasecontrastcondensor samen met fasecontrastobjectieven nodig. De set wordt bij
vriiwel alle merken geleverd, is vrij kostbaar, maar er staat tegenover dat er veel
meer mee kan worden gedaan. Bovendien is een moderne fasecontrastuitrusting zo ontworpen dat er ook helderveld
en donkerveld mee kan worden bedreven.

Donkerueld mikroskoop
Hiervoor kan een gewone helderveldmikroskoop worden gebruikt. De condensor
dient dan vervangen te worden door een
speciale donkerveldcondensor. Het prin-

Fluorescentiemi kroskoop
Een type mikroskoop dat zeer sterk aan
populariteit wint. Met behulp van speciale
kleurstoffen en kleurtechnieken, fluoro19

chromen, kunnen bepaalde biochemische
verbindingen met een zeer grote gevoeligheid worden aangetoond. Door de zeer
lage concentraties fluorochroom worden
de biochemische activiteiten in levende
cellen niet verstoord.
De met fluorochromen behandelde preparaten worden met ultra-violet of blauwlicht bestraald. Hierdoor wordt een zeer
geringe straling van een langere golflengte opgewekt, aÍhankelijk van de aan te
tonen verbindingen. Door het aangestraalde licht met behulp van Íilters tegen
te houden en het uitgestraalde licht met
een langere golÍlengte door te laten, wordt
deze secundaire straling zichtbaar gemaakt. Voor de aanstraling met UV-licht
zijn kostbare kwiklampen nodig. Voor
blauw licht kan een halogeenlamp worden
gebruikt. De verlichting moet een grote
lichtintensiteit hebben omdat de secundaire straling slechts een zeer klein deel
van de primaire straling bedraagt.
Vroeger werd gebruik gemaakt van uitsluitend doorvallend licht. Thans wordt in

hooÍdzaak ópvallend licht gebruikt. Een

ratoriummikroskopen mogelilk

is.

Dit

soort voorzieningen is zo hoog in prijs dat

aard. De bakjes waarmee men werkt moe-

ten voorzien zijn van een bodem die aan
redelijk goede optische eisen voldoet.

Proiectiemikroskoop
Speciaal voor onderwijs- en demonstra-

tiewerk is de projectiemikroskoop ont-

worpen. Het

is in feite een

normale

mikroskoop, meestal helderveld, met een
zeer krachtige lichtbron en een speciale
voorziening om het preparaat te koelen
teneinde schade door dat licht te voorkomen. Als oculair wordt een speciaal projectie-oculair gebruikt dat een lage vergroting heeft en in staat is om een helder
beeld op een projectiescherm op enige
afstand te werpen. Dit soort mikroskopen

wordt alleen in collegezalen gebruikt.
Een eenvoudiger versie wordt nog wel

eens in het biologielokaal van een middelbare school toegepast. De mogelijkheid
om een W-beeld op een monitor te realiseren is veel aantrekkelijker.

Een ander type projectiemikroskoop

wordt nog wel eens in de industrie gebruikt voor controle van produkten. Öp
het oculair is een bescheiden projectie-

getroffen.

scherm geplaatst zodat meerdere personen het beeld kunnen gadeslaan. Er zijn

De doorvallend licht fluorescentie met

zelfs speciale mikroskopen ontworpen
met een vast scherm, de Projektina. Bij

ze zelden bij amateurs zullen worden aan-

blauw licht is heel goed door amateurs uit

te voeren. Een paar Íilters en een sterke
mikroskopeerlamp zijn de vereisten om
spectaculair mooie beelden te kunnen
zien en eventueel te fotograferen.

amateurs zal de proiectiemikroskoop zelden worden aangetroffen. Zii maken liever
gebruik van een videocamera en monitor.
Een apparaat dat steeds meer in onze moderne huishouding een plaats gaat rnnemen.

0pvallend licht mikroskoop
Het is niet altijd mogelilk om van een preparaat zeer dunne coupes te vervaardi-

gen. Bovendien kan juist het oppervlak
van een bepaald preparaat juist de nodige

bestudering vereisen. Denk maar eens
aan metaaloppervlakken of de ingewikkelde structuren van de CHIP of het lC
(geintegreerde schakeling). Hiervoor zijn
speciale opvallend licht mikroskopen ontworpen. Ze berusten op hetzelfde princi-

pe als de fluorescentiemikroskoop voor
opvallend licht. Het licht wordt door het
objectief op het preparaat geworpen. Met
hetzelfde objectief wordt het gereflecteerde licht voor de beeldvorming gebruikt.
Het is ook mogelijk een lichtbundel buiten
de objectieven om rechtstreeks op het
preparaat te werpen. Met de koudlichtlampen en lichtslangen is dit een eenvou-

dige en vaak goedkope oplossing.

Stereo- oÍ prepareermikroskoop
Een hooÍdstuk apart vormen de stereomikroskopen. Vaak worden ze makroskopen
genoemd omdat hun vergroting gering is,
enkele malen tot hoogstends honderd

maal. Ze worden in hoofdzaak gebruikt
om de vormen (morfologie) van planten en

dieren te bestuderen. Maar ook de geoloog en archeoloog maken er dankbaar
gebruik van. Veel structuren die met de
loep redelijk bekeken kunnen worden, zijn

bij uitstek geschikt voor de stereomikroskoop.
Het is een volledig stereoskopisch instrument. Dat wil zeggen, dat de hele mikroskoop dubbel is uitgevoerd. leder oog heeÍt

zijn eigen mikroskoop. Hierdoor wordt
een bijzonder goed diepte (stereo) efÍect
verkregen. Omdat er vrijwel niets geprepareerd hoeft te worden is het een instrument dat heel gelieÍd is bij amateurs.

Omgekeerde mikroskoop
Een biizonder type mikroskoop dat veel
gebruikt wordt, waar verwacht kan worden, dat de interessante delen van het
preparaat op de bodem van een vaat.je
liggen. Denk maar eens aan de bestudering van waterorganismen. Zij vallen doorgaans op de bodem, zeker als men ze

heeft verdooÍd oÍ zelfs gedood. Maar ook
in de weefselkweektechniek wordt de omgekeerde mikroskoop veel gebruikt. Het
schaaltle met het te behandelen of te bestuderen weefsel wordt van onderaf bekeken. Van bovenaÍ heeft men dan de handen vrij om te prepareren of iets van die
20

Vooral de mineralogen en paleontologen
onder hen maken er dankbaar gebruik
van. ln de industrie worden ze veel toegepast in de mikro-elektronica en fijninstrumentmakerij. Voor mikrochirurgen zijn het

onontbeerlijke instrumenten. Voor dat
doel zijn speciale typen ontwikkeld. Een
redelijk goede stereomikroskoop hoeft
niet duur te zijn en ligt zeker binnen het
bereik van de gemiddelde amateur.

Meetmikroskoop
Hoewel dit instrument niet rechtstreeks
met de mikroskopie zelf te maken heeft,
willen we er toch even op ingaan. Kleine

Olympus studiemikroskoop (Paes

-

Zoeter-

woude). Onder: Olympus systeemmikroskoop
(Paes - Zoeterwoudd.

verplaatsingen oÍ afstanden kunnen alleen goed en nauwkeurig met een mikroskoop worden gemeten. Zo vinden we bij
de instrumenten waarbij luchtfoto's worden uitgemeten, meetmikroskopen, maar
ook weer bij de fijnmechanische industrie.
Naast een goede beeldkwaliteit vinden we
in deze instrumenten voorzieningen om te
meten.

lnÍraroodmikroskoop
lnÍrarood licht heeft de eigenschap om
door structuren en materialen heen te
dringen terwijl andere lichtsoorten dat niet
doen. Het nadeel is dat het lR voor het oog
onzichtbaar is. Langs elektronische weg
Links een eenvoudige maar goede stereomi-

kroskoop en rechts een schoolmikroskoop.
Beide van EWA (type Biolam).

kunnen infraroodbeelden omgezet worden in zichtbare beelden. De toepassing
vindt men vooral bij stereomikroskopen,
omdat door de lange golflengte van het lR
het oplossend vermogen veel geringer is
zodat grote vergrotingen niet mogelijk

zijn.

Bij het misdaadonderzoek kunnen met
behulp van lR mikroskopie sporen worden

aangetoond die anders onzichtbaar waren gebleven. ln de kunst worden dit soort
instrumenten nog wel eens gebruikt om
vervalsingen aan te tonen oÍ om verborgen kunstwerken onder oude schilderijen
te ontdekken. De apparatuur is vrij kostbaar en zal bij amateurs hoogst zelden
worden aangetrofÍen.

Röntgenmikroskopie
Röntgen- of X-stralen hebben een groot
doordringend vermogen. Helaas is het
niet mogelijk om deze stralen met een of
ander lenzensysteem te bewerken. We
kunnen alleen met schaduwbeelden
werken, die eventueel elektronisch kunnen worden versterkt. Röntgenmikroskopie kan eigenliik alleen bedreven worden
door een röntgenfoto te maken van het
preparaat en die Íoto dan naderhand met
een gewone lichtmikroskoop te bestuderen. Dat hiervoor uiterst fijnkorrelig materiaal noodzakelijk is, spreekt voor zich.
Deze techniek wordt overigens hoogst
zelden toegepast.

1.000.000x. ln plaats van lenzen uit glas
wordt gewerkt met spoelen en elektromagneten die dezelfde vergrotende werking op elektronenstralen hebben als glazen lenzen op glas.

We kennen twee soorten elektronenmikroskopen: de transmissie mikroskoop
TEM en de raster of scanning elektronenmikroskoop SEM of REM.
Bij de TEM wordt de elektronenbundel

dwars door het preparaat gestuurd en
vergroot weergegeven op een fosÍorscherm. Bij de SEM wordt met een elektronenbundel het oppervlak van het pre-

paraat afgetast. De

gereÍlecteerde

elektronen worden gedetecteerd en omgezet in elektrische signalen. Een mikroprocessor vormt uit die signalen weer een
televisiebeeld. Door het bijzondere syssteem van aftasten van het oppervlak is
de dieptescherpte van de SEM uitzonderlijk groot. Men verkrijgt er bijzonder Íraaie
ruimtelijke beelden mee die ons zeer veel
leren over de ruimtelijke structuur. Omdat
elektronen alleen door zware metalen

worden tegengehouden, moeten de preparaten eerst voorzien worden van een
uiterst dun laagje van zo'n metaal. Dit
wordt onder een zeer hoog vacuUm opgedampt. Dit geldt uiteraard niet voor metalen voorwerpen.

Voor de TEM kunnen alleen zeer dunne
preparaten worden gebruikt. Zelfs een

bacterie moet nog

in plakjes, coupes,

worden versneden.
De zeer hoge spanningen en het ultra
hoge vacuum maken deze instrumenten
bijzonder kostbaar. De prepareertechniek
is een vak apart. Universiteiten en hogescholen hebben doorgaans een aparte afdeling elektronenmikroskopie die ten
dienste staat van de hele universiteit.

School- en studentenmikroskoop
Voor onderwijsdoeleinden worden doorgaans eenvoudige laboratoriummikroskopen gebruikt. Een vereiste van dit soort
instrumenten is, dat ze "studentproof"
moeten zijn, dus degelijk en goed tegen
een stootje bestand zi.jn. Door ongeoefendheid worden mikroskopen nog wel
eens minder zachtzinnig behandeld. Door

Akoestische mikroskopie
ERMA schoolmikroskoop (Breukhoven
terdam).

- Rot-

Onder: Swift mikroskopen (Technolyt-Wormerveer).

Een heel jonge techniek die nog in de kinderschoenen van de ontwikkeling staat, is
de akoestische mikroskopie. Men laat een
heel fijn bundeltje ultrasoon geluid een
voorwerp aÍtasten. Het gereÍlecteerde ge-

luid wordt met een detector omgezet in
elektrische signalen die op hun beurt via
een mikroprocessorschakeling in een televisiebeeld worden omgezet. Het grote
voordeel is hier het grote doordringende

vermogen van geluidsgolven. Gebruikt

worden hoogÍrequente ultrasone golven.
Ze liggen in de buurt van 1 tot 10 MHz
(megaHertz : 1.000.000 Hz). De apparatuur is zeer kostbaar en de toepassing is
nog zuiver experimenteel.

hun vaak redelijke prijs zijn ze prima geschikt voor de amateur.

Speelgoedmikroskoop
Een mikroskoop die eigenlijk geen enkel
bestaansrecht zou moeten hebben. De
meeste op de markt aangeboden speelgoedmikroskoopjes zijn van zo'n slechte
kwaliteit dat je er eigenlijk meer teleurstelling dan plezier van ondervindt. De gebruikte optiek is doorgaans abnormaal
slecht. Een nagebouwde Van Leeuwen-

hoekmikroskoop zou betere resultaten
geven. Toch zijn er wel goede speelgoedmikroskopen op de markt die een redelijk
goed beeld geven. De Kosmos mikroskopen en sets uit Duitsland zijn daar een
goed voorbeeld van.

Elektronenmikroskoop
Een instrument dat men hoogst zelden bij

een amateur zal aantreffen. Door de bijzonder korte golflengte van elektronen-

stralen zijn vergrotingen mogelijk

van
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AanschaÍ
uan een mikroskoop

goedhandelaren en fotohandelaren zijn
meestal niet zo goed thuis op het gebied
van mikroskopen. Goede uitzonderingen
natuurlijk niet te na gesproken. Er blijft
niets anders over dan zelf te keuren.

Bij de aanschaf van een goede mikros-

Keuren van mikroskopen

koop moet men zich steeds bedenken dat
een mikroskoop voor het hele leven wordt
gekocht. Dit is geen probleem, want een
goede mikroskoop is eigenlijk niet aan slijtage onderhevig en vergt als men er goed
mee omgaat een minimum aan onderhoud en, wat voor sommigen ook nog belangrijk is: hi1 blijft zijn waarde behouden.

De keuring van een mikroskoop valt uiteen
in twee gedeelten. Er moet zowel op het
mechanisme als op het optische gedeelte
gelet worden. Waag u bij voorkeur niet
aan piepkleine mikroskoopjes met pietepeuterig kleine glaasjes. Een behoorlijke

Een goede tweedehands mikroskoop is
maar weinig goedkoper dan een nieuwe.

Overigens, veel is er niet op de tweedehands markt te koop. Men houdt het instrument liever zelf. Maar, hoe kom je aan
een goede mikroskoop?

Hoe komen we aan een mikros-

koop?

mikroskoop werkt een stuk prettiger. Hij
moet minstens een hoogte van 20 cm
hebben om er makkelilk mee te kunnen
waarnemen. De grootte van de objecttaÍel
moet minstens B bij B cm zijn. De glaasjes

die we gebruiken meten 26 x 76 mm. De
tubus mag in zijn drager niet heen en weer
bewogen kunnen worden. Als aan de instelschroef gedraaid wordt, moet de
tubus soepel omhoog en omlaag bewegen en op een ingestelde stand blijven
staan.

een zoeklicht nodig voor een helder beeld.

Nu gaan we het objectieÍ op zijn beeldkwaliteit testen. We zoeken eerst een
lichtbron op, bij voorkeur een raam, waardoor voldoende daglicht naar binnen valt.
Anders moeten we ons behelpen met een
lamp of een TL-balk. Het spiegeltje wordt
nu zo ingesteld dat er licht op het gat in de
objecttafel oÍ op de condensor valt. Kijken
we vervolgens door het oculair, dan moet
een helder egaal verlicht veld zichtbaar

zijn. ls dit het geval, dan leggen we een
preparaat op de objecttafel. Het beeld
moet na scherp stellen helder en scherp
zijn. De lijnen moeten enkele lijnen zijn en
geen dubbele door allerlei beeldfouten.
Ook mag er weinig kleurschifting te zien
zijn. Mocht het beeld overstraald zijn, dan
moet dit te verhelpen zijn door het diafragma verder dicht te draaien. Als testpreparaat voor eenvoudige mikroskoopjes gebruik ik altijd een kippeveer. Van deze
kippeveer heb ik door verschillende mikroskopen Íoto's genomen. Duidelijk zijn
de verschillende tekortkomingen van de
diverse objectieven te zien. Zijn alle crite-

Er ziln vele mogelijkheden. Gewone licht-

Het spiegeltje moet behoorlijke aÍmetin-

ria goed bevonden, dan kan de mikros-

mikroskopen vinden we in de prijsklasse
van een tientje tot vele tienduizenden gul-

gen hebben, minimaal 5 cm in doorsnede.
Het moet soepel instelbaar zijn. maar mag
bij stoten niet uit zijn ingestelde positie
geraken. Voor het optische gedeelte moe-

koop gerust worden gekocht. ls er iets dat
niet bevalt, dan moet men beslist van de
koop aÍzien. Dit voorkomt later veel teleurstellingen.

dens. Uiteraard komt dit overeen met
enorme kwaliteitsverschillen. Vooral bij de
aankoop van speelgoedmikroskoopjes

ten we eerst naar het oblectief kijken en

moet goed opgelet worden. Er zijn hele
goede, maar ook onvoorstelbaar slechte.

wel naar de frontlens. Deze moet in zijn

Met veel meer veftrouwen kan men
school-, studenten- of laboratoriummikroskopen kopen. Vraag echter altijd om
een demonstratie. Een opticiën oÍ mikroskoophandelaar zal dit graag doen. Speel-

Gaasvlieg
Een antenne van een gaasvlieg, die het leven

liet in een zomerse regenbui, werd een mikropreparaat voor dit verhaaltje. Na meting op het objectglas was de lengte van de
antenne 15 mm. Het gedeelte waar een mikroÍoto van werd gemaakt bleek, na een vergroting van 100x, zes segmenten of leden te
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geheel goed zichtbaar zijn. ls hij diep weggezonken oÍ zit hij achter een klein gaatje,

Welke mikroskoop is het meest

geschikt voor ons?
Welke mikroskoop men aanschaft

dan heeft men met een slecht objectief te
maken. Door de frontlens sterk te diaÍragmeren, moet de fabrikant de slechte kwaliteit van deze lens maskeren. Er is dan wel

sterk afhangen van het bedrag dat er aan
besteed kan worden. Hierbij moet wel bedacht worden dat een goede mikroskoop

bevatten. Totale lengte hiervan was 40 mm,
dus 1 segment circa 6,5 mm. Stel de vergroting van de hele antenne op preparaat ook
op 100x (is 1500 mm), dan blijkt dit draadje
uit circa 230 segmenten te bestaan
ln de mikroskopie meet men met mikrons: 1
mm = 1000 mikrons. Uit bovenstaande berekening, die nooit exact kan zijn, blijkt dus
dat 1 segment 6,5 : 100 = 65 mikron meet.
De "scharnieren" die u tussen de leden ziet,
maken deze "draadantenne" (die dient voor

reuk- en tastzin) wel bijzonder buigzaam.
Zoals blijkt is de hele antenne bezet met zeer
fijne haartjes die, door de dikte van het preparaat, nret alle scherp konden worden aÍgebeeld.
ObjectieÍ 20x - oculair 5x, dus vergroting =
100x. GeÍotograÍeerd op Kodak Ektachrome
daglicht diafilm 100 ASA - belicht op 25 ASA.
Opname in polarisatie. Voor de belichtingstijd werd met de automatische belichtingsregeling van de camera zelf gewerkt.

zal

StuiÍmeel
Deze mikrofoto van een stuifmeelkorrel werd
niet gemaakt met behulp van een echte don-

kerveldcondensor (zie hooÍdstuk 7). Deze
condensor is namelijk behoorlijk prijzig en
voor de amateur dus minder aantrekkeli.jk.
Temeer daar met een minimum aan kosten
en wat meer moeite zelÍ een "centraal diafragma" gemaakt kan worden. De manier
waarop deze "donkerveld"-opname tot
stand kwam, is echter wel heel eenvoudig:
namelijk door in het water, waarin de stuiÍ-.
meelkorrel door het mikroskoop bekeken
wordt een druppeltje Oost-lndische inkt te
mengen. Dan zal de achtergrond van defoto
meer of minder zwarlzijn, afhankelijk van de
hoeveelheid oostindische inkt die men toevoegt.

Stu if m eel ko ne I van H i bi scu sbl oem.

ïechnische gegevens

Kodak Ektachrome daglicht diaÍilm 400 ASA.
Blauw filter.

Object in water + Oost-lndische inkt.
Mikr. objectief 20x - Oculair
1 0x.
Vergroting op dia + 200x.
Belichting door camera-automaat, 1 stop korter.

De stuifmeelkorrels (of pollen) kunnen vergaard

worden door met een objectglas voorzichtig
langs de meeldraden van een Hibiscusbloem of
Chinese Roos te strijken. Probeer uit de, altijd
te grote, hoeveelheid pollen er enkele te isoleren die mooi gaaf zijn. De bloemen van de Hi-

biscus bloeien jammer genoeg maar hooguit
twee dagen, waarna ze verwelken. Als kamerplant is de Hibiscus zeer gemakkelijke te kweken.

Hibiscusbloem.

Onvermi.jdelijk neemt de stuiÍmeelkorrel de
kleur aan van de te gebruiken inkt. De structuur van de korreloppervlakte is op deze manier echter bi.jzonder goed te zien. Een ander
voordeel van deze "donkerveld"-mikrofotografie is, dat de achtergrond totaal zwart is.
Bij normaal donkerveld verschi.jnt niet alleen
het preparaatonderwerp, maar ook iedere

verontreiniging daarvan (of van het dek- of
preparaatglas) als heldere stippen in de donkere achtergrond, wat zeer storend kan zi.jn.

Een andere manier om stuifmeelkorrels
goed zichtbaar te maken is door in het water
van het preparaat een kleine hoeveelheid
"Glycerine Jelly" te mengen, waardoor ze

blauw gekleurd worden. Het aanleggen van

een verzameling stuifmeelpreparaten door
deze droog in glycerol-gelatine in te sluiten,
kan werk voor jaren opleveren.

De stuifmeelkorrel van een lelie wordt gefotografeerd met een olie-immer§e-objectief
60x. Bij de meeste, wat meer uitgebreide

mikroskoopuitrustingen behoorl ook het

olie-immersie-objectief 100x. Vooral de beginner gebruikt dit objectief het minst door
de moeilijke techniek die tot een goed beeld
moet leiden. Het 60x olie-immersie-objectieÍ waarmee deze stuifmeelkorrel is gefotograÍeerd, geeft al minder problemen. Vooral
als van tevoren het object met het gewone
40x oblectief is scherp gesteld. De beste
manier om immersie onder de knie te kri.jgen
is te beginnen met een 40x waterimmersieoblectief. Het object is door de kleinere vergroting vlugger terug te vinden en met (gedestilleerd) water is makkelijker te werken.

Stuifmeelkorrel van lelie, olie-immersie. Vergr.
480x.

nooit zijn waarde verliest omdat het vri.jwel

Let er ook op dat de preparaten echt zijn

onverslijtbare instrumenten zijn. De verkrijgbare mikroskopen zijn te verdelen in
drie groepen: de speelgoedmikroskoopjes, schoolmikroskopen en studenten- oÍ
laboratorium-mikroskopen.

en geen kleine kleurenplaatles. Kortom,

Speelgoed
Speelgoedmikroskoopjes

Schoolmikroskopen

zijn

verkrijgbaar met en zonder dozen met hulpmiddelen. De inhoud van dit soort dozen kan
zeer verschillend zijn, van zeer goed tot
zeer slecht. Belangrijk is een goede hand-

leiding. Ontbreekt deze, dan is zelÍs de
mooiste doos waardeloos. Vaak zitten er
veel overbodige artikelen in. Nodig zijn
voorwerpglaasies van de goede afmeting
26 x76 mm en goede dekglaasjes van 18
x 'l 8 mm. Uiteraard in behoorlijke aantallen. Daarnaast is nodig een pincet, enkele
naalden, een penseeltje, enkele pipetjes
en wat eenvoudig glaswerk. Kleurstoffen
en chemicaliën hebben alleen zin als het
gebruik ervan in de handleiding staat aangegeven.

Foto a. Voor het keuren van een mikroskoop is
een vogelveer zeer geschikt. Deze foto is genomen door een normale, goede laboratoriummikroskoop. De vergroting is 100x.

Foto b. Dezelfde vogelveer, geíotografeerd
door een tamelijk goede speelgoedmikroskoop. Het beeld is onscherp en door het ontbreken van een diafragma enigszins overstraald.
Foto c. Deze foto van dezelfde vogelveer werd

door een goedkoop speelgoedmikroskoopje
genomen. Het beeld is onscherp, sterk vertekend en overstraald.
Foto d. Een schoolmikroskoop toonde op het
eerste gezicht een goed scherp beeld, maar
vergeleken met foto e blijkt dat er lijnen zichtbaar zijn die er in werkelijkheid niet zijn. Deze
mikroskoop was voorzien van een slecht instelbaar diafragma.

koop nooit een doos, al ziet hij er nog zo
mooi uit, als de inhoud en de mikroskoop

niet uitvoerig kan worden getest. Nogmaals: het voorkomt veel teleurstellingen.

Deze mikroskopen zijn afgestemd op gebruik bij het middelbaar onderwijs. De optiek is meestal gelijk aan die van de

eenvoudige laboratoriummikroskopen.

De condensor ontbreekt meestal, maar

een diafragma is altijd aanwezig. Het
scherpstellen is doorgaans alleen moge-

liik met een grove

instelschroef. De

maximaal te bereiken vergroting is meestal 400 maal. En dat is ruim voldoende voor
het meeste mikroskopische onderzoek.
De prijzen variëren rond de driehonderd
gulden.

Studentenmikroskoop
Studenten in de medicijnen en de biologie

hebben voor hun studie een goede mikroskoop nodig. Hiervoor wordt dan een
eenvoudige laboratoriummikroskoop gekozen, omdat er hoge eisen aan de kwaliteit gesteld worden. Ze zijn uitgerust met
drie objectieven, die respectievelijk 10, 45
en 100 maal vergroten. Om het verwisselen van deze objectieven te vergemakkelijken, zijn deze objectieven in een revolvervatting gemonteerd. Gebruikelijk zijn
er twee oculairs die respectievelijk 10 en

15 maal vergroten. ln totaal is dus een
vergroting van 1500 maal mogelijk. Een
condensor met een diafragma hoort
steeds tot de uitrusting. De objecttafel is
meestal uitgerust met een zogenaamde
kruistafel. Scherp kan worden gesteld met
een mdkroschroef. De prijzen variëren van

600 tot 1000 gulden. Een dergelijke mikroskoop is moeiliik tweedehands verkrilgbaar. De meeste studenten houden
ze vaak na hun studie in bezit en bovendien is de vraag zeer groot.

Welk merk?
Het is in een boek als dit niet de plaats om
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de lezer te verwijzen naar een bepaalde
firma die een oÍ ander voortreffelijk merk
mikroskoop voert. Wel kunt u achter in het
boek een aantal firma's en adressen vinden die zich op het gebied van de mikros-

kopie bewegen. Voor amateurs geldt
daarbij, dat lang niet alle firma's blij zijn
met amateurs als klant. Enkele firma's zijn
bijzonder goed voor amateurs geschikt.
Zij helpen graag en geven ook de service
daar waar het nodig is. De stichting Mens
en Wetenschap in Huizen bezit heel wat

documentatiemateriaal over mikroskopen. ln haar showroom staan verschillende typen en merken opgesteld zodat u
daar een niet merkgebonden voorlichting
krijgt. Bovendien heeft men daar nog wel
eens apparatuur staan dié ingeruild is of
domweg van de hand wordt gedaan. Op

een voordelige manier kunt u dan aan een

goed en betrouwbaar instrument komen.
Een aÍspraak met de stichting Mens en
Wetenschap maakt men door te bellen
met 02152 - 58388.

brandpunt en ziin eigen beeldvlak heeft,
zal een beeld in een beeldvlak nooit hele-

0biectieven en oculairen,
welke soorten

maal scherp zijn. Alleen de lichtstralen die
precies overeenstemmen met dat beeld-

vlak voor die kleur, zullen een scherp
beeld vormen. Alle andere kleuren doen
echter ook mee en zullen in dat ene beeldvlak luist een onscherp beeld vormen.
Door de chromatische fouten van een objectief wordt het beeld niet alleen gekleurd, maar daardoor ook nog onscherp.

Ghromatische aberratie
We hebben al eerder opgemerkt dat voor
een beter begrip van zijn werking een lens
kan worden opgevat als een serie op elkaar gestapelde prisma's, waarbij de tophoek van ieder prismaatje naar de rand
toe groter wordt; in het centrum is hij nul,
want daar lopen de schuine zijden evenwijdig aan elkaar. Een prisma breekt niet

alleen het licht maar ontleedt het witte
licht bij die breking ook in zijn verschillen-

SÍerische aberratie oÍ apertuutÍout
Oculairen (bovenaan) en objectieven. Altijd is
de eigen-vergroting aangegeven, bijv. 10x op
het oculair en 8x op het objectief betekent een
werkelijke vergroting in de mikroskoop van 80x.
Het middelste paar op deze foto geeft een
werkelijke vergroting van 15 x 90 : 1 350x.

de samenstellende kleuren. Bij een enkelvoudige lens zal dan ook hetzelfde plaatsvinden. De blauwe stralen worden ook
hier het sterkst en de rode het minst gebroken. Het komt er dan op neer dat we bij
een lens zien dat iedere kleur zijn eigen

oorzaken dan ook de meest kleurschifboller

ting. Bovendien is een lens

nen we herkennen aan de vaak piepkleine

lensopening. De fouten van de lens probeert men op deze wijze te ondervangen.
Dat er dan een sterk zoeklicht nodig is om
nog een redelijk helder beeld te kriigen,
wordt er nooit bij verteld. Er zijn echter
veel betere oplossingen om de chromatische aberratie te lijf te gaan. Een bolle,
positieve en vergrotende lens geeft dus
chromatische aberratie, een holle oÍ nega-

tieve lens ook, alleen in tegengestelde
richting. Door nu een positieve en een negatieve lens te combineren kan de chromatische aberratie voor een deel worden
opgeheven. Helaas gaat dan de positieve
vergrotende werking dan geheel of gedeeltelijk verloren door de negatieve verkleinende werking. Door nu de negatieve
lens van een glassoort te maken met een
andere brekingsindex, wordt ook dit euvel

door dichter bi1 de lens dan de centralere
stralen. Het beeldvlak is daardoor niet vlak
maar bol. Voor een menseli.ik oog niet zo'n
probleem, dat heeft immers ook een bol

altijd vlak. Rechte lijnen worden door deze
sferische fout dan ook gekromd weergegeven en ook hier is het effect naar de
randen sterker. Deze fout kan worden gecorrigeerd door een vaak ingewikkeld systeem van samengestelde lenzen. We vinden het eenvoudigste systeem in de
zogenaamde aplanaten. Daar is de beeldkromming of sÍerische aberratie zo goed

mogelijk opgeheven. De chromatische
aberratie blijft echter voor een groot deel

A

Figuur 1A. Een enkelvoudige lens kan worden

opgevat als een serie op elkaar gestapelde
prisma's. Het witte licht dat erop valt wordt
gebroken en in zijn componenten ontleed - hier
blauw, groen en rood. Voor de rand van de lens,
waar het prisma het sterkst breekt, is de breking getekend. ledere kleur heeft zijn eigen
brandpunt hier aangegeven met Fb Fg en Fr.

aanwezig, zodat deze lenzen alleen bij een

bepaalde kleur licht goed bruikbaar ziin.
Voor zwartlwitfotograÍie kunnen ze heel
geschikt ziin. Er moet dan wel met filters
worden gewerkt om de andere kleuren tegen te houden. Deze geven immers weer
chromatische onscherpte.

0bjectieven
Door de mikroskoopfabrikanten worden
heel wat verschillende soorten mikros-

naarmate zijn vergroting hoger is. Kortom
hoe sterker een lens vergroot, hoe sterker
het effect van de chromatische aberratie
oÍ kleurschifting is. En dat is erg vervelend
voor mikroskoopob.jectieven.
De sterkst storende randstralen kunnen

worden tegengehouden door nriddel van
een diafragma en hoe kleiner de opening
is, hoe beter het effect zal zi1n. Dit betekent echter een enorm lichtverlies. Wie
wel eens een brilleglas kijker heeft gebouwd, zal dit effect maar al te goed kennen. Slechte mikroskoopobjectieven kun-

dan de centraler gelegen stralen. Het
brandpunt van de randstralen ligt daar-

beeldvlak (oogbol). Voor de fotografie
geeft het meer problemen. Het filmvlak is

brandpunt heeft. Het blauwe brandpunt
ligt het dichtst bij de lens, het rode het
verst. ln het beeldvlak zullen we dus alleen
een scherp beeld kunnen zien in een bepaalde kleur, want ook iedere kleur heeft
zijn eigen beeldvlak. De andere kleuren
geven onscherpte door gekleurde ringen
en banden. Deze zijn zichtbaar bij lijnstructuren en daar waar donkere partijen
in lichtere overgaan. Deze zullen er dan
gekleurd opstaan. Dit effect wordt kleurschifting genoemd. Bij de rand van de lens
is de tophoek van het prisma het grootst
en naarmate de lens boller is, zal de kleurschifting sterker zijn. De randstralen ver-

De bolle vorm van een lens veroorzaakt
nog een probleem. Door het prisma-etfect
worden de randstralen sterker gebogen

koopobjectieven op de markt gebracht

met ieder zijn eigen specifieke corrigerende eigenschappen. Afgezien van de diverse merknamen zijn de ob,jectieven in een
aantal categorieën in te delen. We zullen
een aantal van deze "-aten" de revue laten passeren.

I

I

Figuur 18. Ook door de kromming van de lens
komen er verschillende brandpunten voor. De
randstralen komen in een brandpunt bijeen dat
veel dichter bij de lens ligt dan de meer centraal
gelegen stralen Fl F2 en F3. Deze sferische
aberratie veroorzaakt beeldvlakkromming
waardoor rechte lijnen krom worden afgebeeld.

verholpen. De eenvoudigste achromaten
bestaan dan ook uit een positieve lens uit

kroonglas

en een

negatieve lens uit

flintglas. De grootste fouten worden hiermee gecorrigeerd. Er blijven nog heel wat
zogenaamde restfouten over. Deze kunnen worden weggewerkt door een ingewikkeld samenstelsel van lenzen van ver-

schillende soorten glas en sierkte te
combineren tot een lenzenstelsel.
De chromatische aberratie is ook nog de
veroorzaker van de chromatische vergrotingsfout. Doordat iedere kleur zijn eigen

Achromaten
Dit ziln de eenvoudigste en ook goedkoopste objectieven, die in de regel nog
steeds het meest gebruikt worden voor
routine-onderzoek en daar waar geen
hoge eisen aan de beeldkwaliteit worden
gesteld. De chromatische aberratie is bij
deze objectieven zo gecorrigeerd, dat de
blauwe en de rode lichtstralen samen een

scherp beeld vormen. Voor de daartussenliggende kleuren is dit minder het geval en wel des te minder naarmate die
kleur verder van rood en blauw afliggen.

Voor groen is de afwijking het grootst.
Hierdoor lijken kleine deeltles, gaatjes en
dunne lijntjes een beetje groenig gekleurd
als ze bij een sterkere vergroting, 45 maal
en groter, worden bekeken. Dit is vooral

goed te zien als niet helemaal exact is
scherp gesteld. Maar ook voor de sferische aberratie zijn de moderne achroma25

ten zeker voor een gedeelte goed gecorrigeerd. En wel voor het groene licht. Wil
men derhalve een achromatisch objectieÍ
optimaal gebruiken,dan moet een geelgroen filter worden gebruikt. De kleuren

gaan dan wel voor een deel verloren, maar
de scherpte is opvallend beter. Bij mikro-

Íotografie op zwart-wit materiaal wordt
dan ook altijd gebruik gemaakt van dit
filter. De kleur is dan immers volkomen
onbelangrijk. De nadruk valt op de
scherpte. Het gevolg van de gedeeltelilke
sÍerische correctie is, dat men vooral bij
sterkere vergrotingen de randen van sterk
lichtbrekende partijen omgeven ziet met

geclrongen door gebruik te maken van
lenzen die zijn vervaardigd uit vloeispaat
of fluoriet. De brekingsindex hiervan wijkt
sterk af van die van kroonglas. De kleurfouten zijn verregaand gecorrigeerd en
ook de sferische aberratie is veel beter
gecorrigeerd dan bij de achromaten. Ze
worden veel gebruikt in de mikrofotografie
en daar waar men hoge eisen stelt aan de
beeldkwaliteit. Fluorieten zijn dus veel be-

ter dan achromaten vooral wat de kleurweergave betreft. Hun prijs ligt een stuk
hoger, maar is toch nog wel haalbaar voor
de amateurs die echt iets goeds willen en
daar wel wat voor over hebben.

een blauwe band. De resterende beeld-

den overzien waarbij het beeld tot aan de
randen toe scherp blijft. Vooral voor Íoto-

grafisch gebruik zijn dit ideale objectieven. De prijzen liggen echter vrij hoog en
doorgaans buiten het bereik van de gemiddelde amateur. Maar ook voor professioneel gebruik moeten er goede argu-

menten worden aangevoerd om de
aanschaf van planachromaten te kunnen
rechtvaardigen.
Plan-apochromaten

Het summum van de objectieven. Hier zijn
zowel de chromatische als de sferischea-

berraties verregaand gecorrigeerd. Een

vlakkromming valt eigenlijk alleen pas
goed op bij heel lage vergrotingen. Door

Apochromaten

een achromatisch objectieÍ te combineren met een goed oculair kunnen ook nog

Een objectieÍ waarbij vooral de kleurcorrectie centraal staat. Ze ziin dan ook ge-

volkomen vlak beeld gepaard gaande met
een uitstekende lichtsterke en contrastrijke beeldweergave. Het zijn de parade-

paarden van de mi[roskoopfabrikanten.

Figuur 2. Objectieven die zijn gecorrigeerd op
chromatische en of sferische aberratie, zijn dikwijls opgebouwd uit een heel complex van lenzenstelsels. Bij Azien we een wat beter gecorri-

geerde achromaat. B laat een apochromaat
zien terwi| bij C een planachromaat wordt ge- >
toond.

Figuur

lC. Door achter een bolle lens van

kroonglas een negatieve lens van flintglas te

plaatsen, kan de chromatische aberratie of
kleurschifting, zoals die is afgebeeld in fig. 1C,
weer worden opgeheven. De door het
kroonglas gescheiden stralen worden door het

flintglas weer

in een brandpunt

samenge-

bracht.
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de restfouten van de achromaten voor een
deel worden weggewerkt. Met een goede
combinatie kunnen ook met achromaten
zeer goede foto's worden gemaakt. Maar
dan moeten wel speciaal voor dat doel
ontwikkelde en door de verschillende Ía-

brikanten aanbevolen foto-oculairs worden gebruikt. ln de meeste gevallen kan
men voor routinegebruik bij achromaten
volstaan met de gewone en goedkoopste
Huygens-oculairs.

Aplanaten
Bij een aplanatisch oblectieÍ is de sferi-

sche aberratie volledig opgeheven. De
chromatische aberratie echter niet. Ze
kunnen heel goed gebruikt worden in
combinatie met monochromatisch licht.
Daar men echter door middel van kleuringen in het preparaat verschillende structuren duidelijk zichtbaar wil maken, zijn dit
soort objectieven niet zo gewild. Ze zijn
bovendien nog vrij'duur in de aanschaf.

Semi-apochromaten oÍ Íluorieten
De resterende kleurÍouten van de achromaten kunnen nog verder worden terug26

corrigeerd voor

de drie

geerd. De numerieke apertuur kan bij deze

Nog steeds wordt hun kwaliteit verbeterd
en aangepast aan de allerhoogste eisen.
De prijzen zijn superieur hoog te noemen.
Een enkel objectieÍ van dit type kost vaak

objectieven worden vergroot waardoor

net zoveel als een complete mikroskoop

het oplossend vermogen en dus het zicht-

uitgerust met achromaten. Voor amateurs
zijn ze onbereikbaar en voor de meeste
proÍessionele gebruikers een schone
wensdroom.

hooÍdkleuren

blauw, groen en rood. Ook de sÍerische
aberratie is voor een groot deel gecorri-

baar maken van details veel beter wordt.
Bovendien is hierdoor ook de helderheid
en dus ook het contrast van het beeld veel
groter. Het principe van de apochromaat
kan op vele wijzen worden verwezenlijkt.
We vinden dan ook een grote verscheidenheid in kwaliteit en prijs van de diverse
apochromaten bij de diverse fabrikanten.
De goedkoopste zijn echter nog altijd
twee tot drie keer zo duur als een goede
achromaat.

Planachromaten
Hier ligt vooral de nadruk op een verregaande correctie van de sÍerische aberratie. De chromatische komt weliswaar op
de tweede plaats, maar is toch in de regel
heel goed doorgevoerd. Die sÍerische correctie komt vooral goed tot uiting bij gebruik van lagere vergrotingen in combinatie met groothoekoculairen. Een zeer
groot deel van het preparaat kan dan wor-

Wat kiezen wij?
Over de keuze van het meest geschikte
objectief en de zin daarvan is al menig
uurtje gediscussieerd op bijeenkomsten
van mikroskopistenclubs en collega's onderling. De grote vraag daarbij is altijd wat
het le waard is en wat je ervoor over hebt
of kunt hebben. Bij de keuze van het oculair moet een heel goed onderscheid gemaakt worden tussen oculairs die speciaal zijn ontworpen voor het waarnemen
en die welke zijn ontworpen in gebruik met

een fotocamera en dan dient dan nog
goed in de gaten gehouden te worden
voor welk type camera. Het beeldvlak en
de beeldafstand van een kleinbeeldcamera is immers veel kleiner dan dat van een
zes-bij-zes-camera of van een polaroid.

Ook voor de nog wel veel gebruikte ne-

Ramsden-oculair

speciale oculairs worden gebruikt. Zij zijn
immers zo ontworpen dat ze een zo'n vlak
mogeliik beeld ontwerpen op de vlakke
Íotoplaat terwijl eett oculair voor waarnemingen met het oog speciaal voor dat oog
is ontworpen. Een essentieel verschil wat

gegeven. Bij

Dit is nauw verwant met het Huyghensoculair. Het is echter een positief lenzensysteem, waarbij het diafragma niet tussen veld- en ooglens is geplaatst maar
juist voor de veldlens. Corrigerende eigenschappen heeft het niet. Het is vooral
goed bruikbaar indien men een of ander

het objectief. Bij B is een dekglas G toege-

meetplaat.je in het oculair wil aanbrengen.
Het kan eenvoudig op het diaÍragma wor-

gen-bij-twaalÍ-platencamera moeten

tot uiting komt in de uiteindelijke beeldkwaliteit. Een objectief wordt voor ÍotograÍische doeleinden wel eens zonder
oculair gebruikt. De correctie van het oculair wordt dan gemist en dat zal de beeldkwaliteit nooit ten goede komen. Dus gebruik altijd een foto-oculair, maar wel het
goede. Ook bij de oculairs kennen we verschillende typen ieder met ziln specifieke
eigenschappen.

Figuur 5. Het dekglasefíect schematisch weerA een druppel P op het voorwerpglas O. De lichtstralen vallen willekeurig in

voegd. De lichtstralen komen nu in een ongestoorde vorm in het objectief. Bij C wordt aan'
gegeven dat bij een dun dekglas de stralen
meer worden gebroken dan bij een veel dikker
dekglas zoals in D. De dikte van het dekglas
wordt gecompenseerd met speciale objectieven met een dekglascorrectiering. Het dekglaseffect speelt alleen een merkbare rol bij sterke
vergrotingen en hoge numerieke apefturen
(groter dan 0,8).

Figuur 3. Drie verschillende sooden oculairs
naast elkaar. A is het eenvoudigste Huyghensoculair bestaande uit twee lenzen; een veldlens V en een ooglens O met daartussen een
diafragma D. Het Ramsden-oculair lijkt veel op
het Huyghensoculair. Het is afgebeeld bij B. De
bolle zijden van de lenzen zijn naar elkaar toegekeerd en het diafragma bevindt zich voor de

@o

den aangebracht. Bij het Huyghens-oculair moet dit steeds worden openge-

schroefd. Lastig en niet zo bevorderlijk

voor de lenzen zelÍ. Het wordt in de mikroskopie niet zo veel gebruikt.

\/
ï

veldlens. Bij C zien we een compenserend
groothoekoculair. Door gebruik te maken van
lenzenstelsel van verschillend glas, kunnen de

restfouten van het objectieí worden weggewerkt. Door de grote ooglens O is dit oculair
ook geschikt voor brildragenden mikroskopisten.

----i:.----

_ _.---:_
--

Figuur 4. De uittreepupil voor twee verschillende oculairs weergegeven en het effect dat de
afstand oogbol-oculair heeft. A een Huyghens-

oculair met een vrij stompe uittreepupil. Het
oog moet dicht bij het kleine ooglensje OC worden gehouden. Bij B zien we een oculair voor
brildragers. Door de vrij spitse uittreepupil moet
het oog op enige aístand van de ooglens worden gehouden. Een brilglas kan hier nog makkelijk tussen. Met een stippellijn is de opening

van de oogpupil aangegeven. Duidelijk blijkt

dat een juiste afstand tot het oculair essentieel
/s.

Huyghens oculair

Gompensatie-oculair

Het eenvoudigst denkbare type dat bestaat uit twee planconvexe, platbolle len-

Dit oculair dient om de Íouten van objectieven te corrigeren. Het is dan ook alleen
zinvol om een compensatie-oculair te ge-

zen met daartussen een diafragma om de
beeldrand scherp aÍ te beelden. De voorste en grootste lens die het dichtst bij het
objectief zit, wordt veldlens genoemd. Ziin
taak is het verzamelen van het licht van het
objectief. Met de veel kleinere ooglens
wordt het uiteindelijke beeld bekeken. De
doorsnede van die ooglens is zo gekozen
dat ze overeenstemt met die van de pupil
van het oog. Het Huyghens-oculair vormt
een negatieÍ lenzensysteem, waar geen
kleurcorrecties mogelilk zijn. Het is om zijn
constructie verreweg het goedkoopste en
voldoet heel goed bij routinewaarnemingen waar geen hoge eisen aan de beeld-

kwaliteit worden gesteld. Voor fotodoeleinden zijn ze minder geschikt. Ze laten
duidelitk de tekortkomingen van het objectief naar voren komen. Met achromati-

sche objectieven is het echter wel het
meest gebruikte.

bruiken dat speciaal ontworpen is voor
een bepaald objectief. Binnen een merk,
ia zelfs binnen bepaalde typen objectieven, kan voor ieder objectieÍ een eigen
compensatie-oculair zijn ontworpen. Al-

gemene compensatie-oculairs bestaan

niet. Het compensatie-oculair op zich
wordt gekenmerkt door een vrij ingewikkeld samenstelsel van lenzen van verschillende glassoorten om zo tot een goe-

de correctie van de objectieffouten te
kunnen komen.

Groothoekoculair
Een van de meest populaire types. Het
wordt heel veel gebruikt bij demonstraties
door vertegenwoordigers, want met een
goed groothoekoculair kan worden aan-

getoond hoe goed een objectief is. De
27

gezichtshoek van een groothoekoculair is
veel groter dan dat van andere types en
tegenwoordig soms zelfs zo groot dat het
de gezichtshoek van het menselijk oog
overtreft. Het beeld wat je dan voor ogen
ziet, lilkt onbegrensd. lmmers alles wat je
ziet is mikroskoopbeeld. Je waant je soms
midden in het preparaat te staan. Zulke
oculairs zijn tot het uiterste gecorrigeerd
en alleen zinvol in combinatie met de bes-

te objectieven. De wat gewonere groothoekoculairs zijn doorgaans wel aan te
bevelen omdat ze een goede correctie
hebben. Ze kunnen vaak goed als fotooculair dienst doen omdat bij de fotografie
met dit soort oculairs alleen het middendeel van het beeld wordt gebruikt en dat is
heel goed gecorrigeerd. Ze ziln natuurli.jk

wel een stuk duurder dan de gewonere
Huyghenstypen, maar het beeld dat ze
geven, vergoedt die meerprijs alleszins.
Laat bij een aanschaf dan ook altijd een
setje groothoekoculairs demonstreren.

Oculairs voor brildragers

en volstaan nu met er nogmaals op te

Projectie-oculair
Voor demonstratie- en onderwijsdoeleinden wil men het mikroskoopbeeld op een
scherm voor een groot publiek kunnen
projecteren. Hiervoor zijn speciale lichtsterke oculairs verkrijgbaar, doorgaans
met een heel kleine vergroting. Van deze
oculairs is vaak de ooglens, in dit geval

dus projectielens, instelbaar zodat het
beeld op het scherm scherp kan worden
gesteld. Het kan leuk zijn voor de huiskamer, maar met een videocamera gaat het
speciale doeleinden kan men projectiemi-

kroskopen verkrijgen. Dit zijn mikroskopen waar een beeldscherm vast is gemonteerd. Meerdere waarnemers kunnen
dan gelijktijdig het beeld bekijken. Voor
controledoeleinden in Íabrieken kan men
dergelijke projectiemikroskopen soms
heel goed gebruiken. Aan de lopende

band kunnen dan de produkten worden
gecontroleerd. Toch komen we ook hier
steeds meer de mikroskoop gecombi-

Een bril vormt voor mikroskopisten door-

oog dat zich dicht bij het oculair bevindt.
Het brilleglas verhindert de waarnemer
echter de ooglens voldoende te naderen.
De remedie wordt gevonden door de bril
aÍ te zetten bij het mikroskoperen. Vooral
voor dragers van sterke brillen heeft dit
vele nadelen. Afgezien van het feit dat het
knap lastig is om steeds je bril op en af te
moeten zetten zijn er ook optische bezwaren. De hele optiek van een mikroskoop is
berekend op een normaal gezond menselijk oog. Om afwijkingen van dit oog te
compenseren, moet de mikroskoop soms
ver buiten zijn ideale instelling worden afgesteld. Dat dit de beeldkwaliteit niet ten
goede komt, laat zich raden. Om deze

brilbezwaren tegemoet

te komen,

zijn

speciale oculairs ontwikkeld waarbij het
mogelijk is de bril op te houden tijdens het
waarnemen. Zulke oculairen kenmerken
zich door een groot oogglas. Vaak net zo
groot als de tubusdoorsnede. Voor zulke
oculairs zijn wel speciale lenzensystemen
nodig die duurder zijn, maar het gemak en
een juiste mikroskoopinstelling is dat altild
dubbel en dwars waard.

Meetoculairs
Teneinde de grootte van deelties of de
lengte van structuren te kunnen bepalen,
kunnen in het oculair geijkte meetplaatjes
worden aangebracht. Dit zijn glazen
plaatjes die precies op het oculairdiaÍragma passen en waarop de een of andere
maatverdeling is aangebracht. Om die
maatverdeling zo scherp mogeliik te kunnen waarnemen, zijn er speciale oculairs
verkrijgbaar waarbij de ooglens instelbaar

is. Dit kan door middel van schuiven oÍ
draaien. Voor heel nauwkeurig meetwerk
kan men het oculair voorzien van kruisdra-

den die door middel van mikrometerschroeven bewogen kunnen worden. Dit
zijn niet de goedkoopste oculairs en bil
veel amateurs zal men ze niet aantreffen.
Alleen daar waar gemeten moet worden,
is een dergelijk oculair zinvol.
28

dan liefst oculairs die bij bepaalde types

objectieven horen. Dus ook hier weer:
houdt het bij een bepaald merk als het om

de combinatie objectief en oculair gaat.
Een kleinbeeldcamera heeft een ander
Íoto-oculair nodig dan een groter formaat
camera. De aanwijzingen van de Íabrikant
kunnen het best worden opgevolgd voor
de beste resultaten.

allemaal heel wat gemakkelijker. Voor

neerd met een videocamera tegen.

gaans een handicap. De ooglenzen van de
meeste oculairs zijn aÍgestemd op een

wijzen dat men bij gebruik van een camera
speciale foto-oculairs moet gebruiken. En

Foto-oculair
Deze ziin speciaal ontworpen om gebruikt
te worden in combinatie met een fotocamera. We bespraken ze hiervoor al even

De grootte van een mikroskopisch object
wordt gemeten met 1/1 000 delen van een
millimeter: 0,001 mm = 1 mikron. Om lengten en breedten van mirko-organismen te
meten zijn nodig een obiect-mikrometer en
een oculair-mikrometer. De object-mikrometer kunnen we misschien van iemand lenen, daar we deze maar één keer zullen gebruiken om een tabel te maken. Dit objectmikrometerplaatje bevat een schaalverdeling van 1 millimeter verdeeld in honderd delen. De afstand tussen 2 strepen is dus 0,01
mm 10 mikron. Dit plaatje komt op de

:

mikroskooptafel te liggen in plaats van een
preparaat.

De oculair-mikrometer is meestal

inge-

bouwd in een 10x oculair. De schaalverdeling hiervan is 10 mm, verdeeld in 100 delen.
Voor brildragers is de bovenste lens dan instelbaar om deze verdeling scherp te kunnen
zien. Ook is een los rond plaatie in de handel
dat in een normaal oculair kan worden gelegd.
Voor het meten zetten we het meetoculair (oÍ
oculair met meetplaatje) in de mikroskooptubus en wel zó, dat we de streepies scherp
zien. Op de mikroskooptaÍel plaatsen we nu
de object-mikrometer in plaats van het preparaat. Nu stellen we de mikroskoop in zo-
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Uittreepupil
Lieden die niet gewend zijn om door het
vaak kleine ooglensje van een optisch instrument zoals een mikroskoop of een camera te kijken, hebben vaak moeite met
het bepalen van de juiste afstand van de
oogbol tot dat lensje, het oculair. Zit de
oogbol te dichtbij dan wordt het irisdiafragma van het oog gezien. ls hij daarentegen te ver dan wordt slechts een deel van

het beschikbare beeldveld gezien.

Heel

wat mislukte vakantieÍoto's zijn hieraan te
wijten. Dit verschijnsel heeft te maken met
de uittreepupil van het oculair. Dit isde
lichtkegel die de stralen vormen uitgaande van het oculair. De uittreepupil moet
overeenkomen met de doorsnede van de

dat we bijv. met het 'l0x objectieÍ, ook deze
deelstrepen scherp zien. Vervolgens draaien
we het oculair zodanig dat de twee scherpe
graveringen naast elkaar komen te liggen.
Nu kunnen we aflezen hoeveel oculairstrepen overeenkomen met een aantal deelstrepen van de object-mikrometer.
Op bijgaand voorbeeld ziln de dikke strepen
met cijÍers van de oculairmeter, waarvan 40
gelijk staat met de bovenste deelstreep van
de dunnere objectmeterschaal. Op 52 vallen
de deelstrepen weer samen. Nu zijn dus 12

deelstrepen van de oculairmeter gelijk aan
0,35 millimeter = 350 mikron van de objectmeter. Delen we nu 350 mikron door 12 dan
zien we dat één streep van de oculair-mikrometer een lengte heeft van 29,'16 mikron, bij
het gebruikte objectief .
Met behulp van deze twee meters maken we
zo een tabel door één voor één de objectieven van onze mikroskoop voor te draaien en
de uitkomsten daarvan te noteren. Deze tabel geldt dan alleen voor deze geijkte combinatie's van meetoculair en de daarbij gebruikte objectieven en opstelling van de

mikroskoop.

Voor het ijken van de grotere obiectieven
zien we de deelstrepen van de object-mikro-

meter als dikke zwarte balken. De dunne
oculairmeterstrepen kunnen dan het best
aan de bovenkant van zo een streep aangelegd worden. De corresponderende streep
moet dan ook weer op dezelÍde manier worden gevonden. Het naast elkaar leggen van
de twee graveringen wordt b|zonder makkelijk als de gebruikte mikroskoop een taÍel
met objectgeleider of een kruistaÍel heeft.
Diktemetingen kunnen alleen bij benadering
gedaan worden als de fijninstelling van de

mikroskoop uitgerust is met een mikrometer-indeling. Bi.j de meeste mikroskopen is
de aflezing dan: 2 mikron.
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Een selectie oculairen en objectieven. Foto Eu-

romex.

tig oefenen zal dit nooit meer een pro-

geert, die echter zo onregelmatig van

doet. Hetzelfde probleem doet zich voor
als een camera met een objectief achter
het oculair wordt geplaatst. De Írontlens
van de camera is doorgaans veel groter
dan het oculair. De uittreepupil kan de
opening van de cameralens niet volledig
benutten en het bij fotograÍen bekende
vignetteren vindt plaats.We zien slechts

vorm is dat daar geen goed objectieÍ voor
valt te ontwerpen. Alleen bij zeer lage vergrotingen is het werken zonder dekglas
mogelijk zonder al te veel aan beeldkwaliteit te hoeven inleveren. De dikte van de
dekglaasjes is internationaal afgesproken
op 0,17 mm. Alle objectieven zijn op die
dikte ontworpen. ln de praktilk blijkt echter dat de dikte van de dekglaasjes varieert tussen 0,15 en 0,19 mm een Ílinke
spreiding dus. Er zijn weliswaar fabrikanten die geselecteerde dekglaasjes leveren
van precies 0,17 mm, maar die zijn erg

een klein deel van het beeldveld. De reme-

I
Olympus stereom ikroskoop, type SZH.

die is hier uiteraard fotograferen zonder
camera-objectieÍ. Maar dan wel met een
goed foto-oculair. Bij kleine videocamera's zoals die voor bewakingsdoeleinden
worden gebruikt, is doorgaans een objectieÍ met een vrij kleine doorsnede aangebracht. llier wil het wel lukken om de camera met objectief achter het oculair te
plaatsen. Deze camera's hebben met hun
objectieven vaak dezelfde eigenschappen als het menselijk oog.

ooglens. Door de oogbol op de juiste afstand van het oculair te houden wordt de
opening van de ooglens volledig benut en
kan de hele uittreepupil in ons oog het

gewenste beeld oproepen. ln de figuur
zijn twee oculairs aÍgebeeld en wel een
Huyghens-oculair met een kleine ooglens
en een stompe uittreepupil en een brildragers-oculair met een heel scherpe uittreepupil. De oogbol is op die plaats getekend
waar de pupil van het oog volledig gevuld
wordt met de uittreepupil van het oculair.
Met een stippellijn is aangegeven waar
diezelfde oogpupil zich bevindt in een onjuiste afstand. Te ver weg komt er te weinig licht in het oog, te dichtbij slechts een

gedeelte van het beschikbare licht. De
enige oplossing voor dit probleem is de
juiste afstand zien te vinden. Bij regelma-

op omdat het obiect dan zelf als lens Íun-

bleem zijn omdat je het dan automatisch

Dekglaseffect
De kwaliteit van het

mikroskopische beeld

wordt bepaald door de optische eigenschappen van alle onderdelen waardoor
het licht passeert. Dus vanaf verlichting,
condensor, preparaat, objectief en oculair. Ook het preparaat draagt bij tot die
kwaliteit en dan vooral de gebruikte
dekglaasyes. Dat is immers het eerste stuk
glas dat het licht passeert voor het in de
frontlens van het objectief komt. De dikte
van dit dekglas blijkt van invloed te zijn op
de beeldkwaliteit. leder objectieÍ is in prin-

cipe ontworpen om samen met

een

dekglas op het preparaat gebruikt te worden. Een druppel of een droog voorwerp
rechtstreeks bekilken, levert problemen

kostbaar. Gelukkig treedt het dekglasefÍect pas merkbaar op bij een numerieke
apertuur die groter is dan 0,8, dus bij de
grootste vergrotingen. Het uit zich in een

minder scherp beeld dan mogelijk zou
ziln. Om de dekglasdiktevariatie te elimineren, rustte men vroeger de mikroskopen uit met een uitschuifbare tubus. Door
de tubuslengte aan te passen kan inderdaad het dekglaseffect voor een deel worden weggewerkt. Bij oudere mikroskopen
zien we dan ook vaak een uitschuifbare
tubus waarop een maatverdeling is aangebracht om de luiste dekglasdikte in te
stellen. De aanpassing aan de dikte kan
echter ook heel goed bij het oblectief gebeuren. Een deel van het lenzenstelsel is
daardoor verschuiÍbaar gemaakt door
middel van een op het objectief aangebrachte ring. Men vindt deze ring alleen bij

sterk vergrotende objectieven. Voor normaal routine onderzoek is er nauwelijks

behoefte aan een coírectre voor de

dekglasdikte. Alleen daar waar het uiterste wordt verlangd, is zo'n correctie
zinvol.

HOOFDSTUK 3
Techniek

rijk dat men rustig en vooral ongestoord

die vloeistof en alles daarin gaan stromen.

kan werken. Geloop van mensen rondom
je heen is niet alleen onrustig, maar door
de trillingen hierdoor is het waarnemen
minder prettig en het fotograferen kan wel

Door de vergroting van de mikroskoop
wordt deze stroming heel sterk vergroot

vergeten worden. Daarvoor is een tril-

lingsvrije opstelling noodzakelijk. ln werking zijnde apparaten zoals machines,

centriÍuges en zelfs rijdend verkeer kan
zeer storend zijn. Voor bijzondere waarne-

mingstechnieken is het gewenst dat het
vertrek waarin qewerkt wordt kan worden
verduisterd. Maar al te vaak heeft de mikroskopist last van invallend licht. Dat kan
daglicht zijn, over de zon maar niet te
spreken, maar ook een paar lampen in de
naaste omgeving, ja zelfs pal boven de
mikroskoop. Voor prepareerwerkzaamheden is een goed verlicht werkvlak echler zeer welkom. De oplossing is dus een
verlichting die eenvoudig aan en uit kan
worden geschakeld. Maar dan wel weer
zo dat anderen er geen last van hebben.
Alleen een speciale mikroskopiekamer
kan hieraan voldoen. Met andere plaatsen, vooral op een laboratoriumtaÍel ergens in een lab met andere werkzaamheden is en blijft hetÍlink behelpen. Laat u als
amateur hierdoor niet afschrikken. ln een
woonhuis is een goed plekje vaak eenvoudig te verwezenlijken.
Een trillingsvrije oÍ in ieder geval trillingsarme tafel kan vrij eenvoudig worden verkregen door gebruik te maken van een zo

dik en zwaar mogelijk tafelblad dat op
driehoekige steunberen van zo mogelijk
dezelÍde dikte of van stevig geproÍileerd
hoekijzer rust. Dus geen taÍel gebruiken
met poten op de grond daar deze nooit
trillingsvrij is. De genoemde steunberen
moeten in een zo solide mogelijke muur
worden verankerd. Een niet-gebruikte
schoorsteen voldoet doorgaans aan deze
eis. Gebruik nooit een dunnere binnenmuur. Die schoorsteenoplossing gebruik

weergegeven, zodat men vrijwel niets zal
kunnen zien. De mikroskoop moet dus altijd zodanig worden opgesteld dat de
voorwerptaÍel, waarop zich het preparaat

bevindt, horizontaal, oÍ liever waterpas

staat. Dit heeft bovendien het grote voordeel dat men met een rechte rug achter de
mikroskoop moet zitten. Vaak ziet men

mikroskopisten met een sterk gekromde
rug over hun instrumenten gebogen. Deze

houding is niet lang vol te houden en al
spoedig klaagt men over een vermoeide
rug.

Behalve de mikroskoop heeft men nog
enkele andere spulletjes nodig. Zet deze
van te voren binnen handbereik op tafel.
Hiermee wordt voorkomen dat men voor
ieder wissewasje dat nodig is van taÍel
moet om het te halen en op te zoeken. Nu
kan ongestoord doorgewerkt worden. Het
is heel handig om van te voren een kladje

te maken met alles wat men denkt nodig
te hebben. Lees altijd eerst goed alle aanwiizingen door. Het voorkomt verrassin-

gen. Dit geldt voor deze artikelen, m.aar

ook voor de eventuele handboeken

en

handleidingen die geraadpleegd worden.

Verlichting
Voor we aan het werk gaan moet de mikroskoop eerst van een goede verlichting
worden voorzien. lmmers, het beeld wordt
gevormd doordat het licht door het prepa-

ik al jaren met veel succes. Wat hierboven

Foto 1 . Bij mikroskopie is een juiste houding erg
belangrijk. De mikroskoop moet rechtop staan,
zodat er niets van de voorwerptafel af kan stromen. Rondom de mikroskoop worden binnen
handbereik alle benodigdheden verzameld.

Het succes en het genoegen van mikroskoperen hangen in hoge mate af van de
wijze waarop de techniek ervan wordt beheerst. De technieken die we hier gaan
bespreken zijn niet moeilijk en speciaal
gericht op amateurgebruik in schoolpractica, maar ook verschillende laboratoria
zullen er wat aan hebben. De praktijk leert
dat er heel vaak niet geweten wordt hoe er
met een mikroskoop moet worden omgegaan. Laten we eerst eens een geschikte
plaats zoeken voor onze mikroskoop.

0pstelling
Veel amateurs zullen hun hobby in de
huiskamer moeten beoefenen en na gedane arbeid de spulletjes weer moeten
opbergen. Een vast plekje in een rustig
hoekje is al een hele verbetering. Een ei-

gen, rustig kamertje, en dat hoeft niet
groot te zijn, is optimaal. Het is erg belang32

is beschreven, zijn uiteraard ideale eisen.
Mocht u met wat minder genoegen moeten nemen, dan kan dat natuurlijk altijd.
Vooral voor de amateur geldt dat met toewijding en improvisatie vaak veel meer bereikt kan worden dan met dure apparaten.

Een objectief met een kleine en een grote ver-

groting naast elkaar. De grootste vergroting
staat het dichtst bij het voorwerp en heeft daardoor de grootste openingshoek a. De kleinste
vergroting staat veel verder van het voorwerp

Denk maar weer eens aan Antonie van
Leeuwenhoek. Hoewel hi,i geen instrumentmaker was, moest hii toch mikroskoopies maken. Ze zijn dus geen voor-

en heeft een veel kleinere openingshoek.

maar in de handen van een toegewijd onderzoeker ontÍutselden zii de natuur vele
geheimen. En gelooÍ maar gerust dat
Antonie daar erg veel genoegen aan heeft
beleefd. Over een nuttige hobby gespro-

verlichting is dus belangrijk en hoeft geen
ingewikkelde zaak te zijn.
ln het vorige hooÍdstuk is verteld hoe een
eenvoudige verlichting kan worden verwezenlijkt. Verderop zullen we de ideale

beeld van fijn instrumentmakerswerk,

ken.

Nadat we onze werkplek hebben gevonden kan de mikroskoop op tafel komen.
Deze is natuurli.jk vooraf wel goed schoon
gemaakt. Gemakshalve nemen we aan
dat het instrument vrijwel gebruiksklaar in
zijn kist of kast staat.
De mikroskoop komt vóor ons te staan, bij
de rand van de tafel. Veel mikroskopen
kunnen in een schuine stand worden gezet. Dat lijkt erg gemakkelijk en staat zeer
indrukwekkend, maar voor een goede mikroskopist is dit echter taboe. Veel preparaten worden in een vloeistof gemaakt. Bij
een schuine stand van de mikroskoop zal

raat valt en door de lenzen van de mikros-

koop sterk vergroot wordt. Een goede

verlichting onder de loep nemen. Voor het

verder instellen is een preparaat nodig.
Meestal is dit wel voorhanden. Zo niet,
dan kan een kennis u er wellicht aan helpen of u koopt een setje testpreparaten
of... u maakt er zelf een, maar daarover
later. Heel populair op dit gebied zijn insektepoten of -vleugels of hele insekten.
Een preparaat bestaat uit een voorwerpglaasje van 76 bij 26 mm. Hierop is
onder een kleiner rond oÍ vierkant en veel
dunner glaasje, het dekglas, in een doorzichtige kit het voorwerp gebracht. Het
preparaat wordt op de voorwerptafel gelegd, geklemd onder de veerklemmen of

in de kruistafel. Het spiegeltje onder de
tafel moet zo staan, dat het voorwerp zo
goed en egaal mogelijk is verlicht. Kijkend
door het oculair moet dan een eqaal verlicht helder veld zichtbaar zijn. ls een diafragma in de condensor of onder de voorwerptafel aanwezig, dan moet dit in eerste
instantie zover mogelijk worden gesloten.
Anders bestaat de kans op overstraling
van het beeld en zou er niets te zien zijn.

De eerste waarneming
We beginnen altijd met de kleinste vergroting. Dat is het kortste en het kleinste ob-

jectieÍ. De vergroting staat altijd op het
objectief. Dit objectief wordt in ziin houder
onderaan de tubus geschroeÍd of, indien

een objectieÍrevolver voorhanden

is,

wordt het kleinste objectief voorgedraaid.
Terwijl we naar dit objectieÍ kijken, draaien

we met de grote instelschroef de tubus
zover omlaag tot het objectieÍ nog maar
enkele millimeters boven het preparaat
staat. Nu pas kijken we door het oculair.

omhoog te draaien, wordt dit ongemak
voorkomen. Vergewis u er terdege van
hoe u omhoog of omlaag gaat.
ls de geschikte vergroting gevonden, dan

veldmikroskopie zullen fouten in de verhchting zo op het eerste oog niet opvallen.
van

Ze verraden zich bij het toepassen

speciale verlichtingstechnieken zoals

kan het condensordiafragma weer geopend worden. Doe het niet lever.Zodra
de helderheid bij het openen niet meer

donkerveld, Íasecontrast en fluorescentie, maar vooral bii fotografie door de mikroskoop. Het oog past zich aan, een camera kan dat niet.

oculair uit zijn houder te nemen en door de
opening naar de achterkant van het objectief te kijken. De rand van het diafragma
moet gelijk vallen met die van de achterste
lens. De lensopening is dan optimaal be-

0biectieÍ en numeraeke apertuur

verandert, is de stand goed. Een goede
controle kan uitgevoerd worden door het

nut. Kan er worden beschikt over

een

laagVolt mikroskopeerlamp volgens het
principe van Kohler, dan wordt de beste
verlichting verkregen door de kritische
verlichting in te stellen. Hoewel erg eenvoudig uit te voeren en essentieel voor
optimale beelden, is deze techniek bij heel

veel mikroskoopgebruikers onbekend of
wel bekend, maar niet toegepast.

De kwaliteit van het mikroskopisch beeld
hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van het ob.lectief. Afgezien van het

type objectief (alleen een chromatische
kleurcorrectie, een achromaat oÍ een volledig gecorrigeerd objectieÍ planachromaat), wordt een obiectieÍ gekenmerkt
door twee grootheden, de vergroting en
de numerieke apertuur en daarmee samenhangend het oplossend vermogen.
Voor minder deskundige gebruikers en leken spreekt vooral de vergroting aan. De
kenner hecht vrijwel uitsluitend waarde
aan de numerieke apertuur. De meeste

Voorzichtig wordt met de grote instel-

schroef , de makrometerschroef, de tubus
omhoog gedraaid tot een scherp beeld
zichtbaar wordt. ls de mikroskoop voorzien van een mikrometerschroeÍ, dan kan
de scherpte met deze schroef nog wat
fijner worden ingesteld. Willen we een

grotere vergroting toepassen, dan draaien
we een objectief voor met een grotere vergroting. Bij goede mikroskopen is het
beeld dan vrijwel meteen scherp en hoeft
hoogstens met de mikrometerschroef een

Schematische voorstelling van de kritische verlichting van een mikroskoop. De gloeilamp GL
richt zijn licht op het spiegeltie S dat het in de
condensor C werpt. Deze bundelt het licht om
een zo intens en contrastrijk mogeliike verlich-

ting van het preparaat te verkriigen. Met het
condensordiafragma Dm wordt de breedte van

de lichtbundel aangepast aan de openingshoek van het objectief O. Het preparaat op het
voorwerpglas V dat op de voorwerptafel T ligt,
wordt hierdoor niet overstraald.

Schematische voorstelling van de kritische verlichting. Met het condensordiafragma Dc wordt
de breedte van de lichtbundelvan de gloeilamp
GL aangepast aan de openingshoek van het
objectief. De condensor C werpt dan de iuiste
hoeveelheid licht op het preparàat P.

De Kohler-verlichting gaat uit van een gloeilamp met een zo'n klein en egaal mogelijke
gloeidraad. De collectorlens van de Kohler-ver'
lichting stuurl een evenwiidige bundel licht naar
het spiegeltje of rechtstreeks op de condensor
C. Het diafragma DL voor de collectorlens regett de breedte van de lichtbundel. Het diafragma Dc onder de condensor past de lichtbundel
aan de opening (apertuur) van het obiectief aan.

qroterè vKohler verlichting
doo? een groter oculair toe te passen. We Er bestaat de gewoonte om de begrippen
zien het 6eeld dan wel groter, maar er kritische verlichting en verlichting volgens
worden niet meer detail§ zichtbaar. Dit Kohler door elkaar te gebruiken. Er is echlukt alleen met een sterker vergrotend ob- ter enig verschil tussen deze twee verlichtingssystemen. Om hier klaarheid in te
.iectieÍ.
-Draai
nooit bij het instellen van de mikros- brengen, moeten we eerst bekijken hoe
koop de tubus omlaag. Draaien we dan het licht door het voorwerp valt en hoe het
dooi het beeld heen, dan zal spoedig een het objectief binnentreedt. We staan hier
min of meer luide knal hoorbaar zijn van uitvoerig bii stil omdat de verlichting eshet voorwerpglas en het objectieÍ die ka- sentieel is voor het verkriigen van goede
pot gedraaid werden. Door de tubus altijd mikroskoopbeelden. Bii normale helderbeetje nagesteld te worden. Een

versroting kan ook

r"ï[làöI"
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mikroskopen zijn uitgerust voor 3 of 4 objectieven met een vergroting van resp. 4,
10, 40 oÍ 45 en 100 maal. Deze laatste is
een olie-immersie objectief. Daar komen
we later op terug. De vergroting van een
objectief is altijd aangegeven op het objectief samen met de numerieke apertuur
of NA. De vergroting is altijd te herkennen
aan de lengte van het objectief. Hoe korter, hoe kleiner de vergroting, hoe langer,
hoe sterker de vergroting. Dit hangt samen met de brandpuntsafstand van het
obiectieÍ. We zagen dit bij de behandeling
33

van de lens en de vergroting. Hoe sterker
de vergroting, hoe dichter het objectieÍ bij
het voorwerp moet staan. Voor speciale
doeleinden zijn objectieven met een lange
werkaÍstand verkrijgbaar. Ze zijn echter
weer een stuk duurder in de aanschaf.
Bijna alle mikroskoopobjectieven worden
in de tubus of doorgaans in het objectief-

revolver geschroefd. De toegepaste
is universeel, zodat de

schroeÍdraad

meest zonderlinge combinaties mogelilk
zijn van diverse merken. Normaal zijn binnen een merk de objectieven zo geconstrueerd dat ze onderling zijn gejusteerd
hetgeen wil zeggen, dat bij overgang van
een kleinere naar een grotere vergroting
de scherpstelling nagenoeg blijft gehandhaaÍd. Tussen verschillende merken onderling kan het verschil zeer groot zijn,
zelfs bij gelijke vergrotingen. Het verdient
daarom altild aanbeveling om op een mikroskoop zo veel mogelijk objectieven van

een merk en dan ook nog van eenzelfde
type te gebruiken, want ook daarin kunnen verschillen zitten. Als voorbeeld kan
een degelilk Japans mikroskoopstatieÍ
heel goed voorzien worden van Russische
objectieven. Die zijn goed en voordelig in

prijs. Maar dan wel bij voorkeur allemaal
Russiche en geen mengelmoesje van allerlei merken. Het zal veel moeite en erger-

nis besparen bij het gebruik.
Wat de numerieke apertuur betreft leerden we eerder de formule van Abbe kennen die luidt:

tend oculair geeft weliswaar een groter
beeld dat soms wat makkelijker is te bekijken, maar het laat niet meer details zien. ln
zo'n geval spreken we van een lege vergroting. De vergroting wordt bepaald door
de NA. Als regel nemen we in de praktijk
van het mikroskoperen aan dat een totale
vergroting, het produkt dus van objectiefvergroting en oculairvergroting, gevonden
wordt door de NA van het gebruikte objectief met 1000 te vermenigvuldigen. Dit
geldt natuurlijk allemaal voor visuele
waarneming. Bij fotografie hebben we alleen te maken met het oplossend vermogen van het objectief en dat van het film-

materiaal.

De uiteindelijke vergroting

hangt af van het navergroten van het ne-

gatief. De grootst bereikbare NA die tot nu
toe is behaald, is 1.40. Dit kan alleen als de
storende brekingsindex van het grensvlak
glas-lucht wordt opgegeven. Men brengt
daartoe een laagje olie aan, immersie-olie,
die dezelfde brekingsindex heeft als glas.
De vergroting van een dergelijk objectief is
'100 maal. Het oplossend vermogen
is dan

0,2 pm.
Om de NA van een objectief optimaal te
kunnen benutten, moet het aangeboden
licht vanuit de condensor onder dezelÍde
openingshoek invallen als die van het objectieÍ. Ook de condensor moet een NA
hebben. Daar er verschillende objectieven
op een mikroskoop aanwezig ziyn met ieder hun eigen NA, moet de NA van de

Eenvoudige coupes
Van beide stengels werden met een scheer-

mesje doorsneden gemaakt op een plaatle
kurk. Het snijden van een aantal coupes resulteerde uiteindelijk in twee fragmenten die

geschikt waren om te worden geÍotografeerd. Het bies-merg toont een mooie constructie van ontelbare vijfdelige steuncellen.
Met elkaar geven deze cellen de biesstengel

zijn stijfheid om de krachten van water en
wind op te vangen.

NA=2xsinc
waarin NA = numerieke apertuur
o : halve openingshoek
Voor het oplossend vermogen van een
objectieÍ (dat is het vermogen om twee
dicht bij elkaar gelegen punten nog net als
afzonderlijke punten af te kunnen beel-

Langs waterkanten is de biezekop te vinden.

den), luidt de volgende formule, eveneens
volgens Abbe:

D:I/2xNA
waarin D

=

oplossend vermogen in

prm

(mikrometer)
(1 mm : 1000 pm)
1 : golflengte licht in pm

Met deze formule kan berekend worden
welk kleinste deeltje nog net bij een bepaalde NA kan worden onderscheiden.

De golflengte van het licht komt ook in de
formule voor en het blijkt nu dat hoe kleiner de golÍlengte van het licht, dus hoe
blauwer, hoe beter het oplossend vermogen is. Voor rood licht is ),=0,8 pm, voor
blauw licht is À:0,4 pm. Een objectieÍ dat

40 maal vergroot, heeft in de regel een NA
van 0,65. Vullen we deze gegevens in de
Íormules in, dan vinden we voor rood licht

een oplossend vermogen van 1,2 pm en

voor blauw licht 0,6 pm. Het oplossend
vermogen voor het menselijk oog bedraagt voor een aÍstand van 25 cm (leesafstand) 0,15 mm. Voor blauw licht geldt
voor een objectief met een NA:0,65 een

zinvolle vergroting van 150/0,6 :250

maal.
De eigen vergroting van het objectief be-

draagt 40 maal zodat een oculair van 7
maal voldoendezalzijn om alle details net
zichtbaar te kunnen maken. ln de regel

neemt men een wat sterker vergrotend
oculair van 10 maal. Een sterker vergro34

Van de stengel van een biezekop werd een
coupe gesneden (zie ook hoofdstuk 4) en via de
mikroskoop gefotograÍeerd. De vergroting is
400x, de mergstructuur tekent zich duidelijk af.

condensor steeds worden aangepast aan
die van het gebruikte objectief. ln de regel
wordt dit bereikt door de condensor zo te
ontwerpen, dat bij volle opening van het

condensordiafragma de NA gelijk is aan
die van het sterkst vergrotende objectief.
Dat is meestal 1.40. Door het diafragma te
sluiten kan de breedte van de lichtbundel
worden geregeld. Op deze wijze kan voor

de condensor iedere gewenste apertuur
worden ingesteld. De verlichting die op
deze wijze wordt ingesteld, wordt kritische verlichting genoemd. Bij die kritische

verlichting kan gebruik worden gemaakt
van verschillende lichtbronnen zoals het
met het spiegeltje opgevangen daglicht,
dat door het raam naar binnen valt. MAAR

Steven W. Fijnvandraal

NOOIT ZONLICHT!!! dat is veel te sterk
voor de ogen. Heel vaak zal een gematteerde lamp worden gebruikt. Hij moet gematteerd zijn om een egaal verlicht vlak te
hebben. Niet zelden is een eenvoudig
lampje in de voet van de mikroskoop inge-

bouwd.
Het instellen van de kritische verlichting
verloopt als volgt. Eerst wordt het licht zo
goed mogelijk op het preparaat belicht.

zo goed mogelijk
scherp gesteld, waarna de condensor, indien aanwezig, zo op en neer wordt gedraaid tot het totale beeldveld zo goed en
egaal mogelijk is verlicht. Vaak zal dit niet
eenvoudig zijn omdat de lichtbron niet
voldoende egaal is. ls dit bereikt, dan

Vervolgens wordt

wordt het oculair uit zijn houder genomen
en draait men het diaÍragma van de condensor zo, dat de rand van dit diaÍragma
samenvalt met de opening van het objectief . Nadat het oculair weer op zijn plaats is

gebracht, kan onder kritische verlichtingsomstandigheden worden waargenomen. Dat de verlichting kritisch is, kan ge-

demonstreerd worden door al kijkende
door het oculair het diafragma te openen
en te sluiten. Zodra de kritische grens is
gepasseerd, wordt bij verder openen het
beeld niet helderder maar wel minder
scherp. Door het teveel aan licht wordt het
voorwerp als het ware overspoeld. Het
grote nadeel van deze kritische verlichting
is de lichtbron zelÍ. Deze moet zo egaal
mogelijk zijn. Alleen door veel matglas en
zo groot mogelijke gloeidraden te gebruiken, kan hieraan worden voldaan.
Veel prettiger werkt het verlichtingssysteem volgens Kohler. Hierbij wordt uitgegaan van een zo klein mogelijke lichtbron,
bij voorkeur puntvormig. Met de moderne
laagVolt halogeenlampen kan dit verwezenlijkt worden en kunnen zelfs zeer sterke lichtbronnen worden geconstrueerd.

De lichtsterkte hiervan kan eenvoudig
worden geregeld met elektronische schakelingen. Het licht van de halogeenlamp
wordt door de collectorlens van de Kohler-lamp verzameld. Een diaÍragma voor
die collector regelt de breedte van de
lichtbundel die al of niet via een spiegeltje

op de condensor van de
Rabarber, voor onder de mikroskoop en als
delicatesse.

mikroskoop

wordt geworpen. Daar past het condensordiafragma de bundel aan aan de aper-

tuurvan het gebruikte objectieÍ precies als
bij de kritische verlichting. Voor het correct instellen van de Kohler-verlichting
gaan we als volgt te werk.

De mergstructuur van een rabarberstengel ver-

toont veel overeenkomst met de bekende
astronautenvoetstap op de Maan. De opname
werd in donkerveld gemaakt (zie ook hoofdstuk
7), de vergroting is 35x.

Kohler-verlichting
@ Plaats de lamp op 25 cm afstand van

de mirkoskoopspiegel en richt de bundel
op het midden daarvan.
@ Houd tegen het condensordiafragma
een stukje papier en stel de collectorlens
van de verlichting oÍ de lamp zo dat de
gloeidraad scherp op het papiertje is aÍgebeeld.

@ Neem het papiertje weg en leg

een

preparaat onder de mikroskoop.
@ Draai zowel het condensor als het collectordiafragm a zo ver mogelijk dicht.
@ stel scherp op het preparaat.
@ Beweeg de condensor zo op en neer
dat het collectordiafragma scherp is aÍgebeeld.
@ Breng met het spiegeltje en door eventueel verplaatsen van de lamp dit diafragma centraal in het beeldveld.
@ Draai het diafragmazoveropen dat het
beeldveld volledig is verlicht.
O Neem het oculair uit zijn houder en stel
het condensordiafragma zo in dat de
opening van het objectief gelijk valt met de
rand van dit diafragma.
@ Breng het oculair weer op zijn plaats.

U heeft op deze wi.jze de verlichting volgens Kohler gerealiseerd en kunt nu met
het waarnemen onder optimale omstandigheden beginnen. Normaliter moet voor
ieder objectief deze behandeling worden

herhaald. De praktijk leert dat volstaan
kan worden met het aanpassen van de
diaÍragma-opening van de collectorlens
van de verlichting. Het condensordiafragma kan worden gecontroleerd door het te

wat dies meer zij, kunnen we tegenwoordig beschikken over zeer geavanceerde
en vernuftige verlichtingssystemen. ln de
praktijk zal de doorsnee-amateur alleen te
maken hebben met gloeilampen. Andere

meer lichter wordt, is de opening voor dat
diafragma. Het kan dan nog een beetje
worden gesloten om een heel prettig
waarneembaar en heel goed fotografeerbaar beeld te verkrijgen.

voudigste lichtbron is een bureaulamp.
Deze stellen we enkele decimeters voor
de mikroskoop op; we richten het spiegeltle op de bol en klaar is Kees. Een
nadeel van zo'n lamp is de gele kleur. ln

openen. De grens waar het beeld niet

lichtbronnen zijn veel te kostbaar. De een-

het dagelijks gebruik merken we dat niet
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Hulpmiddelen

zo, omdat we eraan gewend zijn, maar
door een mikroskoop valt deze gele kleur,
gepaard gaande met de sterke kleurschiÍting van de optiek, bij dit licht sterk op. Bij
iedere goede mikroskoop wordt dan ook

een daglichtfiltertje meegeleverd of kan
apart gekocht worden. Dit filter haalt de
overvloed van gele en rode lichtstralen uit
het lamplichtweg, zodat we hetzelÍde efÍect krijgen als zouden we daglicht gebrui-

ken. Een heel handige, eenvoudige en
zeer goed bruikbare lichtbron is een naaimachinelampje. Door zijn vrij kleine kelk
leent het zich uitstekend voor het gebruik
bij een mikroskoop. Het kan vlak voor de
spiegel staan en neemt daarbij weinig
ruimte in. Gebruik wel altijd een goed gematteerd gloeilampje. De op dit moment
weer zeer populair wordende heldere ballonnen, waardoor we de gloeidraad kun-

Vooral voor eenvoudige schoolmikroskoopjes
is een naaimachinelampje zeer goed bruikbaar

als li7htbron: hier gemonteerd op een houten
voetje.

nen zien, zijn beslist ongeschikt. Deze
Veel beginners schaffen zich naast de mi-

kroskoop meteen een aantal koopprera-

raten aan. Dit zijn speciaal voor het
onderwijs vervaardigde preparaten, kant
en klaar gekleurd en gemonteerd op een
voorwerpglas. Ze kunnen direct onder de
mikroskoop bekeken worden, zodat men
meteen na de aanschaÍ al kan genieten
van de kwaliteiten van het pas verworven
bezit. Kooppreparaten zijn echter naar
verhouding vrij duur en ze bevredigen de
echte amateuronderzoeker maar zelden.
Hil wil zelf op onderzoek uit en zelÍ preparaten maken. Het begint dan doorgaans
met een druppeltje slootwater en voert
niet zelden tot het vervaardigen van gekleurde preparaten, waar de kooppreparaten in kwaliteit niet aan kunnen tippen.
Het vervaardigen van mooie preparaten
kan een einddoel zijn, maar het is doorgaans een noodzakelijk middel om dat
stukje mikro-natuur te kunnen bestuderen

dat nu juist zo boeit. Voor het maken van
preparaten en voor het mikroskopisch onderzoek zijn tal van vaak heel eenvoudige
hulpmiddelen onontbeerlijk.

De verlichting
Een mikroskoop is een lichtinstrument en

dat licht zal op de een oÍ andere manier
aan de mikroskoop gepresenteerd moeten worden. De eenvoudigste, oudste en
nog veel gebruikte lichtbron is het daglicht. Zie hiervoor Hoofdstuk 2.

Lampen
Als men voor het mikroskoperen afhankelijk is van het daglicht, is zo'n hobby in de
avonduren een onmogelijkheid. Het gebruik van een kunstmatige lichtbron is hier
de aangewezen remedie. Dank zij de

gloeilamp,
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de

hoge-druk-kwiklamp en

gloeidraad zien we nl. ook in het beeldveld

afgebeeld, bovendien geven deze lampjes een zeer onregelmatig en inhomogeen
licht.
Uiteraard zijn er in de handel verschillende
eenvoudige mikroskopeerlampen verkrijgbaar. Onder het koren zit vaak echter
zeer veel kaf. Het is dus oppassen geblazen. Zeer fraai geconstrueerd en degelijk
uitziende verlichtingen blijken helaas

maar al te vaak niet of slechts matig te
voldoen. Overigens zijn daarnaast ook wel
zeer goede te koop. Heel handig zijn de
zgn. insteeklampjes. Dit zijn kleine gloeilampjes met een sterkte van 15 tot 30
Watt, die in een huisje gemonteerd zijn en
in plaats van het spiegeltje onder de mikroskoop komen. Het lichtvenster is bijna
altijd voorzien van een vaak blauw gekleurd matglaasje om het daglicht zo goed
mogelijk te imiteren en om zo homogeen
mogelijk licht op het preparaat te kunnen
werpen. Bij de zogenaamd "betere speelgoedmikroskopen" treffen we meestal
ook zoiets aan. De Íabrikant gaat daar
vaak prat op en pretendeert hiermee een
professioneel apparaat te leveren. lk heb
in zulke gevallen alleen nog maar één en al
hopeloze ellende gezien. Ook de nog wel
eens speciale "professionele" mikros kooplampen vormen een bron van veel
ergernis. lk kan ze alleen maar afraden.
De insteeklampen van Olympus, Euromex

Een goede lichtbron is het kernpunt van een
goede verlichting. ln Kohlerlampen treffen we
dan ook altijd een lampje aan met een zo klein
mogelijke gloeidraad, waarvan de draadjes opgesteld staan in een vlakje, zoals links. Bovendien worden aan de optische kwaliteit van het
glas ook de nodige eisen gesteld. Het rechtse
lampje heeft noch goed glas, noch een geschikte gloeidraad. Let daar dus steeds goed
op.

en Swift zijn daarentegen uitstekend van
kwaliteit en bovendien niet buitensporig
kostbaar. Heel mooi is de in de voet ingebouwde verlichting zoals we die aantrefÍen bij de grotere laboratoriummikroskopen, maar ook bij de goedkopere

schoolmikroskopen van Swift (Íirma
Technowa). Vooral voor mikrofotografie is
een goede verlichting een eerste vereiste.
De kritische verlichting volgens Kohler is
zeer geschikt voor dit doel. Deze verlich-

Bij deze mikroskoop van Swift is de verlichting

in de voet ingebouwd, een systeem dat zeer
goed voldoet.

ting bestaat uit een laagspanningslampje
met een zo klein mogelijke gloeidraad,
waarvan de draden in een vlak loodrecht
op de optische as van de verlichting liggen; het is gevat in een centreerbare fitting. Een achromatische collectorlens
werpt het licht van dit lampje op het spiegeltje onder de mikroskoop. De aÍstand
tussen lamp en lens is instelbaar, zodat

Voor schoolmikroskopen levert Olympus dit
eenvoudige insteeklampje dat op de plaats van
het spiegeltje komt.

samen met het irisdiaÍragma voor de lens
de lichtbundel zo ingesteld kan worden,
dat hij onder de meest gunstige condities
in samenwerking met de condensor van
de mikroskoop, het licht op het preparaat
werpt. We krijgen dan pas een zo hoog
mogelijk contrast en een zo groot mogelijk
oplossend vermogen. Goede Kohler-verlichtingen zijn leverbaar door Euromex,
Paes (Olympus)en Technowa (Swift). Ze
zijn echter niet goedkoop, vooral omdat er
nog een regelbare laagspanningstrafo bijkomt. U moet rekenen op een paar honderd gulden. Maar u heeft dan de mogelijkheid om zelÍs met een vrij eenvoudige
mikroskoop zeer goede mikrofoto's te
maken.

Filters
Bij het onderwerp verlichting horen ui-

Een verlichtingssysteem volgens Kohler is wel
het meest ideaal. Bij dit lampje van Olympus is
de lamphouder centreerbaar en de afstand van
de lamp tot de condensorlens instelbaar. Aan
de voorkant zit een deugdelijk diafragma met

filterhouder. Het laagspanningslampje wordt
gevoed uit een regeltransformator.

teraard ook de lichtfilters. We zullen vrijwel altijd een daglichtÍilter gebruiken om
de hinderlijke gele en rode stralen uit het
kunstlicht te verwijderen. Voor zwart-witfotografie is een geel-groen-filter zeer geschikt. De optiek van de mikroskoop is nl.
juist voor deze kleur optimaal gecorrigeerd. Met dit Íilter valt het onderste uit de
kan te halen. Voor kleurfotograÍie werken
we uiteraard alleen met het daglichtÍilter.

Tal van andere filters kunnen toegepast
worden. Welk filter waarvoor gebruikt
wordt, is een onderwerp apart. Hierop komen we later nog terug.

Voorwerp- en dekglaasies

Bij de meeste mikroskopeertechnieken
moet het te onderzoeken voorwerp, een
druppel water, een insektevleugel of een
coupe van een plantestengel op een voorwerpglas gelegd worden, bedekt door
een dekglas. Op deze wijze kan het makkelijk onder de objectieven gehanteerd
worden. Bij speelgoedmikroskopen vinden we allerlei maten voorwerpglaasjes
die we vaak nog los bij kunnen kopen ook.

Ze zitten dan doorgaans in zeer aantrekkelijke verpakkingen. Helaas heeft de fabrikant het begrip speelgoed erg letterlijk

genomen

en levert dan ook hinia-

tuurglaasjes die zelfs voor kleine kindervingertles te klein zijn om ze te kunnen
hanteren. Bovendien bedraagt de prijs
van zo'n miniglaasje vaak een veelvoud
van dit van de "professionele" glaasjes.
Deze kunnen al naar het doel waarvoor we
ze gebruiken of de grootte van het prepa-

raat, verschillende afmetingen hebben.
Verreweg de meest gebruikte maat is 26 x
76 mm. Ze zijn verpakt in doosjes van 50
stuks. Dat deze glaas.jes optisch van een
goede kwaliteit dienen te zijn, hoeft natuurlijk geen betoog. Laat u dan ook niet

verleiden om uit een oude vensterruit

glaasjes te snijden (heus, er zijn amateurs
die dat doen). Voor speciale doeleinden
kunnen we ook nog voorwerpglaasjes krijgen met een ingeslepen holte. Deze zijn
vooral handig bij het prepareren van dikke
voorwerpen, waarbij we willen voorkomen
dat ze onder de druk van het dekglas geplet worden. We kunnen ze ook als mikroaquarium gebruiken.
Op het object komt steeds een dekglaasje

te liggen. Dit is, ook al bekijkt men

een

droog preparaat, zonder meer noodzakelijk. Bij het ontwerpen en berekenen van
de mikroskoopobjectieven heeft men nl.
rekening gehouden met dit dekglaasje, ja

zelfs met een bepaalde dikte van het
dekglas. Normaliter varieert de dikte van
0.130 tot 0.160 mm. Deze variaties komen
zelfs bii zeer goede merken in een doo-qie
voor. Om dit euvel te omzeilen, zijn er voor

de

fijnproevers speciale objectieven

waarmee men door middel van een draai-

bare ring op het objectieÍ een correctie
voor de dekglasdikte kan aanbrengen.
Voor amateurs is dit in het algemeen een
overbodige en dure luxe. Het verschil is bij
amateurmikroskopen toch niet merkbaar.
Het is alleen zinvol bij kostbare professio-

Bij het

mikroskoperen

zijn voorwerp- en

dekglaasjes onmisbare attilbuten.

nele instrumenten. Gewoonliik worden
x 18 mm gebruikt.
Voor grotere objecten zijn er eventueel
dekglaasjes van 18

grotere maten beschikbaar. Sommigen
geven er de voorkeur aan om ronde
dekglaasjes te gebruiken. Dit is slechts
een kwestie van smaak.

Naalden, pincetten, Ínessen
Om de vaak kleine objecten goed te kunnen hanteren, gebruiken we pincetten en
prepareernaalden. Een pincet met
scherpe punten voldoet het best. Vrijwel
iedere drogist zal u er een kunnen levei'en.

Prepareernaalden zijn eventueel zelÍ te

Verschillende "professionele" speelgoedmikroskoopjes zijn ter verhoging van hun aantrek-

kelijkheid ook uitgerust met een ingebouwde
verlichting. Alle denkbare fouten en tekortkomingen zijn dan in zo'n systeempje verenigd.

Uit plastic of plexiglas kan dit handige rekje
voor schoongepoetste of natte voorwerpglaas-

jes gemaakt worden.

maken van een flinke stopnaald Het
achtereinde van zo'n naald wordt in een
rond stokje gestoken en kiaar is Kees. Met

succes kan ook een oude balpen of een

oude penhouder van een kroontjespen
gebruikt worden. Voor het snijden van allerlei materialen gebruiken we uiteraard
messen. Een slagersmes is voor het couperen van een vliegepootje een ietwat te
grof geschut. Voor dit soort werk leent
zich een Gillettemesje uitstekend. ln winkels voor naaigarnituren kunt u speciale
houdertjes voor deze mesjes krijgen. U

voorkomt hiermee dat

u met de ene

scherpe kant het object bewerkt en met
de andere, even scherpe kant, uw vingers.
Ook een stukje aluminiumfolie, om de niet

gebruikte scherpe kant gevouwen, doet

een tijdrovende en vervelende bezigheid.
Voor het transporteren van vloei- en kleurstoÍoplossingen gebruiken we pipetjes, al
oÍ niet voorzien van een speentje. Bij dro-

gisten en apothekers kunnen we oogdruppelaars krijgen die zich uitstekend lenen voor dit doel. Dit zijn dan losse
pipetles die vooral voor het werken met

vloeibare preparaten zoals slootwater en
melk erg handig zijn. Voor kleur- en vloeistoffen verdienen de zgn. pipetflesjes de
voorkeur. U kunt deze zowel bij de drogist
als de apotheek kopen. En anders moet u
maar een inzameling houden van gebruik-

wonderen. Met dezelfde scheermesjes

te flesjes voor neusdruppels e.d.

maken we ook de ragdunne coupes, bijvoorbeeld van plantestengels. Hiervoor
kan een mesje eigenlijk nooit scherp genoeg zijn. Een mesje dat te bot is geworden voor het snijden van coupes, is nog
meer dan scherp genoeg voor het iets
minder fijne voorbereidende snijwerk.
Voor het grofÍe snijwerk is een Stanleymes
uitstekend geschikt. Stukjes hout en ander weerbarstig plantemateriaal kunnen
we hiermee met succes te lijf gaan. Voor

flesjes zijn voorzien van een schroeÍdopje

het maken van coupes is natuurlijk een
inslagmes, zoals kappers dat gebruiken,
het neusje van de zalm. Er kleven echter
twee bezwaren aan. Het is vrij duur in aanschaf en het voortdurend sliipen ervan is

Deze

met daarin een glazen pipetje met een
zuigrubbertje. Heel mooi zijn de zgn. Pagenstecherflesjes. Dit zijn stopflesjes met
een ingeslepen pipetje. Ze hebben echter
het nadeel dat bij niet al te vaak gebruik
het pipetje vastkoekt in de hals van het
flesje.

Overig glaswerk
Voor het bewaren van vloeistoffen zoals
water en alcohol en de kleurstoÍoplossingen, gebruiken we apothekersÍlesjes, de
zgn. fiolen. Die met een schroefdop zijn
het handigst. De meest geschikte maat is

ln huishoudwinkels vinden we deze langwerpiworden om zo een keukenla in te kunnen rich-

Een verzameling glaswerk, zoals de mikroskopist die veel gebruikt. Links achter maatcilinders met daarnaast bekerglazen waarnaast
weer twee kookkolven. Links voor een trechter,
een horlogeglas en een pipetflesje. ln het midden een oogdruppelaar, twee voonuerpglaasjes en geheel rechts twee snapcappotjes en
een PagenstecherÍlesje.

Een handig zelf te maken standaardje voor

Voor het gebruik van vloeistof en kleurstofoplossingen zijn pipetjes en pipetflesjes erg handig. Links een Pagenstechterflesje met een in-

vooruverpglaasjes. Het kan vervaardigd worden
uit plexiglas of plasticplaat. Een materiaaldikte

geslepen pipetje; rechts een pipetflesje met
een schroefdop.

van ongeveer 3 mm is al voldoende; dikker

ge bakjes die aan elkaar gekoppeld kunnen

100 cc. Ze kosten slechts enkele dubbeltjes. Als u pipetÍlesjes gebruikt, dan kunt u
de fiolen als voorraadÍles gebruiken.
VloeistofÍen krijgt u bij aankoop vanzelfsprekend in een flesje. Vraag echter altijd
naar een flesje met schroefdop. Kurken
hebben het nadeel dat ze niet helemaal
afsluiten; ze zijn poreus, waardoor vooral
vluchtige vloeistoffen zoals chloroÍorm en
xyleen, door de kurk heen verdampen.
Bovendien tasten veel vloeistoffen de
kurk aan. Glazen potjes met een zgn.

mag natuurlijk ook. De voornaamste maten zijn
weergegeven, de rest kan naar eigen inzicht.
De inkepingen dienen zo breed te zijn dat de
voontterpglaasjes er makkelijk in kunnen.

ten. Wij gebruiken ze om alle attributen voor
een bepaalde kleuring bij elkaar te houden.

Voor het bewaren van kleine voorwerpen, uit-

prepareren, zijn een goede prepareernaald

(links) en een pincet (rechts) onontbeerlijk. Het
object ligt in een horlogeglas met wat vloeistof.
Er achter ligt een voorwerpglas met een druppel vloeistof waar het resultaat op terecht moet
komen.
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"snapcap", dat is een plastic klemdekseltje, gebruiken we om de vaste chemicaliën in te bewaren; ze zijn ook geschikt
objecten in hun conserveervloeistof op te

slaan en er diverse proefjes mee uit te
voeren. Zeziinerg handig en niet duur. De

aanschaf is dus haast een bittere noodzaak. Uw apotheek kan u er zeker aan
helpen. Goede diensten bewijzen ook
kookkolven, bekerglazen en maatcilinders. Dit materiaal is tegenwoordig ook in
plastic uitvoering verkrijgbaar. Het is dan

weliswaar minder breekbaar, maar chloroform en xyleen lossen het plastic op.
KleurstofÍen laten bovendien een niet te
verwijderen aanslag achter. Gebruik dus
glas. Horlogeglazen worden in de praktijk
van de mikroskopist zeer veel gebruikt.
Vooral bij het hanteren, kleuren en even
bewaren van kleine objecten ziin ze erg
handig. Alle behandelingen kunnen erin
worden uitgevoerd. Twee horlogeglazen
tegengesteld op elkaar vormen een goed
afgesloten minivaatje waardoor de gebruikte vloeistoffen niet zo snel verdampen. Vooral bij langdurige kleuringen wil
dit nog wel eens gebeuren.

Handige hulpies
verwarmingskarweitjes geschikt. Deze is zowel
in glas als in metaal uitgevoerd te koop.
Eventueel kunt u zich behelpen met een
waxine-theelichtje. Houd er bij dat laatste
dan wel rekening mee dat het gele vlamEen spiritusbrander is voor allerlei

metje roet afgeeft. Voor het uitdruipen van

natte voorwerpglaasjes kunnen we van
plastic of plexiglas een eenvoudig rekje
maken. Evenwijdig aan elkaar, haaks op
een grondplaatje, plakken we twee rechtopstaande schuin aÍlopende schotjes. ln
Voor het vangen en doden van insekten kan het

beste gebruik gemaakt worden van een jampotje met een goed afsluitbare deksel, waarin
we onderin een laagje watten doen dat bevochtigd wordt met een paar milliliter chloroform.
Het potje wordt over het slachtoffer gezet en
binnen enkele seconden is het pijnloos en zonder enige beschadiging gedood.
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de bovenkanten van deze schotjes zagen

we inkepingen, die zo breed moeten zijn
dat een voorwerpglaasje er met gemak in

kan. Het apparaatje kan ook goed gebruikt worden om schoongepoetste en
stofvrij gemaakte voorwerpglaasjes te bewaren. Het is erg handig. Mocht u het kant
en klaar willen kopen, dan kan dat maar
dan moeten wel enkele tientallen guldens
worden neergeteld. Reageerbuisjes zetten we natuurlijk in een reageerbuisrekje,
maar ditzelfde rekje kunnen we ook gebruiken als opstandje voor ons kleine ma-

teriaal, zoals pipetten, pincetten, prepareernaalden enz. Neem dan echter wel
een type met een gesloten onderkant, an-

E

ders vallen bij het optillen al uw attributen
letterlijk door de mand. Bent u handig, dan
kan natuurlijk een of ander rekje naar eigen idee gefabriceerd worden. Flesjes
met vloei- en kleurstoffen, regentia, enz.

ft

kunnen we natuurlijk los op een rijtje op
tafel of op een opstandje zetten. Het is erg

handig om alle benodigdheden voor een
bepaalde kleuring of reactie, bijvoorbeeld
de gehele alcoholtrap voor het ontwate-
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ren, bij elkaar op een rijtle te hebben. Daar
is een plastic ladebakje, van die bekende

t=l

koppelsysteempjes, bijzonder geschikt
voor. Alles staat dan in volgorde van behandeling naast elkaar en bovendien kan

\(l

het in zijn geheel opgepakt worden om het
bijvoorbeeld mee naar de gootsteen in de

keuken te nemen. ZelÍ ben ik zeer enthou-

2

siast over dit systeem. Als doekjes om
bijvoorbeeld voorwerpglaasjes af te dro-

Het preparaat
Als de mikroskoop, voorzien van een goede verlichting, staat opgesteld kan een

preparaat gemaakt worden. We hebben
hiervoor nog een aantal hulpmiddelen nodig die we hier de revue zullen laten passeren.
1. Voorwerpglaasjes van 76 bij 26 mm;

2. Dekglaasjes van 18 bij 18 mm;
3. Horlogeglaasje van 5 cm;
4. Pipetjes met een speentje;
5. Prepareernaalden, eventueel een dikke
stopnaald in een stukje hout.
6. Een puntvormige pincet;
7. Een potje om insekten mee te vangen
en te doden;
8. Een flesje met alcohol;
9. Een flesje met glycerine;
1 0. Een potje glycerine-gelatine.;
11. Een potje Canadabalsem;
12. Een flesje iso-propylalcohol;
13. Een Ílesje xyleen.
Als eerste object voor het maken van een
preparaat kiezen we een insekt. Vooral
een huisvlieg, wesp, bij, mier of mug leent
zich uitstekend voor de eerste schreden

op het pad der mikroskopie. Eerst moet

ons object gevangen worden.

Een

vliegenmepper of opgerolde krant is daar

minder geschikt voor. Het slachtoffer is
wel dood, maar meestal ook zwaar beschadigd. Een veel charmantere en meer
wetenschappelijke methode is het gebruik van een jampotje met een laagje
watten, waarop een paar druppels chloroÍorm zijn gebracht. Het potje moet voorzienzijn van een goed sluitend deksel om
te voorkomen dat de chloroÍorm te snel
verdampt. Het geopende potje wordt behoedzaam over ons slachtoffer geplaatst
en binnen enkele seconden is het pijnloos

en zonder enige beschadiging gedood.
Gebruik nooit ether in deze potjes. De
dampen van ether zijn uiterst brandbaar
en hoogst explosief, terwijl chloroÍorm on-

brandbaar is. Onze vangst wordt vervolgens in een potje met alcohol gebracht om
te voorkomen dat deze uitdroogt oÍ bederft. Op deze plaats wil ik u dringend
verzoeken geen vlinders, libellen en dat
soort insekten te vangen. Deze soorten
zijn aan het uitsterven. Vliegen, wespen
enz. zijn er echter in overvloed, vaak meer
dan ons lief is. Op een voorwerpglas, dat

we van te voren met een lapje en wat

Maken van een preparaat

spiritushebben schoongepoetst, brengen
we met een pipetje een druppeltje glycerine. Met het pincet wordt de vleugel oÍ een
poot van het gevangen insekt beetgepakt
op de plaats waar ze aan het insektenlichaam bevestigd zijn. Vervolgens trekken
we voorzichtig de vleugel oÍ de poot eraf,
waarna het in de druppel glycerine op het
voorwerpglas wordt gelegd. Met een prepareernaald leggen we het eventueel nog

Zodra een mikroskoop in huis is, willen we

in een gewenste positie. Uit het doosje

er wat mee gaan zien. Het eenvoudigst

halen we een dekglaasje en poetsen dat

Behalve een mikroskoop zijn nog een paareenvou dige h ulpm iddelen nod ig.
A. een doosje voorwerpglaasjes van 26 bij 76
mm.
B. een doosje dekglaasjes van 18 bii 18 mm.
Deze zijn zeer dun: 0,15 mm.
C. een pipetje om druppels vloeistof te trans-

gen en schoon te poetsen, gebruiken we
oude zakdoeken. Ook de kleenex tissues
voldoen hier uitstekend. Natuurlijk zijn er
nog tal van andere handige attributen voor

pofteren.

bewaren.

D. een prepareernaald.
E. een puntig pincèt.
F. een horlogeglas, hierin doen we de verschillende vloeistoffen en onze preparaten als we ze
moeten bewerken-

lijkt de befaamde druppel water. Maar zo
simpel is het nu ook weer niet. Een preparaat moet gemaakt worden en hoe we verder een druppel water dienen te bestuderen, vertellen we in een ander hooÍdstuk.
Dus eerstmaar met een eenvoudig preparat beginnen.

het mikroskoperen verkrijgbaar, bijvoorbeeld systemen om de preparaten in te

eveneens goed schoon. Voorzichtig, want
dekglaasjes zijn uiters dun en breken bijzonder snel. Het schone dekglaasle wordt
met de pincet met één zijde op het voorwerpglas naast de glycerinedruppel gezet. Met een prepareernaald voorkomen
we dat het dekglaasje wegglildt. Vervolgens laten we het dekglaasje met de pincet op de druppel zakken. Op deze wijze
wordt een preparaat verkregen zonder
luchtbellen. Het teveel aan glycerine dat
onder het dekglaasle uitkomt, nadat we
het met de prepareernaald hebben aangedrukt, kan met een stuk.je filtreerpapier
worden weggenomen. Het preparaat is nu
klaar om onder de mikroskoop bekeken te
worden. Deze hele gang van zaken is in
een serie Íoto's afgebeeld

Preparaten bewaren

nadabalsem. Het oblect wordt uit de xy-

leen gevist en overgebracht in deze

druppel. Zorgvuldig wordt het dekglas op

de druppel gelegd en het preparaat

minstens een week voor rekenen. ln

plaats van Canadabalsem zijn ook snelhardende middelen verkrijgbaar. Een mikroskoophandelaar zal u hier gaarne over
inlichten. Als u al uw preparaten op deze
manier behandelt, heeft u over enige tijd
een heel interessante verzameling, waarvan u nog jaren kunt genieten.

Andere insektedelen
Behalve de vleugels en de poten heeÍt een
insekt nog meer aanhangsels die zich lenen voor een mikroskopisch onderzoek.

Bij velen zal de wens leven de gemaakte
preparaten te bewaren en er een verzameling van aan te leggen. Een glycerinepreparaat zoals we zojuist gemaakt hebben, is niet houdbaar. Om een blijvend
preparaat te maken, moet het object inge-

sloten worden in een middel dat beded
van dat object voorkomt. Twee van dit
soort middelen zijn glycerine-gelatine en
Canadabalsem. Glycerine-gelatine is bij
kamertemperatuur vast. Voor het gebruik
moet het eeÍst opgesmolten worden.
Daartoe wordt het hele potle in een pannetje met heet water gezet. Het smelt dan
vanzelf. lntussen moet het gewenste in-

sekte-onderdeel met glycerine doortrokken worden. Het wordt daarvoor, nadat
het in de alcohol heeft gelegen ongeveer
tien minuten in glycerine gelegd. Deze glycerine kan het beste in een horlogeglas
gedaan worden. Na schoonmaken van
het voorwerpglas en het dekglaasje leggen we met een pincet het insekte-onderdeeltje op het voorwerpglas. Vervolgens
brengen we met een pipetje een druppel
glycerine-gelatine op het object en leggen
er tot slot zo snel mogelijk een dekglaasje

op. Met een prepareernaald wordt het
dekglaasje goed aangedrukt. Na ongeveer een uur is de glycerine-gelatine voldoende hard geworden. Het materiaal dat
onder het dekglas uitpuilt, kunnen we met
een scheermesje wegsnijden, Het preparaat is dan klaar en kan zo vele jaren worden bewaard. Hoewel glycerine-gelatine
zeer eenvoudig toe te passen is leent Canadabalsem zich toch veel beter voor insektepreparaten. Canadabalsem maakt
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de insektedelen, die van nature nogal ondoorzichtig zijn, doorzichtiger. Glycerinegelatine doet dat niet. Een preparaat met
Canadabalsem is echter bewerkelilker.
Het is niet mengbaar met water oÍ alcohol.

Deze stoffen moeten dus eerst worden
vervangen door stoffen waarin Canadabalsem wel oplost. We zetten naast elkaar
een horlogeglaasje met alcohol, isopropylalcohol en xyleen. Om te voorkomen dat
deze vloeistoffen verdampen, leggen we
op elk van deze glaasjes een omgekeerd
horlogeglaasje. Het te prepareren insektedeel wordt nu achtereenvolgens 5 minuten in de alcohol, 5 minuten in de isopropylalcohol en 5 minuten in de xyleen

gelegd. Op een schoongemaakt voor-

werpglaasje brengen we een druppel Ca40

is

klaar. Het rnoet alleen nog hard worden.
Dit duurt aanzienlijk langer dan bij de glycerine-gelatine. We kunnen hier rustig

?w

Het maken van een preparaat is de basis voor
een goede mikroskopie. Nadat het goed is
schoongemaakt wordt met een pipetje een
druppel glycerine op het voorwerpglas ge-

bracht (A). Het object wordt met een pincet uit
de alcohol gevist (B) en in de druppel glycerine
gelegd (C), waarna een schoongemaakt
dekglaasje (D) met een pincet met een zijde op
het voorwerpglas naast de druppel glycerine
wordt gezet. Met een prepareernaald (E) wordt
het dekglas tegengehouden, terwijl het met het
pincet op de druppel wordt gelegd. Met een
prepareernaald wordt het dekglas even aangedrukt (F). Het preparaat (G) wordt nu onder het
mikroskoop gelegd (H), waarna met het waarnemen kan worden begonnen.

Veel insekten hebben zeer karakteristieke
voelsprieten. Bij een vlieg vallen ze amper
op, maar bij een mug zijn het vaak hele
pluimen. Ook mieren hebben zeer goed
ontwikkelde voelsprieten. Met deze sprieten voelt en snuffelt een insekt zijn omgeving aÍ. Van mieren is zelÍs bekend dat zij

een complete sprietentaal hebben ontwikkeld. Door elkaar met de sprieten te
betasten zouden ze ingewikkelde boodschappen aan elkaar doorgeven. Bij het
betasten worden deze sprieten vuil. Om
ze te kunnen reinigen zijn veel insekten en
vooral de mieren uitgerust met een soort
sprietenkam. Deze is op de voorpoten te
vinden. Hiermee worden veelvuldig de
sprieten schoongepoetst. Vooral bij mieren is deze handeling vaak heel goed waar

te nemen. Aan de uiteinden van de poten
van insekten vinden we zeer scherpe nageltjes. Hiermee kunnen ze tegen vrijwel
elk oppervlak opklauteren. Veel insekten

zijn bovendien nog uitgerust met

lnsektekoppen zijn vaak zeer ingewikkeld ge'
construeerd. Hier de kop van een langpootmug. Let op de grote facetogen en de tasters.
Ook de monddelen mogen er zijn. Dit is een
goede kandidaat voor mikroskopisch onderzoek.

een

soort zuignapjes, die zich tussen de nagels bevinden. Hierdoor kunnen ze zelfs
tegen glas opklimmen. Aan de achterpoten van bijen vinden we uithollingen waarin ze de verzamelde stuiÍmeelkorrels op-

slaan. Door dit stuifmeel te onderzoeken
kan men nagaan welke bloemen de bij
bezocht heeft.

Wat moeilijker te prepareren zijn

de

wordt echter ruimschoots beloond.

De

monddelen van de insekten. De moeite

kaken en de lippen en de tong zijn vaak
uitgegroeid tot zeer interessante steek-,
bijt- en zuigwerktuigen al naar gelang het
insekt ze nodig heeft. Muggen hebben
een typisch steekorgaan, terwijl vliegen
slechts voorzien zijn van een paar korte
lippen, waarmee alleen kan worden geslikt. De tong van de bij is uitgegroeid tot
een buisje waarmee honing uit de bloemen wordt opgezogen. Op de tasters vinden we de zintuigcellen waarmee geroken

en gevoeld kan worden. ln het inwendige
van de tasters kunnen we vaak de zenuwen van deze zintuigcellen naar de kop
van het insekt zien lopen. Bewonderenswaardig is vaak de constructie van de geledingen van deze tasters.
U ziet, op het gebied van de insekten is er
genoeg tezien. Bent u geïnteresseerd dan
doet u er goed aan om een oÍ ander boekje
over insekten op de kop te tikken. Veel van
wat daarin beschreven staat kunt u dan
met behulp van uw mikroskoop toetsen
aan de werkelijkheid.

Eenvoudige coupes
Heel wat mikroskopisten en onderzoekers hebben er wat moeite mee dieren

Een huisvlieg is een voorbeeld van de

opbouw S

van een insekt. Bovendien is het niet moeiliik
om er een te pakken te krijgen. De vleugels, de
poten en de sprieten zijn gemakkelijk met een
pincet van het vliegenlijf te verwijderen. Wat
moeilijker zijn de monddelen. Heel interessant
is ook het facetoog.

Katten en honden hebben doorgaans veel last
van vlooien. Voor ons zeer interessante obiecten. Dit is de kop van een kattevlo. Van nature
zijn deze beesten erg plat, zodat ze gemakkelijk
tussen de haren kunnen doorglippen.

voor mikroskopisch onderzoek op te offeren. lnsekten is nog tot daar aan toe mits

De harige poot van een vlieg. Aan het einde van
de poot zitten twee scherpe nagels en twee
zuignapjes, waardoor hij zich aan elk oppervlak

vast kan hechten.

het de minder prettige soorten betreft
zoals muggen, vliegen, enz. Vlinders geven heel wat bezwaren, zij zijn immers
toch al zo schaars. Heel anders ligt het
met planten. Hoewel in feite levende wezens, is er veel minder bezwaar aan te
voeren voor het onderzoek van planten.
Bovendien is de plantenanatomie zoals
dat onderzoek wordt aangeduid, zo'n
groot onderzoeksveld dat je er nooit op
uitgestudeerd raakt. Het onderzoek kan
zelÍs op heel eenvoudige manier en met
uiterst bescheiden middelen worden uitgevoerd. Maar ook zeer gespecialiseerd
onderzoek hoort tot de mogelijkheden. Di-

verse amateurs hebben met hun onderzoek een peil bereikt dat kan wedijveren
met dat van gerenommeerde wetenschappelijke instituten.

Snijden oÍ niet?

ln de plantenwereld kunnen heel wat
structuren worden aangetrofÍen die recht-

streeks op een voorwerpglaasje in een
druppel water kunnen worden bekeken.
Heel wat bladeren zijn vliesdun en dus
doorschijnend. Met de mikroskoop kan
heel het gebeuren in de cellen eryan wor-

den gadegeslagen. Een bekend voor-
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beeld hiervan is de bij aquariumhouders
bekende waterpest (Elodea Canadensis)
en vele van zijn soortgenoten. Planteharen op bladeren en in bloemen zijn zo fijn
gebouwd, dat ze doorzichtig zijn en dus
bij uitstek geschikt voor mikroskopisch
onderzoek. Je hoeft ze er met een pincet
maar voorzichtig van de plant aÍ te trekken
en in een plasje met water te leggen. Een

stukje moeilijker, maar daardoor veel uitdagender en interessanter, is het snijden
van planten en plantenmateriaal. Vaak is
een voorwerp te dik om onder het objectieÍ gelegd te kunnen worden oÍ is het niet
doorzichtig genoeg. We moeten dan als
het ware ons voorwerp in kleine plakjes
verdelen die wel doorzichtig zijn en op een
voorwerpglaasje onder een dekglas kunnen worden gebracht voor mikroskopisch
onderzoek. Dit snijden is vooral voor amateur-mikroskopisten een ware uitdaging.
Niet zelden verkrijgt hij door veel ervaring
en geduld mooiere resultaten dan menig
laboratorium waar speciale apparaten beschikbaar zijn, mikrotomen, voor het maken van coupes. Laten we als voorbeeld
beginnen met het oppervlak van een blad.
Normaal is een blad veel te dik om er met
een mikroskoop doorheen te kunnen

kijken. Willen we het buitenste laagle (de
epidermis) bestuderen, dan moeten daar
heel dunne plakjes van worden aÍgesneden. Dit is een kunststukje dat wel enige
oefening vereist. Allereerst hebben we
een pakje scheermesjes van het oude Gil-

lette-type nodig. Neem geen gebruikte
maar nieuwe mesjes. Gebruikte mesjes
zijn nl. niet scherp genoeg voor ons doel.
U kunt natuurlijk ook een kappersscheermes aanschaffen, dit is wat handiger te
hanteren omdat het een handvat bezit,
maar het grote nadeel is, dat het steeds
zeer goed geslepen moet worden omdat
het anders niet voldoet. Dit slijpen is voor
menig biologie-student een nachtmerrie.
De Gillettemesjes zijn door de fabriek al
voldoende scherp geslepen. Zijn ze te bot
geworden, dan gooien we ze gewoon
weg. Het te snijden blad wordt om de wilsvinger van de linkerhand gespannen met
de epidermis die men wil bestuderen naar
buiten gekeerd. Het scheermesje, dat we
van te voren nat hebben gemaakt, zetten
we nu voorzichtig op het oppervlak van
het blad. Zonder een noemenswaardige
druk op het mesje uit te oeÍenen trekken
we het mesje naar ons toe. Lukt deze
operatie, dan zal op het mesje een heel

Voor het snijden van dunne stengeltjes of bladeren kan gebruik gemaakt worden van een
stukje vlierpit dat volgens deze afbeelding is
ingesneden. ln de spleet wordt het object geklemd. Samen met het vlierpit worden nu dunne plakjes gesneden.

De wijze waarop een stengeltje vastgehouden
moet worden terwijl met een scheermesje een
dun plakje, een coupe, wordt gesneden.
De loop van de vaatbundels in een plant schematisch weergegeven. De vaatbundels zijn dikzwarl weergegeven.

A:

zijwortel, B: hoofdwortel, C: zijtak, D:
stengel, E: vaatbundel in de stengel, F: vertakte vaten (nerven) in het blad, G: bladsteel,
l: zijtak met vaatbundels, H: beschermende
schede om de vaatbundels, J: idem, K:
plaats waar de vaatbundels samenkomen in de
woftel.

Op deze wijze wordt met een Gillettescheermesje een dun plakje, een coupe, van de epidermis van het blad afgesneden.

De vaatbundels zijn stevige buisvormige kanalen in de stengels en bladeren. Breken we een
weegbreeblad en trekken we de delen uiteen
dan worden de vaatbundels zichtbaar.

Schematische voorstelling van de dwarsdoorsnede van de stengel van een witte dovenetel.
A: epidermis, B: epidermis, C: kleine vaatbundel, D: mergcellen, E: floëem of bastgedeelte van een grote vaatbundel, F: xyleem of
houtgedeelte van een grote vaatbundel, G:
cambium of deelweefsel, H: schorsweefsel.

Plantaardige cellen

Waterpest (Elodea). Dit waterplantje leent >
zich uitstekend voor het observeren van de
protoplasmastroming. Na het maken van
een preparaat duurt het even voor de stroming in gang komt. Vergroting 200x.

$
;

Schildgroenalg op het blad van waterpest. >
Vergroting 280x.

Schildgroenalg (Coleochaeta). Deze alg
groeit op stengels en blad van andere waterplanten maar onttrekt er geen voedsel aan.
Vergroting 200x.

)

*vlC&*t..r
"'d'

t',,

,+

43

dun plakle blad liggen. Dit plakje wordt
overgebracht naar een druppel water op
een voorwerpglas enz. Voor dit overbrengen kan een fijn penseeltle gebruikt worden. Hierdoor wordt het plakje niet beschadigd. Op een van de foto's kunt u zien
hoe het een en ander in zijn werk gaat.
Het maken van coupes
Behalve kleine stukjes van het oppervlak
van een blad kunnen we met het scheermesje nog heel wat meer delen van planten zichtbaar maken. Om de structuur van
deverschillende onderdelen van een plant
te kunnen bestuderen, moeten er dunne

maken. Om te oeÍenen kunnen we het
beste een stengel van een tulp of een der-

gelijke bloem nemen. Deze is zacht en
makkelilk te snijden. Uit de stengel snijden
we een stukje van ongeveer 5 cm lengte.
Het stukje stengel wordt in de linkerhand
genomen. Het scheermesje komt in de
rechterhand (linkshandigen andersom).
Op dezelfde wijze als bij het blad snijden
we een plakje van het kopse vlakje van de
stengel. Bij voorkeur doen we voor het
snijden wat water op het mesje. Het snijden gaat dan heel wat makkelijker. Bovendien kan het plakje dan niet uitdrogen.
Na enige oefening kunnen zo zeer dunne

plakjes verkregen worden. Hebben we

worclt in de spleet geplaatst en vastgeklemd door met de vingers op de afgeschuinde zijkanten van het vlierpit druk uit

te oefenen. Met het scheermesje worden
nu dunne plakjes vlierpit samen met het

ingeklemde plantedeel gesneden; ook

hier weer moet het scheermesje nat zijn.
Zijn de coupes gelukt, dan vissen we de
plakjes stengel of blad tussen de plakjes
vlierpit uit en leggen ze weer in de bekende druppel water op het voorwerpglas.

Goupes van stengels en bladeren
We kunnen nu dus op een eenvoudige
manier coupes van plantestengels en bla-
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Dwarsdoorsnede door de hoofdnei van een
blad. ln het midden weer de vaatbundel, het

De opperhuid of epidermis van een blad is precies een cellaag dik. Trekken we deze laag van

hoofdbestanddeel van de hoofdnert. De grote
cellen aan de binnenzijde van de vaatbundel
vormen het houtachtige gedeelte of het xyleem. De daarbuiten liggende veel kleinere cel-

het blad af dan kunnen de afzonderlijke cellen
van deze laag goed bestudeerd worden. De
tegen elkaar liggende boonvormige cellen vormen de huidmondjes.
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Het oppervlak van verschillende bladeren is bezet met haren. Deze foto werd genomen bij een
vergroting van 20 maaltotaal (2 maal het objectief en 10 maal van het oculair).

len zijn de bastcellen of het floëem. Daarbuiten
liggen de veel grotere schorscellen die een vul-

en steunweeÍsel vormen.

plakjes van gesneden worden. Een mikroskoop heeft immers bij een redelijk
sterke vergroting een dieptescherpte van
enkele duizendste delen van een milimeter en bovendien moet het licht door het
preparaat vallen, zonder dat onder en bovenliggende delen het beeld vertroebelen.
Aan deze voorwaarden kan alleen maar
worden voldaan door van het te bestuderen plantedeel dunne plakjes te snijden
die slechts een dikte mogen hebben van
0,005 millimeter of 5 mikron. Voor het vervaardigen van dergelijke dunne plakjes,
de zgn. coupes, zijn zeer ingenieuze apparaten (mikrotomen) ontwikkeld met
daarbij vrij ingewikkelde technieken. Hier-

op komen we later nog terug. Met

een

beetje oefening zijn dergelijke coupes ook

met een gewoon Gillettescheermesje te
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een aantal van deze plakjes op het mesje
liggen dan worden ze in een druppel water
op een voorwerpglas overgebracht. U zult
verbaasd staan over de prachtige structuren die dan zichtbaar worden. Voor het
snijden van heel dunne stengeltjes of van
bladeren is een klein hulpmiddeltje nodig.
Dit kan bestaan uit een stukje zachte kurk
oÍ nog beter een stukje vlierpit. Deze stukjes vlierpit zijn te vinden in de dode lange
takken, de zgn. waterloten, van de vlierbes. Een struik die overal in ons land langs
de wegen voorkomt. Het vlierpit is de
zachte kern van deze dode takken. We
nemen een stukje van ongeveer 7 cm
lengte. Overlangs snijden we het stukje in
tot een diepte van 5 cm. De zijkanten rond

de zo verkregen spleet schuinen we af.
Het te snijden stengeltje oÍ stukje blad

deren maken. Laten we eens gaan zien
welke bijzonderheden aan deze plantedelen in het algemeen op te merken zijn. De
doorsnede van een stengel is schematisch weergegeven in fig. 4. Als voorbeeld
is de

witte dovenetel gekozen. Deze plant,

die iedereen kent, bloeit van het vroege
voorjaartot diep in het late najaaren is dus
bijna altijd voorhanden. Bovendien is het
voor het maken van coupes een heel interessante plant omdat hij veel bijzonderhe-

den vertoont en zich makkelijk laat snijden. De stengel wordt omgeven door de
epidermis. Deze dient om het er onder
liggende weefsel te beschermen tegen
uitdroging en andere invloeden van buitenaf. ln de hoeken van de bijna vierkant

gevormde stengel vinden we een zgn.
steunweeÍsel dat bestaat uit zeer dikwan-

dige cellen. Direct onder de epidermis ligt

het schorsweefsel dat als enige functie
heeft de stengel op te vullen en enige
stevigheid te verschaffen. ln dit schorsweeÍsel vinden we in een cirkel de vaatbundels gegroepeerd liggen. Dit zijn min
of meer ovaalvormige sterk opvallende
structuren. De vaatbundels vallen uiteen
in een gedeelte met dikwandige cellen,
het houtgedeelte of het xyleem en een
heel dunwandig gedeelte, het bastgedeelte of floëem. Tussen het xyleem en
floëem ligt een laagje met zeer kleine cellen. Dit is het cambium of deelweefsel.
Deze cellen zijn voortdurend in delende
staat en vormen naar binnen toe houtach-

Een overal voorkomende plant is de witte dovenetel. Ze is van het vroege voorjaar tot in het
late najaar bloeiende te vinden langs de wegen.
Deze plant is sterk behaard. De stengel is makkelijk te snijden.

onderkant van het blad de huidmondjes
liggen, maar nu in dwarsdoorsnede.
Achter de opening van deze mondjes vinden we altijd een holte. Dit is een soort
long waarin het naar binnen gehaalde gas
in innig contact kan komen met de cellen
die deze gassen nodig hebben voor hun
processen.

Deze cellen hebben een sponsachtig uiterlijk en heten daarom spons-

parenchym. Het lijkt of ze los in de bladschijf liggen. Daarboven, direct onder de

De voorpoot van een mier is voorzien van een
kammetje waarmee zij haar sprieten schaon
kan vegen. ln de poot zijn duidelijk verschillende spierbundels zichtbaar.

tige xyleemcellen en naar buiten toe bas-

ligt het palissadenparenchym. Dit

langgerekte cellen die met hun lengterich-

stelsels van cellen die door middel van
doorboorde tussenwanden met elkaar
verbonden zijn.
Het blad wijkt in zijn opbouw enigszins af
van de stengel. Haar bouw is aangepast
aan haar functie. Het is de chemische fabriek van de plant. Op een doorsnede die
we het beste dwars op de hoofdnerf kunnen maken, zien we in deze hooÍdneÍ ook
weer de vaatbundels uit de stengel. De
structuur is precies hetzelÍde. Ter plaatse
van de bladschijf zien we onder en boven
weer de epidermis liggen. Hebben we geluk dan zien we in de epidermis van de

een handig rekje voor voorwerpglaasjes
ontworpen waarin de schoongemaakte
glaasjes gezet kunnen worden. Men heeft
dan direct schone glaasjes bij de hand.
Het rekje kan het beste uit plastic of ple-

xiglas gemaakt worden. Natuurlilk kan
ook triplex gebruikt worden, maar als dit
nat wordt, wordt het gauw vies (tenzij enkele malen goed gelakt). lk wens u veel
succes.

epidermis van de bovenkant van het blad,

tachtige floëemcellen. Zowel de floëem
als xyleemcellen dienen voor het transport
van water en voedingsstoffen in de plant.
Ze vormen daartoe lange buisvormige

vuil, over de hele tafel liggen te slingeren.
Om hier een eind aan te maken hebben we

ting loodrecht op het

De monddelen van een honingbij zijn een won-

der van doelmatigheid. De tong is een lange
buis, waardoor honing uit de bloemen kan worden opgezogen.

zijn

bladoppervlak

staan. Deze structuur is het gunstigst gebleken voor het benutten van het zonlicht
als energiebron.
Als u op de boven beschreven wijze
dwarsdoorsneden maakt van bladeren
van verschillende soorten planten, dan
zult u een grote verscheidenheid ontdekken in structuur. Bij vetplanten blijkt dat de
epidermis uitzonderlijk dik is en dat de

huidmondjes diep verscholen in die epidermis liggen. Vooral naaldbomen hebben zeer karakteristieke bladdoorsneden
zoals uit de foto's in dit artikel te zien is.
Als u een tijdje met mikroskopie bezig
bent, zult u wel ervaren hebben dat de

voorwerpglaasjes, schoongemaakt of
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HOOFDSTUK 4
Messen, mikrotomen
en paraffine

Eff--:._r
Schaartjes, mesjes, pincetten, prepareernaalden: noodzakelijke attributen bij het mikroskoperen. Foto's Euromex.
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ln het vorige hoofdstuk zagen we dat het
snijden van coupes heel goed lukt met een
ouderwets scheermesje. Stelt men niet al
te hoge eisen en hoeft men het maar een

_
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ur
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enkele maal te doen, dan is zo'n goedkoop mesje een goede uitkomst. Maar het
blijft behelpen. Denk maar eens aan de

scherpe kant waar niet mee gesneden
wordt. Een plakje van uw vinger is wel erg
interessant om te zien maar niet wat we
zoeken. Het kan allemaal veel beter en
natuurlijk duurder. Het is maar net wat je
er als amateur voor over wilt hebben. We
zullen eens kilken wat de mogelijkheden
zijn.

/l lI
t-

Mes op mes
Scheermesjes hebben het grote voordeel

dat ze vlijmscherp zijn, mits ongebruikt.
Het vaak zo tijdrovende en vermoeiende
slijpen van de messen is niet nodig. Ze
kunnen wat handzamer gemaakt worden
door er een speciaal apparaatje voor te
kopen, maar de echte amateur doet het
toch weer anders. Zelf gebruik ik daar,
zoals zo velen met mij, een aardappelmesje uit de keuken voor. Met tweezijdig
plakband, tapijtband voldoet hier uitstekend, wordt het scheermesje op het lemmet van het keukenmesle geplakt. Het
mesje kan nu gewoon als een mes met
handvat worden gehanteerd en men loopt

ll
Verschillende

tyqen

handmikrotomen. Foto
Euromex.

geen gevaar om in de vingers te snijden. ls
het scheermesje te bot geworden dan kan
de andere kant worden gebruikt of het
hele mesje kan worden vervangen. Voor
niet al te dunne coupes of eenvoudig
voorsnijwerk kan ook heel goed gebruik
worden gemaakt van een Stanley- of hobbymesje. Dit kan ook weer op een keukenmesje worden geplakt, maar ook eventueel in zijn eigen houder worden gebruikt.
Vooral nieuwe Stanleymesjes blijken ook

vlijmscherp te zijn en geven goede coupes. Geef bii het gebruik van dit soort
mesjes niet te snel de moed op. Het vraagt
echt enige tijd en heel wat oeÍening voordat een goede en dunne coupe kan worden gemaakt. Ook hier geldt dat de aanhouder wint en de oefening een kunstje
baart met u als vader.

Het scheermes oÍ botanische mes
Voordat het Gillettemesje of "krabbertje"
werd uitgevonden gebruikte men al vele
eeuwen lang het nog steeds door de kappers gebruikte scheermes. U kent ze wel

die vlijmscherpe inslagmessen, díe voor
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J,i'
de scheerbeurt bij de kapper op

de
scheerriem moeten worden aangezet om
ze zo scherp mogelijk te krijgen. Een goed
scheermes is duur in de aanschaf maar

gaat bij een goed onderhoud vele .jaren
mee. Hoe beter het geslepen is, hoe

scherper het is en hoe beter het snijdt. Dit

schappelijke onderzoekers die hun coupes nog steeds met het scheermes maken. Het is handig, het werkt snel, want je

hebt het altijd bij de hand. Een oud kappersmes kan voor dit doel minder goed

gebruikt worden. Het snijvlak daarvan
heeft nl. een andere vorm dan ideaal is

geldt niet alleen voor de weerbarstige
baard van een klant in de kapperszaak

dat de kapper de scheerriem gebruikt,

maar ook voor tal van andere zaken. Voor
ons zijn dit coupes van planten en alles
wat we maar onder de mikroskoop willen
bekijken. Er zijn heel wat mikroskopieamateurs, maar zeker niet minder weten-

waardoor het snijvlak een beetje bol komt
te staan. Voor botanisch werk is een vlak
of liefst hol snijvlak nodig. Dit verkrijgen
we door het mes op een slijpblok te slijpen. Een kunst die niet moeilijk is en snel

voor botanisch werk. Die vorm komt door-

Plantaardige
cellen
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Cellen van een blad van de azalea. Vergro-

ting 20x.

Cellen van een bloem van de magnolia. Ver-

groting .l 75x.
Y
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kan worden geleerd, maar wel met de no-

dige zorg moet worden uitgevoerd. Van
de scherpte van het mes hangt af hoe
goed de coupes lukken. Doorgaans worden het scheermes en het slijpblok samen
met de nodige pasta voor het onderhoud
als setje verkocht. De ervaring leert dat je
zo'n setje één maal in je hobbybestaan
aanschaft. Het gaat een mensenleeftijd
mee, mits goed onderhouden.
Een slijpblok bestaat uit vier verschillende
vlakken waarop het mes steeds fijner geslepen kan worden. Deze vlakken zijn
meestal genummerd van 1 tot en met 4.
Het eerste vlak bestaat uit leisteen. Hierop

wordt de vorm van het snijvlak van het
mes aangezet en kunnen eventuele beschadigingen verwijderd worden. Het slijpen op dit vlak vergt echter zeer veel ervaring en is voor onervaren slijpers zonder
meer af te raden.Zij kunnen beter met het

tweede slijpvlak beginnen. Dit tweede
vlak bestaat uit een reep leer die met rode

slijppasta ingesmeerd is. Hierop worden
de onvolkomenheden die door het sliipen
op het leisteenvlak ontstaan zijn verwijderd. Ook de kleine beschadigingen van

nu naar boven getrokken en wel zo dat het
uiteinde van het mes weer op het slijpvlak

rust als het mes bovenaan gekomen is.
Daar wordt het mes weer over zijn rug
gekanteld en weer naar beneden bewo-

gen. Deze hele slijpprocedure is in een
aantal foto's weergegeven. Bij het slijpen
mag slechts een lichte druk op het mes
uitgeoefend worden.
Op de rode kant van het slijpblok sliipen
we het mes zo 100 maal. OP de zwarte
kant wordt het mes 25 maal oP en neer
gehaald en voor de blanke kant staat 10
maal. ln het begin zal het niet eenvoudig
zijn, maar door rustig te oefenen, krijgt u er

vanzelÍ handigheid in. Bovendien, hoe
rustiger u slijpt, hoe scherper het mes
wordt. De rode en de zwarte zijde van

slijpblok vragen wel enig onderhoud. Bij
het slijpblok worden steeds een blokje
rode en een blokje zwarte slijppasta meegeleverd. Als het slijpoppervlak te glad
geworden is moet het ingesmeerd worden
met de overeenkomstige pasta. Dit mag
slechts licht geschieden. Na de pasta op
het leer gesmeerd te hebben brengen we
er enkele druppels naaimachineolie op en

masseren de olie met de slijppasta in het
leer. Op deze wijze voorkomt u het uitdro-

gen van het leer en blijft het oppervlak
goed vlak en ruw genoeg om er met succes op te kunnen slijpen. Leg na gebruik of
na het slijpen het scheermes nooit zomaar
weg. Wrijf het eerst goed schoon met een
papieren zakdoekje^ Heeft u ermee gesneden, dan moet het sniivlak een slag of

tien op het rode slijpvlak aangezet worden. Hiermee wordt voorkomen dat resten plantenmateriaal op het snijvlak van
het mes achterblijven en daar hun verwoestend werk kunnen verrichten. Wordt
het mes in lange tijd niet gebruikt is, dan is
het verstandig om het heel licht met wat
naaimachineolie in te vetten. Hierdoor
wordt voorkomen dat het gaat roesten. U
ziet, de verzorging van het scheermes is
geen kleinigheid, maar daar staat tegenover dat een goed onderhouden mes uitstekende coupes oplevert.

Mikrotomen
Het snilden van coupes uit de vrije hand,
zelfs met een stukje vlierpit als hulpmid-

het snijvlak die ontstaan bij het snijden van
het soms wat harde materiaal, verdwijnen

bij het slilpen op dit vlak. Het derde vlak
bestaat uit een reep leer die ingesmeerd is

met een zwarte slijppasta. Hierop wordt
de eigenlijke scherpte van het snijvlak ver-

kregen. Het vierde slilpvlak bestaat uit
blank leer. Op deze laatste zi.jde worden

de braampjes en de resten slijppoeder
van het mes verwijderd. Het mes is dan
klaar om gebruikt te worden. Wees er zeer

voorzichtig mee want het is vli.jmscherp.
De scherpte van het mes kan getest worden door er een verticaal hangend mensenhaar mee door te snijden. Lukt dat
zonder de minste moeite, dan is het mes
scherp genoeg. Zo niet, dan zal nog even
geslepen moeten worden. Het goed slijpen is een slag die aangeleerd moet worden. Het snilblok wordt met het handvat in
de linkerhand genomen. Het uiteinde rust
op de tafel en wel zo dat het snijblok ongeveer een hoek van 45 graden met het tafelblad maakt. Het scheermes wordt met het
handvat in de rechterhand genomen. Het
mes wordt met het uiteinde bovenaan het
slijpvlak zo op dit vlak geplaatst dat het
snijvlak en de rug van het mes op het vlak
rusten. Het mes wordt nu over het snijvlak
naar beneden bewogen, waarbil we het
onderwijl naar links bewegen zodat het
binnenste gedeelte van het mes op het
slijpvlak rust als het mes beneden is gekomen. Voorzichtig wordt het mes nu over
zijn rug gekanteld, zodat de andere kant
van het snijvlak op het slijpvlak komt te
rusten. Op dezelfde wijze wordt het mes

Het aanzetten van het scheermes op het sliipblok is een precies werkje. Op de linkertoto is

de stafthouding weergegeven. De middelste
foto toont het einde van de eerste sliipstreek,
vlak voor het kantelen van het mes over ziin rug.
De rechter Íoto laat de slijpstreek terug zien.

Schematisch

is hier aangegeven hoe

het

scheermes op het slijpblok aangezet moet worden. De stippellijn laat zien volgens welke beweging het mes over het slijpvlak gestreken
wordt.
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Op deze wijze wordt met een handmikrotoom
en een scheermes een coupe gesneden.

De materialen die nodig ziin voor het kleuren
van coupes. Met een penseeltje wordt de coupe in een kleurstof gedompeld die zich in een
horlogeglaasje bevindt. Op de voorgrond de
prepareernaalden waarmee de coupe van het
ene badje naar het andere wordt overgebracht.

Voor het snijden van coupes worden botanische scheermessen vervaardigd. Deze ziin sa'
men met een slijpblok bij de mokroskoophandelaar verkrijgbaar.

del, is en blijft een handigheid. De kwaliteit
van de coupes is sterk afhankelijk van de
persoon die snijdt. De dikte van de coupes
is doorgaans meer geluk dan wijsheid en
zeer afhankelijk van het toeval. Lang niet
iedere coupe lukt. Je maakt meestal een

horlogeglaasje vol en vist daar de best
geslaagde exemplaren uit voor een ver-

dere bewerking. Dit probleem werd

al

vroeg onderkend bij de heren mikroskopisten uit vroeger eeuwen. ln 1770 introduceert de Engelse onderzoeker Hill een
mikrotoom. Een instrument waarmee hij
van houtmonsters heel dunne, maarvooral gelijkmatig van dikte zijnde, coupes kon

snijden om die onder de mikroskoop te
onderzoeken. Hij had dit nodig voor zijn
studies over timmerhout waarover hij een
boek schreef. Na die tijd zijn de meest
geperfectioneerde typen ontwikkeld
waarmee momenteel zeer snel en heel effectief coupes kunnen worden gesneden
tot een dikte van 1 mikrometer en in sommige gevallen zelfs nog dunner. Wat voor
type er ook gebruikt wordt, het komt er

Een geilmproviseerde mikrotoom
Wie zich wil behelpen met een heel eenvoudig hulpmiddel voor het maken van
coupes, kan met een bout en een moer
een heel eind komen. Gebruik hiervoor
een flinke bout en een moer met een zo

klein mogelijke spoed (schroefdraad).
Hoe dichter de gréven bij elkaar liggen,

Het handmikrotoom
Met behulp van een handmikrotoom kunnen op heel eenvoudige wijze zeer goede
coupes gesneden worden. Het instrumentje bestaat uit een holle cylinder waarin een tweede cylinder zuigend op en neer

bewogen kan worden door middel van

hoe beter het is. De moer plakken of sol-

een schroeÍ die in de bodem van de buitenste cylinder gemonteerd is. Door deze
schroef een zeer fijne zgn. trage spoed te

plaatje met een gat erin. Het is zaak dat dit

geven, kan de binnenste cylinder heel

plaatje zou ideaal ziin, maar dan wel met
een gat waar de schroef door past. Op het

den. Bij een normaal handmikrotoom

deren we onderaan een vlak metalen

plaatje zo vlak mogelijk is. Een glazen

einde van de schroefdraad wordt het te
snijden materiaal geplakt met paraffine,
tweezijdig plakband of iets plakkerigs van

die aard. Door de schroef omhoog te
draaien komt het stukle materiaal, een

takje of zoiets net even boven het plaatie.
Met het mes, een scheermes van Gillette
of een kappersmes snijden we nu al glijdend over het oppervlak van de plaat een
plakle van het materiaal af. De eerste plak-

nauwkeurig naar boven geschoven wor-

wordt hierdoor met een volle slag van de
knop, die op de schroefdraad bevestigd
is, de binnenste cylinder een halve millimeter omhooggeschoven. Door deze fijne

spoed is het mogelijk om de cylinder met
een nauwkeurigheid van 0,01 millimeter
omhoog te schuiven. ln de binnenste cylinder is een kleminrichting aangebracht
waarin het te snijden voorwerp vastgezet
kan worden. Op de buitenste cylinder is
een glazen tafel gemonteerd. ledere keer

als het voorwerp door middel van de

schroefknip omhooggeschoven is, steekt
dit voorwerp boven de opening in de glazen tafel uit en wel zoveel als de cylinder
omhooggeschoven is. Door de schroeÍknop te ijken kan dit nauwkeurig geschieden. Met een scheermes wordt het uitste-

kende stukje van het

Preparaat

afgesneden. Het scheermes hoeft hiervoor alleen maar vlak op de glazen taÍel
gehouden te worden. Door het mes ver-

volgens langs het object te schuiven,
wordt zo een coupe verkregen die een

dikte heeft, die gelijk is aan het aantal milli-

meters dat het object omhoog is geschoven. Op deze wijze kunnen we met
het handmikrotoom dus coupes verkrii-

Doorsneetekening van een handmikrotoom.
Een binnenste cylinder 1 past zuigend in een
buitenste cylinder. Met de klem 2 en de schroef
4 wordt het preparaat in de binnenste cylinder
vast gezet. Met knop 5 wordt door de schroef'
draad 8 de cylinder omhooggeschoven. Door
een scheermes over de glazen tafel 6 en 3 te
laten glijden langs het preparaat, wordt een
coupe verkregen.

Met een handmikrotoom kunnen zeer goede
coupes gesneden worden. Vergeliik de foto
eens met de doorsneetekening.

gen met een dikte van 0,01 millimeter oÍ
10 mikrometer (10 mu). Bovendien worden coupes verkregen die overal even dik
ziln, iets wat met de handgesneden coupes maar zelden lukt. Wilt u dus echt
mooie coupes maken, dan is de aanschaf
van een handmikrotoom beslist aan te bevelen. Voor het snijden met het handmikrotoom geldt ook hier dat het aanbeveling verdient voor en tijdens het snijden
wat water op het snijvlak van het mes te
houden, om het snijden wat makkelijker te
maken en om te voorkomen dat de nu wel
heel dunne coupes vroegtijdig uitdrogen.
De behandeling van de coupes, gemaakt
met het mikrotoom, is gelijk aan de handcoupes.

jes zullen misschien wat dik uitvallen.
steeds op neer dat een mes over een vlakke plaat glijdt en daarbij een plakje afsnijdt
van een stuk materiaal dat net iets boven
die plaat uitsteekt. Er wordt als het ware
een coupje van afgeschaaÍd. Terwijl het

mes terugglijdt

in zijn

uitgangspositie

wordt het stukje materiaal weer een eindie
opgeschoven en het mes kan er weer een
plakje aÍsnijden. Het is te vergelijken met
een worst- of kaassnijmachine. Alleen ziin
de plakjes hier een stuk dunner. We kennen verschillende typen mikrotomen die al
naar gelang hun constructie, doel en prijs
sterk van elkaar verschillen. lemand die
een beetjehandig is, zou zo'n apparaat
zelf kunnen improviseren.

Maar na enige oefening lukt het om heel
dunne plakjes (echte coupes) te snijden.
De schroef hoeft daarvoor maar uiterst
weinig omhdog gedraaid te worden. Op
dit systeem berust de in de handel verkrilgbare handmikrotoom, waar we hier
wat uitvoeriger mee zullen werken. De
priis van dit instrumentje ligt binnen het
bereik van de gemiddelde amateur. Al
moet .je wel opletten waar je hem koopt.

Voor eenzelfde instrumentje zag ik bil verschillende firma's prijzen die variëren van
even in de honderd gulden tot ruim vierhonderd gulden. lk, en met mij vele andere
amateurs, gebruik al ruim twintig jaar het

goedkoopste type, dat overigens volkomen helzelfde is als het duurste.

ParaÍÍine techniek

I

Bij het snijden, zelfs op een mikrotoom,
worden de weefsels door de druk op het
mes vervormd. Door nu deze weeÍsels in
een stevig bindmiddel in te bedden, wordt
dit voorkomen. Bovendien kunnen hierdoor veel dunnere coupes worden gemaakt; speciaal op mikrotomen zoals het
handmikrotoom. Maar nog beter met de
veel grotere vries-, slede- en rotatiemikrotoom die we hier niet behandeld hebben

omdat de prijzen daarvan ver liggen

boven wat een amateur kan betalen.
Ten einde die vervorming te voorkomen,

moet het weefsel verhard worden, geÍi-

xeerd. Daarnaast wordt het weeÍsel door-

del. Voor planten kiezen we paraffine.

preparaat waaraan veel werk zil, zal een
trots bezit zijn voor de amateurmikrosko-

Deze stoÍ heeft àls groot voordeel dat hij

pist.

drenkt en omgeven door een insluitmid-

heel makkelijk gesneden kan worden.
Hebben we het te snilden object in een
blokje paraffine ingegoten en snijden we
dunne plakjes van dat blokje, dan zullen
automatisch coupes van het object meegesneden worden. Nadat de parafÍine uitgewassen is, hebben we een prachtige
coupe gekregen, waarbij alle delen van
het object op hun oorspronkelijke plaats
zijn gebleven. Deze zgn. parafÍinemetho-

de lijkt zeer ingewikkeld. Dat is ze

in

werkelijkheid niet: ze is wel zeer bewerkelijk, maar dat mag juist voor een amateur
geen bezwaar zijn. Een goed geslaagd

Paraffinetechniek ll
Ook hier beginnen we weer met het fixeren van het object, in ons geval de blad- oÍ
bloemknop. De samenstelling van het
aanbevolen FM-fixeer is als volgt:

brandspiritus 75 milliliter; water 15 milliliter; ijsazijn 5 milliliter; formaline (40%) 5
milliliter.
We fixeren 24 uur, waarna het fixeermiddel afgegoten wordt en de knoppen heel

goed en langdurig met kraanwater worden gewassen. Helaas bestaat er geen

Om goede coupes van een knop te maken,
moet de knop na een voorbehandeling in paraffine worden ingebed. Voor het maken van een
paraffineblokje zijn verschillende attributen nodig, zoals op deze foto. Van links naar rechts
zien we een houten vormmal voor het vouwen

van het aluminiumvormpje, het aluminiumvormpje zelf, het vormpje gevuld met paraffine
en de knop, het blokje paraffine nadat het aluminiumfolie is vervvijderd. Daaronder een betalen blokje waarop het parafÍineblokje wordt gekit, het preparaat klaar om gesneden te worden
en twee in paraffine gesloten objecten.
Het blokje paralfine moet met een mes zodanig

worden bewerkt dat een handzaam blokje
overblijít. Dit blokje wordt op een metalen of
houten blokje geplakt (midden). Rechts het preparaat klaar om gesneden te worden.

Het blokje paraffine wordt of met de hand gesneden of kan in een handmikrotoom worden
geklemd zoals deze foto toont. Paraffine laat
zich heel goed snijden.
Voor meer professioneel werk wordt de paraffinetechniek meestal toegepast als de meest geschikte methode. Hier een mikrotoom waarmee zeer dunne coupes gesneden kunnen
worden. Duidelijk is te zien hoe het preparaat in
de klem gevat is. Deze mikrotoom stelt auto-

matisch de coupedikte in.
Nadat de coupes gesneden zijn, worden ze in
een waterbad gelegd van 45'C. Op het oppervlak strekken de sneden zich. Hier ziet men hoe
de sneden met een voorwerpglaasje uit het water worden opgevist. Het glaasje is van tevoren
ingesmeerd met kippe-eiwit om de coupe goed
aan het glas te doen plakken.

De paraffine moet met xyleen uit de coupe worden gewassen. ln een flesje met dit oplosmid-

del wordt het voorwerpglaasje met de coupe
geplaatst, waarna de paraffine uit de coupe
verdwijnt.

geschikt insluitmiddel dat nu rechtstreeks

gebruikt kan worden. Om de knoppen in
paraffine in te sluiten, moet de knop een
reeks van alcoholmengsels doorlopen alvorens het zo ver is. We noemen deze
reeks de alcohol/paraff inetrap.
Achtereenvolgens wordt de knop behan-

deld in:
alcohol 30%
alcohol 50%
alcohol 70%
butanol

alcohol 85%;

alcohol96%;
butanol/chloroform 1 op 1;
chloroÍorm.
Nadat het object 24 uur in de chloroform

Coupes van takken
Deze foto's tonen zeer geslaagde opnamen van coupes van
takken.

1. Doorsnede van een oude berketak, ongekleurd, dat wil
zeggen: zonder toepassing van kleurstoffen, puur zoals de tak
er op de doorsnede uitziet. De twee buitenste kurklagen zijn
van nature bruin gekleurd.
2. Jonge stengel met houtvaten, gekleurd met Safranine lichtgroen (hoofdstuk 5); opname in donkerveld (hooÍdstuk 7).
3. Jonge berketak, gekleurd met Safranine lichtgroen.

graÍeerd in donkerveld.
Foto's: Hans Schouten.

Gefoto-

heeft gelegen worden ieder uur snippers
paraffine toegevoegd. Deze zullen vlot
oplossen. Op een gegeven moment blijkt
dat dit niet meer het geval is. We brengen
dan weer zoveel parafÍinesnippers toe dat
het potje geheel gevuld is. Het gesloten
potje zetten we nu op een zeer warme
plaats met een temperatuur van ongeveer

50'C. Meestal geeft dit problemen. U kunt
deze ondervangen door het potje vlak onder een grote bureaulamp te zetten. Deze
straalt voldoende warmte aÍ om de parafÍine te doen smelten. Lukt dit niet meteen,
dan moet een grotere lamp worden gebruikt of moet de lamp dichter bij het potje
worden gezet. Heel goed bruikbaar voor
dit doel zijn de infraroodlampen, maar ook
de moderne persglasschijnwerpers zijn
hier heel goed te gebruiken. ls alle paraffi-

ne gesmolten, dan moet het potje minstens 24 uur zo staan om de parafÍine de
gelegenheid te geven in het weefsel van
de knop te dringen. Na die 24 uur wordt
het deksel van het potje gehaald en laten
we de chloroÍorm verdampen, dit kan wel

24 tol 48 uur duren. Of alle chloroÍorm

De benodigdheden
Voor het doorlopen van de alcohol/paraÍÍinetrap hebben we dus verschillende
stoffen nodig. Deze kunnen doorgaans bij
een drogist of apotheek worden gekocht.
De verschillende percentages alcohol
kunnen we verkrijgen door het aangegeven percentage alcohol in milliliters in een
maatcylinder van 100 milliliter af te meten
en vervolgens zoveel water bij te gieten tot
het volume 100 milliliter bedraagt. Alcohol
is nogal duur en we kunnen ook best gebruik maken van gedenatureerde alcohol

oÍ brandspiritus. Deze moet dan echter
wel 96% zijn. De brandspiritus in de bekende blauwe flessen bij de drogist en
supermarkt is meestal 85%. Het staat duidelijk op de Ílessen aangegeven, zodat
vergissen haast niet mogelijk is. De butanol kunnen we als zodanig kopen.

Hij

wordt nog wel eens al verfverdunner ge-

bruikt. Maar denk nu niet dat iedere

vedverdunner butanol is, want dat is beslist niet zo. Butanol is evenals alcohol
zeer brandbaar. Als u een verstokt roker

bent, kunt u beter niet met deze stoffen
omgaan tenzij u een poosje zonder kunt.
Chloroform wordt ook als zodanig geleverd. Het is zeer vluchtig, maar niet brandbaar. Wel is het zeer sterk bedwelmend.
De narcotiseurs gebruiken het nog wel om
hun patiënt te laten slapen. Deze vloeistof
moet in zeer goed afgesloten flessen worden bewaard. Voor de paraffine kunnen

we het best paraffine nemen met

een

hoog smeltpunt, ca. 60'C is zeer geschikt.
Het staat op de verpakking; mocht de drogist niet helemaal begrijpen wat u bedoelt
als u er om vraagt.

Het gieten van blokies
ls de knop in de gesmolten paraffine gekomen, dan komt de laatste fase, nl. het
gieten van het blokje. Voor dit blokje moet
eerst een vormpje worden gemaakt. Deze
zijn uiteraard bij de gespecialiseerde han-

del verkrijgbaar, maar ook gespeciali-

seerd duur. Gelukkig kunnen wij ons behelpen met aluminiumÍolie, dat in ieder
modern huishouden wel is te vinden. Van

inderdaad verdampt is controleren we
met de neus. Het geringste spoortje is
duidelijk waarneembaar aan zijn weë,
zoetige geur. Hoewel chloroform niet
brandbaar is, moeten we toch wel voorzichtig zijn. Er moet altild in goed geventileerde ruimten gewerkt worden en hang
niet te lang met uw neus boven de chloroform. Een onwelkom slaapje zal anders
het gevolg zijn. Hoewel een chloroform-
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tot gevolg
heeft, lijkt een gezonde slaap mij beter.

verdoving prettige dromen

E

0k se

ll< n

indkno

op.

Een knop in de halm van een gras. ln de knop

vinden we zeer veel kleine cellen, die voor het
grootste deel zijn gevuld met hun celkern. Zo-

dra de knop gaat uitlopen, gaan deze kernen
zich delen. Knoppen vormen voor chromosomenonderzoekers dan ook een waar eldorado.

\:::

Litteken

schubben

teken blod

Aan een kastanjetak kunnen zeer veel bijzonderheden worden opgemerkt. leder blad, knop
of bloem laat nl. op de tak een onuitwisbaar
litteken na. Aan de hand van deze littekens kan
men veelte weten komen over de geschiedenis
van de boom. Vergelijk deze tekening eens met
de kastanje in het vrije veld.
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Zeer fraai zijn de knoppen van bloemen, zoals
deze distel. Tussen de bloembladen zien we de
stuifmeeldraden, waarin duidelijk het stuifmeel
valt te onderscheiden.

Een grotere vergroting van het preparaat van
de distel. Het stuiímeel en het vruchtbeginsel
zijn heel goed te onderscheiden.

een stukje aluminiumÍolie vouwen we een

vormpje ter grootte van ongeveer 2 bii 2
centimeter. Als we het netjes willen doen,
maken we uit hout eerst een blokje van die
afmetingen. Om dit blokje heen kan dan

het Íolie gevouwen worden. Op een van
de Íoto's zijn de verschillende stappen
duidelijk gemaakt. Naast de vormpjes is
ook gesmolten paraffine nodig. Hiervoor
kan in een blikje of in een bekerglaasje
paraffine worden opgesmolten. Dit blikje
verwarmen we dan op een klein spiritusbrandertje. Let er wel op dat de paratfine
niet te heet wordt, de coupes zouden anders verschroeien. Het blikje kan natuurlijk ook onder de eerder genoemde lamp
worden geplaatst. Met een pipetje brengen we zoveel opgesmolten paraffine in
het vormpje dat het tot aan de rand toe vol

is. Met een pincet en een prepareernaald
halen we de knop uit de gesmolten paraf-

Íine en brengen hem over in het vormpje.
Met de prepareernaald wordt de knop in
zo'n positie gebracht dat hij later goed
snijdbaar is. De beste stand is doorgaans
die waarbij de lengte-as van de knop

evenwildig loopt aan de bodem van het
vormpje. Zodrade paraffine op de bodem
begint te stollen, kan de prepareernaald
worden weggenomen. Spoedig daarna
komt op het oppervlak van de paraffine in
het vormpje een velletje van gestolde parafÍine. Zodra dit vel goed dik is, wordt het
hele vormpje in een bakje met koud water
gedompeld. We laten het daarin tot de
paraffine door en door afgekoeld is. ls het
zo ver dan trekken we het aluminiumfolie
van het blokje paraffine af. Met een scherp
zakmes oÍ een Stanleymes wordt nu het
blokje gefatsoeneerd. We moeten nl. een
mooi vierkant blokje overhouden met een
vlakke onderkant.
We hebben nu kleine blokjes paraffine gekregen waarin het preparaat is ingesloten.
Het blokje is alleen wat klein en dus onhandelbaar. Uit lieÍst beukenhout zagen
we een paar blokjes ter grootte van enkele

centimeters. een van de zilden van dit
blokje verwarmen we in een spiritusvlammetje tot het net niet meer met de hand
aangeraakt kan worden. Het blokje paraffine met het knopje drukken we nu tegen

Voor het fixeren en bewaren van onze obiecten
zijn deze zgn. pillenpotjes zeer geschikt.

's3*s*-'''
Dwarsdoorsnede door de knop van een boterbloem. ln het centrum vinden we het vruchtbeginsel met daaromheen de meeldraden waarin
de stuifmeelkorrels.

dit verwarmde blakje aan. De parafÍine zal

nu gedeeltelilk gaan smelten. Zodra dit
het geval is wordt het geheel in een bakie
met koud water ondergedompeld. De gesmolten paraffine stolt weer en het blokje
paraffine zit op het blokje hout gekit. Het is
daardoor veel handelbaarder geworden.
ln plaats van een blokje hout geef ik persoonlijk de voorkeur aan metalen blokles.
lk neem daarvoor zes of achtkantig aluminium staf van 11/z cm doorsnede. Hiervan

worden stukjes met een lengte van ca.
anderhalve centimeter afgezaagd. De
zaagvlakken worden met een vijltje mooi

glad gemaakt. Op een van deze gladde
zaagvlakken worden met een rlzerzaagie
groefjes gezaagd. Op dit vlakje wordt later
het blokje paraffine vastgezet, Door de
groefjes komt het extra stevig vast te zitten. ls ons blokje paraffine met de te onderzoeken knop zover gevorderd, dan
kunnen we onze coupes gaan snijden.

Sniiden van coupes
De eenvoudigste methode is natuurlijk

Na het fixeren moet het fixeermiddel uit de ob'
jecten gewassen worden. Dit kan door met een
slangetje onderin het potje water te laten stromen (linker foto) of door de op de rechter foto
afgebeelde methode. Het gebruikte buis kan
van glas of plastic zijn.
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Coupes kunnen in verschillende richtingen gesneden worden. 1 is een lengtecoupe in de
lengterichting van het preparaat en 2 is een
Een coupe van een stengel met twee knoppen.
ln de knoppen zijn heel goed de eerste aanlegsels te zien van de bladeren. Schubben omge-

ven de knop.

Een dwarsdoorsnede van een knop van graan.
Hoewel de knop al goed is uitgelopen zijn toch

nog heel goed de knoppen van de in aanleg
zijnde bloemen te zien.

dwarscoupe. 3 is een tangentiale coupe aan de
buitenzijde van de stengel of tak. 4 zijn de jaarringen in een takje, 5 vormen de zgn. mergstralen.

weer de handcoupe. Het blokje paraffine

om verder te worden verwerkt. Eerst moet

wordt in de ene hand genomen en het

de paraffine worden weggewassen. We

hoeft echter geen water op het scheermes

hebben hiervoor xyleen of butanol nodig,
verkrijgbaar bij drogist en apotheek. We

scheermes in de andere. Bij parafÍine

gelegd te worden. Paraffinesneden worden droog gemaakt. Een goede manier
van snijden is die met een handmikrotoom. Het blokje hout of metaal waarop
het paraffineblokje is vastgekit, wordt in
de klem van de mikrotoom vastgezet. De
instelschroef wordt zo gedraaid tot net
een stukje parafÍine boven het snijvlak van

het mikrotoom uitsteekt. Dit snijden we
met het scheermes af. Hebben we dan
een vlak snijvlak verkregen, dan kan de
gewilde coupedikte ingesteld worden en
kunnen de coupes worden gemaakt. Er
zijn tegenwoordig ook eenvoudige handen tafelmikrotoompjes in de handel waarbij het blokje parafÍine rechtstreeks op de

stelschroef van het mikrotoom moet worden gekit. Het nadeel van dit instrumentje
is, dat als het blokje parafÍine eenmaal
vastzit het niet meer nagesteld kan worden. Bij mikrotomen met een kleminrichting is dit wel het geval. Op een van de
foto's is ook een meer professioneel sledemikrotoom afgebeeld. Hierbij wordt de
coupedikte automatisch ingesteld, zodat
men zeer snel vele coupes kan maken.
Maar een simpele handcoupe hoeft echt
niet onder te doen voor een coupe van een

grote proÍessionele sledemikrotoom. Tot
uw grote schrik zult u waarschijnlijk wel
opmerken dat de coupes heel sterk krullen, ja zich zelfs vaak helemaal oprollen.
Dit is heel normaal voor goede paraffinecoupes. Hebben we een aantal coupes op
het mes liggen dan vissen we deze met
een fijn penseeltje op en brengen ze over
naar een bakje met water van 45 tot 50'C.
Zodra de coupes het wateroppervlak raken zien we ze zich snel ontrollen en zich

volkomen strekken. Er moet echter wel
voor gewaakt worden dat de coupes niet
kopie onder gaan, want dan zijn ze doorgaans reddeloos verloren.
Nu komt de grote truc om de coupes op
een glaasje over te brengen. We poetsen
een of meerdere glaasjes goed schoon en
maken ze goed vetvrij met behulp van

brandspiritus. Dit laatste is heel erg belangrilk. Met een pipetje brengen we nu
een heel klein druppeltje van het wit van
een kippe-ei op het glaasje. Dit druppeltje
wordt met een uiteraard schone vinger
uitgesmeerd over een oppervlakje van ongeveer 1Vz bij'1 7z centimeter. Het eiwit
moet even aan het glas hechten en goed
uitvloeien. Na circa 5 minuten nemen we
het glaasje op met het eiwit naar boven
gekeerd en dompelen het onder een hoek
van 45 graden in de bak met water waarin
de gestrekte coupes drijven en dirigeren
die met een Íijn penseeltje naar het glaasje. Daar aangeland wordt het glaasje
rechtstandig uit het water getild. Met het
penseeltje zorgen we ervoor dat de coupe
precies op het plekje met eiwit komt. Eenmaal boven water wordt het glaasje met
de coupe op een warm plekje te drogen
gelegd.

Venrvijderen van de paraffine
ls het glaasje goed droog dan is de coupe
voldoende stevig aan het glaasje geplakt
54

vullen drie potjes, waarin ruimschoots een
voorwerpglaasje past, met resp. xyleen,
butanol en alcohol 96%. Voor dit laatste
mag natuurlijk ook gedenatureerde alcohol of brandspiritus worden gekozen. Het
glaasje met de coupe wordt nu een kwartier in het Ílesje met xyleen gedompeld en
vervolgens 5 minuten in het flesje met butanol en met alcohol 96%. De paraffine is
nu geheel uit de coupe gewassen. Het
verdere lot van de coupe hangt nu aÍ van
de kleuring die we wensen toe te passen.
Het maken van paratfinecoupes is dus wèl
een zeer bewerkelijke zaak, maar het
wordt zo veel toegepast bij mikroskopisch
onderzoek en geeft daarbii zulke mooie
resultaten (ook met eenvoudige middelen)
dat het de moeite waard was om u er
kennis mee te laten maken.

Fixeren van plantedelen
Onder fixeren verstaan we het doden en
houdbaar maken van het onderzoekmateriaal, in dit geval planten. Het prettige van
gefixeerd plantemateriaal is dat we het na
de behandeling met de conserverende
stoÍ niet meteen verder hoeven te verwerken, maar het kunnen bewaren tot die be-

werking voor ons het gunstigst uitkomt.
Zo kunnen we in de zomer alle mogelijke
soorten plantemateriaal verzamelen, ditfixeren en bijvoorbeeld bewaren tot de lan-

ge winteravonden om er dan coupes en
Íraai gekleurde preparaten van te maken.
Voordat we gaan fixeren, moeten we dus
eerst het plantemateriaal verzamelen.
Hiervoor is eigenlijk alles bruikbaar wat we
in de natuur aantreffen. Heel interessant
zijn de stengels van alle mogelijke soorten

planten, grassoorten, bloemknoppen en
jonge zaadknoppen. Teveel eigenlijk om
op te noemen. Wel graag een dringend
verzoek om uw verzamelwoede te beperken tot de algemeen veel voorkomende
planten die niet beschermd zijn. Een paardebloem, boterbloem, madeliefle of witte
dovenetel mag u gerust plukken. De zeldzamere planten zult u moeten laten staan.
Het plukken van deze soorten is zelÍs bij
de wet strafbaar gesteld. Mocht u een tuin
hebben of iets wat daar voor doorgaat,
dan mag natuurlijk alles naar hartelust geplukt worden. Heel interessant en erg leerzaam is het om planten speciaal voor mikroskopisch onderzoek te kweken. U kunt

dan bijvoorbeeld verschillende groeistadia onderzoeken.

Voor het fixeren moeten steeds kleine
stukjes genomen worden, omdat anders
het fixeermiddel niet snel genoeg in het
materiaal kan doordringen. Van de stengels snijden we stukjes van ongeveer'1 cm

grootte. Grote bloemknoppen kunnen we
verkleinen door ze middendoorte snijden.
Probeer nooit een hele plant te fixeren, dat
lukt u nooit en bovendien kost het vele
litersfixeervloeistof. Als stelregel geldt dat
voor het fixeren 100 maal zoveel vloeistof
gebruikt moet worden als het volume van
het te fixeren voorwerp.

Welk Íixeermiddel
ln de vele handboeken die over de mikroskopie verschenen zijn, staan evenzovele

Het lijkt
soms wel of iedere mikroskopist zijn eigen
Íixeermiddelen heeft. Door de bomen zien
we vaak het bos niet meer. De juiste keuze
van een Íixeermiddel hangt af van de aard
van het te fixeren materiaal en van de bewerkingen die we dit materiaal later willen
laten ondergaan. Voor ons doel is een uni-

verschillende fixeermiddelen.

verseel fixeermiddel ruimschoots voldoende. Ook hier zijn weer tal van moge-

lijkheden.

De meest geschikte

en

verreweg de goedkoopste is de FM, een
mengsel van formaline, alcohol en azijnzuur.
Als u het fixeermiddel zelf maakt, dient u
wel op te passen met de stoffen Íormaline
en ijsazijn. De dampen van deze stoffen
hebben nl. een sterk prikkelende werking
op de ogen en de neus. Het is dus verstandig om bij het mengen van deze stoffen in
een goed geventileerde ruimte te werken.
Als stelregel moet u maar aannemen dat
met alle chemicaliën, gevaarlijk of niet, de
grootste voorzichtigheid betracht moet
worden. U loopt dan beslist geen risico.
De fixeervloeistof wordt bewaard in een
goed aÍgesloten fles; bil voorkeur in het
donker. Voor het fixeren kunnen het beste
zgn. pillenpotjes met een plastic snapcap
gebruikt worden, de maten van ongeveer
50 tot 100 ml zijn het meest geschikt. De
apotheek heeft ze beslist in voorraad. Het
moeten wel glazen potjes zijn, omdat ze in
de toekomst ook gebruikt moeten kunnen

worden voor vloeistoffen waarin plastic
oplost. Deze potjes kosten hooguit enkele
dubbeltjes. Het potje wordt gevuld met de
fixeervloeistof en de stukjes plantemateriaal, die dus niet groter mogen zijn dan 1
cm, worden in de vloeistoÍgedompeld. De
dekselgaat erop en het geheel blijftzo24
uur staan. De volgende dag wordt het fixeermiddel voorzichtig afgegoten. Het
kan weer opnieuw gebruikt worden voor
een volgend object en hoeft dus niet weg-

gedaan te worden. Nu moeten de resten
fixeermiddel uit het plantemateriaal gespoeld worden. Dit kan door regelmatig
water in het potje te gieten en dat steeds
te verversen. Handiger is om met een dun
slangetje onder in het potje een heel klein
straaltie water te laten stromen. Zo dat de
brokjes plantemateriaal niet gaan drijven

oÍ wegspoelen. Dit spoelen moet minstens 12 uur duren. Na het spoelen gieten
we het water weer voorzichtig aÍ en vullen
het potje met een conserveermiddel. Dit
heeft de volgende samenstelling:

water 35 milliliter
brandspiritus 35 milliliter
glycerine 30 milliliter.

Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen

als voor de FAA. ln dit middel zijn de gefixeerde materialen onbeperkt houdbaar en

kunnen van hieruit direct verder verwerkt
worden zodra de wens daartoe bestaat.
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Deze doorsnede (coupe) van een jonge vlierbestak werd

Foto's: Hans Schouten.

gekleurd met Bismarckbruin-lichtgroen. Alleen de jonge
kurkwand aan het oppervlak is bruin gekleurd. De overige
cellen ziin groen.

Deze takcoupe werd ongekleurd, dus "natuurlijk", gefotografeerd. Goed zichtbaar zijn de kurklagen met kleurloze

vezelbundels.
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trastmikroskoop, de polarisatie- en fluorescentiemikroskoop. Ja zelfs aan de mikro-spectrofotometer, waarmee rechtstreeks in een cel gemeten kan worden.
Met name in combinatie met de steeds
beter wordende f luorescentiemikroskopie
zijn er in de toekomst nog grote ontwikkelingen te verwachten. Onze landgenoot
prof. Ploem uit Leiden is een koploper op

HOOFDSTUK 5
Kleuringen en
kleurstoffen

ln coupes en de meeste andere preparaten voor het lichtmikroskoop blijkt dat er
weinig details en weinig contrast is te zien.
We hebben steeds te maken met twee
kriteria waar een goed mikroskopisch preparaat aan moet voldoen:
@ Het moet zo dun en doorzichtig moge-

dit gebied. Dus weer een Nederlander die
op gebied van de mikroskopie zijn sporen
verdient. We zeggen wel eens dat je er niet
komt door alleen maar te kijken; je moet
ook wat doen. Wel, dat geldt ook voor het
mikroskopisch onderzoek. Om meer van
de weefsels te weten te komen, moeten er
reacties worden uitgevoerd. De eenvoudigste weg is het kleuren van de preparaten. Er zijn heel ingewikkelde en tijdroven-

peren van de preparaten als zodanig en

dat is vaak heel goed mogelijk. Als je je
toelegt op plankton oÍ algen en wieren en
ander waterleven, dan hoeft er eigenlijk
nooit gekleurd te worden. Maar ook in de
plantkunde is het kleuren een hulpmiddel.
Je kan heel goed zonder. De histologie en
met name die van dierlijke preparaten valt
en staat echter met verschillende kleurtechnieken. lmmers, de histoloog wil niet
alleen weten hoe de weeÍsels eruit zien
onder de mikroskoop, hij wil ook precies
weten wat er te zien is en met kleuringen
kunnen de verschillende soorten weefsels
zichtbaar gemaakt worden. Zo zie je mikroskopisch aan bloed alleen maar rode
bloedlichaampjes en hier en daar een wat
wazig een groter ovaaltle, de witte bloed-

uitdaging voor de vergevorderde mikroskopist, zowel amateur als beroeps. Maar
er is ook een heel arsenaal aan heel eenvoudige en toch doeltretfende kleuringen.

lichaampjes of leukocyten. Met een vrij
eenvoudige kleuring kan er echter een
heel duidelijk verschil worden zichtbaar
gemaakt. Ja, zelÍs de verschillende soorten leukocyten worden zichtbaar en hun
diverse stadia. Dank zij een kleuring kun-

Verschillende attributen die nodig zijn voor het
maken van gekleurde preparaten. U ziet hier

Voor het maken van kleuringen zijn verschillende chemicaliën en kleurstoffen nodig.

de

kleuftechnieken. Deze

zijn

een

lijk zijn;

@ Het moet zo veel mogelijk kleur

en

contrast vertonen.

Bovendien willen we dan ook nog toch wel

meer dan alleen de structuren zien. We
willen ook graag meer weten over de chemische samenstelling van die structuren.

Voor de chemicus zijn daartoe tal van
reacties beschikbaar die hij uit kan voeren

in reageerbuizen, spectrofotometers en
niet te vergeten de gaschromatograaf en
al dat soort moderne en gevoelige analyse-instrumenten. Hij moet daartoe zijn
monster wel eerst geschikt maken, het
moet ontsloten worden. ln de regel wordt
het gemalen en op de een of andere manier in oplossing gebracht, eventueel met
gebruik van sterke zuren. Het moet zijn
monster ontsluiten voor het onderzoek.
Deze wilze van onderzoek wordt destructief onderzoek genoemd. Van het oorspronkelijke monster en zijn structuren
blijÍt doorgaans niet veel meer over dan
een papje oÍ een oÍ ander soepje. Een
chemicus zal een mikroskoop hooguit gebruiken om de eventuele kristallen die hij
verkrijgt te kunnen bekijken. De bioloog
wil voor zijn onderzoek levende cellen en
weefsels bestuderen en ze dus op zijn
minst intakt laten. Onder de mikroskoop
wil hij zien hoe de weefsels zijn opgebouwd en uit welke stofÍen zij bestaan,la,
hij wil graag weten wat er voor chemische

processen plaats vinden in de cellen van
die weefsels. En van die processen wil hi1
getuige zijn. Dus het weefsel moet zo min
mogelijk worden aangetast. De biochemicus zweeft tussen deze twee werkgebieden in. Met ziinzeervertijnde detectieme-

thoden kan hij miljoenste delen van een

stof in weefsels aantonen. Hem staan
daartoe zeer kostbare instrumenten ter
beschikking naast een keur van biochemische reacties, die bijzonder moeilijk kunnen zijn om goed en betrouwbaar uit te
voeren. Tegenover al deze analytische onderzoekmethoden al of ntet destructief,
staat de ontwikkeling in de mikroskopie.
Er worden steeds betere technieken ontwikkeld, denk maar aan steeds verfijnder
wordende kleurtechnieken, de fasecon56

een pipetflesje, een penseeltje, horlogeglaasje,
een pincet en prepareernaalden.

Schematische voorstelling van de SafranineFast-Green kleuring. Voor de verklaring zie de
tekst

De belangrijke vraag is dan natuurlijk of
kleuren wel zo nodig is?

Kleuren nodig?
lk hoor nog wel eens een beginneling al
zuchtend vragen of al die kleuringen nu
wel zo nodig zi1n. Het geruststellende antwoord is dan altild: Lang niet altijd. Zeker
niet voor een beginneling, maar het kan
wel een extra dimensie geven aan de mikroskopie. Er zijn heel wat ook zeer ervaren amateurs die nooit of hoogst zelden
een kleuring toepassen. Op heel wat gebieden van de mikroskopie is het ook niet
nodig. Het is vaak maar net wat je leuk
vindt. De een zal er naar streven verschillende kleurtechnieken zo goed en zo mooi
mogelijk te maken. Alles wat nieuw is op
dat gebied zal worden uitgeprobeerd. De
ander zal zich toeleggen op het mikrosko-

nen we ze zelfs snel tellen. Mikroskopisch
onderzoek van bacteriën valt en staat met
verschillende kleurtechnieken.
lk heb amateurs ontmoet die de meest
schitterende kleuringen konden maken

van plantendoorsneden. Werkelijk complete kunstwerken als je ze zag, maar die
eigenlijk nauwelijks wisten wat ze gekleurd hadden en wat ze zagen. Het was

toch erg mooi. Ja, dat was het ook. Zij
hadden zich helemaal gespecialiseerd in
het kleuren. Anderen willen juist die fijnere

structuren zo goed mogelijk zien en doen
dat het lieÍst met een zo eenvoudig mogelijke kleuring en lieÍst zonder. Bent u een
beginneling op het gebied van de mikroskopie, laat u dan niet meteen de allergrootste en allerduurste kleurdoos aan-

leder planteweefsel bestaat uit cellen. Het
vliesjes van schillen van een ui laten ze erg
duidelijk zien.

praten. Het

is mooi en ziet er

vaak

indrukwekkend uit, maar je hebt er pas
wat aan als je zonder kleuringen al aardig
wat hebt gedaan. Enkele eenvoudige en
snelle kleuringen natuurlijk uitgezonderd.
Die geven geen teleurstelling. En dat is
wat een beginneling nu juist moet zien te
voorkomen. Teleurstelling.
ln dit hoofdstuk willen we een aantal kleu-

ringen en de toepassingen laten zien. U
krijgt dan een indruk van wat er al zo mogelijk is. Verderop bij speciale onderwerpen komen dan de op dat onderwerp gerichte kleuringen aan de orde. Het streven
is om gangbare en goedkope kleurstoffen

en chemicaliën te gebruiken. Ze zijn hier
en daar gericht op de produkten die de
Engelse Íirma NBS op dit gebied op de

Wordt een plantecel in een oplossing van sui'
kerwater gelegd, dan wordt er water uit de va-

cuole naar buiten geperst. Het protoplasma
van de cel krimpt en laat los van de wand- Met
heel fijne draadjes blijft het protoplasma verbonden met de buurcellen. Op deze foto net

markt brengt en die in ons land op verschillende plaatsen uit voorraad zijn te leveren. We zullen ons nu gaan verdiepen in
de kleurstoffen zelÍ en de technieken.

Soorten kleuringen
Al naar de aard van de kleurstoffen en de
daarvan bereide kleurstofoplossingen en
hun toepassingen kunnen verschillende
soorten kleuringen worden onderscheiden.

@

Progressieve kleuring.

Op het te kleuren preparaat laat men net
zo lang een kleurstof inwerken tot de gewenste structuren voldoende zichtbaar
zijn, dus voldoende kleurstof hebben opgenomen.

Cellen ontstaan doordeling uit zgn. oercellen of
cambiumcellen. Hier een groepje cambiumcellen. Duidelijk zijn de zeer dunne tussenwandies
zichtbaar.

zichtbaar.

Schematische weergave van de plantecel.

ln het cambiumweefsel zijn de cellen voortdurend in deling. Tijdens deze deling worden de
chromosomen, de eigenlijke dragers van de
erteiljke

e i gen

sch appen zichtbaar.
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@ Regressieve kleuring
Het preparaat wordt zo lang aan

een

kleurstoÍoplossing blootgesteld tot het
hele preparaat goed intens gekleurd is.

Alle structuren zijn dan als het ware overkleurd. Daarna wordt het preparaat in een
oplossing gebracht die de kleurstof bij de
ene structuur beter verwijdert dan bij de
andere. Dit heet de differentiatie van de
kleuring.
Met deze regressieve kleuring kunnen
over het algemeen veel fijnere structuren

veel duidelijker en gedetailleerder zichtbaar worden gemaakt. Met de progressieve kleuring is dat lang niet zo het geval.
Een heel bekend voorbeeld hiervan is de
kleuring met haematoxyline en ijzer. Voor
57

de beginneling een heel populaire kleuring, maar ook voor de gevorderde en de
beroeps. Hij is eenvoudig en goed reproduceerbaar.

0ngekleurde coupes van dennehout

Deze beide §pen kleuringen komen we
zowel bij de enkelvoudige als bij de samengestelde kleuringen tegen.
Enkeluoudige kleuring.
Er wordt slechts een kleurstoÍ gebruikt om

De bovenste Íoto toont dennehout op de
grens van een jaarring. Vergroting 100x.

het hele preparaat of details daarin te

kleuren. Het zijn doorgaans heel eenvou-

De onderste foto laat hetzelfde hout zien,
maar nu bij een vergroting van 450x en in
gepolariseerd licht (zie hooÍdstuk 8).
Foto's Hans Schouten.

Uit de cambiumcellen kunnen onder andere
houtcellen ontstaan. Door het afzetten van
houtstof worden deze cellen dikker. Door middel van kleurtechnieken kunnen deze verhoute
cellen zichtbaar gemaakt worden. Op deze foto
steken ze door een kleuring sterk af tegen de
andere minder of niet gekleurde cellen.

Als de celwanden zich verdikken, moeten de
cellen toch met elkaar in verbinding blijven voor
het doorgeven van water en voedsel. ln de verdikte celwanden zien we dan ook steeds vele
kanalen lopen de zgn. stippels.

58

dige en snel uit te voeren kleuringen. Enkele voorbeelden zijn de chromosomen in
de celkern met karmijn-azijnzuur of tolutdineblauw, maar ook een algemene weefselkleuring met bijvoorbeeld safraninen of
fuchsine of gewoon methyleenblauw.

Natuurlijk wonder
Dat een ongekleurde coupe een prachtige
opname kan leveren, bewijst deze foto
wel. De coupe werd gemaakt uit een wat
oudere tak en wel van de buitenste bastlagen. Van nature bruin gekleurd door kurk-

Samengestelde kleuring.
Hierworden twee of meer kleurstoffen ge-

bruikt. ledere kleurstof kleurt dan de voor

die kleurstoÍ specifieke delen van het
weeÍsel. De resultaten zijn doorgaans

vorming.
Foto Hans Schouten.

Door het afzetten van houtstof of andere stoffen kunnen de celwanden zeer dik worden. Er
blijft dan vaak nauwelijks een celholte over.
Hier de steuncellen om een harsgang in een
dennenaald.

X,itr

Een coupe van een takje van de wonderolie-

boon. Met de kleuring met safranine en fast
green zijn hier de verhoute cellen duidelijk

zichtbaar gemaad.
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minder dan bij een enkelvoudige kleuring,

dat wil zeggen dat de alledijnste structuren wat minder goed tot uiting komen. De
contrasten zijn vaak heel goed. De kleur-

stoffen beïnvloeden elkaars resultaten
nog wel eens. Wat de een zichtbaar
maakt, wordt door de ander weer een
beetje ontkleurd. Zo'n samengestelde
kleuring kan gelilktijdig worden uitgevoerd, maar ook in verschillende kleurstofbaren. Voor iedere kleurstof een bad.
Veel kleuringen bestaan uit een hooÍdkleuring om een bepaald detail te kleuren
met daarnaast een achtergrondkleuring
om het contrast te vergroten. Zoals het
sterk door saÍranine rood gekleurde hout
met als achtergrond de groengekleurde
andere celdelen zoals die bij de safraninelichtgroen-kleuring uitvalt. Diverse van dit
soort kleuringen worden in dit boek behandeld.
Bij de aanschaÍ van kleurstoffen moet
men erop bedacht zijn dat de stoffen wel
voldoende zuiver zijn en speciaal geschikt
voor mikroskopie. Heel wat kleurstoffen
gaan onder dezelÍde naam over de toonbank, maar zijn in feite bestemd voor gebruik in de textielindustrie. Zij bevatten
doorgaans veel storende bestanddelen

die de kleuringen gewoon doen mislukken. Heel betrouwbaar zijn de kleurstoffen

van de merken Merck, Gurr, Chroma,
BDH, NBS en Kosmos. Schrik niet altijd
van de misschien wat hoog lijkende prijzen. Een paar tientjes voor een potje kan
normaal zijn. Maar bedenk dan dat zo'n
potje wel een mensenleeftijd goed blijft,
mits goed bewaard. Bovendien is er maar
heel weinig nodig. Je bent immers op mikroschaal bezig. Heel prettig in dit geval
zijn de speciaal voor amateurs bestemde

verpakkingen van NBS en Kosmos. De
kleurstoff en zijn daar aÍzon derl ij k verkri j g baar, dus als vaste stof, maar ook als kant
en klare oplossing. Je kan dan meteen aan

de slag. Veel verpakkingen vallen doorgaans zo uit, dat de prijs zelden hoger dan
een tientje ligt. Het zijn gebruiksvriendelij-

ke hoeveelheden.

Het aantal beschikbare kleurstoffen

is

zeer groot en bedraagt thans vele duizen-

Fast

Green.

Ook deze kleurstof is goed in water en
alcohol oplosbaar. Het wordt veel gebruikt voor het kleuren van niet verhoute
celwanden en andere delen van de cel.
Het is dan ook een uitstekende tegenkleurstoÍ (contrasterende) voor de kleuring met safranine.

Heeft dezelÍde eigenschappen als Fast
Green. Het is echter rood in tegenstelling
tot Fast Green dat groen is.

Slecht oplosbaar in water, maar goed in
alcohol. ln de bacteriologie is het een zeer
veel gebruikte kleurstoÍ. Het leent zich uitstekend voor het kleuren van chromosomen. Het kleurt alle delen van de cel met
een fraaie rode kleur.
Aniline.
ls in water goed oplosbaar. Het is een zeer

goede tegenkleurstof, die vooral het protoplasma kleurt.
Gentiaanviolet.

Wordt vaak methylviolet

oÍ

0ranje

wordt zeer veel gebruikt voor de kleuring
van verhoute en verkurkte celwanden. Het
wordt veel gebruikt in combinatie met de

ml; water 50 ml; saÍranine 1 gram.
3. Fast Green-oplossing: alcohol 96% 90
ml; water 10 ml; Fast Green 0,1 gram.
lndien Fast Green niet leverbaar is mag
ook malachietgroen gebruikt worden.
4. Xyleen.

5. lsopropylalcohol.
6. Canadabalsem, Numount (NBS) of Entallan (Merck).
7. Water.

G.

andere kleurstof gekleurde celdelen sterk
afsteken tegen een oranje achtergrond.
Azo-zwart.

Goed in water oplosbaar. Het kleurt alle
celdelen inclusief de celkern met een sterk
differentiërende diep zwarte kleur. Preparaten die hiermee gekleurd zijn lenen zich

uitstekend voor Íotografie.
Bismarck Bruin.
Goed oplosbaar in alcohol, maar slecht in

water. Kleurt cellulose bevattende celwanden bruin. Wordt veel gebruikt in

Ruimtelijke voorstelling van een doorgesneden
is verkregen
door de beelden van een dwars- en een lengtedoorsnede te combineren. 1 de opperhuid, 2
de bastcellen,3
de bast- of floéemvaten,4

plantestengel. Deze afbeelding

:
:

kleurtechnieken gaan bespreken moet ik
u eerst waarschuwen. Alle kleurstoffen
zijn zonder meer giftig. Het is dus zaakze
buiten het bereik van kinderen te houden.
Evenmin moet u ze proberen te proeven.
Het lijkt een belachelijke opmerking, maar
het komt voor. Als droge stof zijn kleurstoffen vrij onschuldig, maar als ze opge-

lost in water zijn komen ze pas goed tot
hun recht. Een kleurstoÍdeeltje dat voor
het oog vrijwel onzichtbaar is, kan opgelost in water zeer grote niet meer te verwijderen vlekken veroorzaken. Wees dus uiterst voorzichtig met afwegen indien u zelf
de kleurstofoplossingen wilt gaan bereiden. ZelÍ weeg ik de stofÍen altijd af op een

papiertje dat ik na gebruik goed samenvouw en dan pas weggooi. Dit voorkomt

ne.

veel narigheid.

:

:

de hout- of xyleemvaten, 5

vezels als steunweefsel, 7

kleurstoffen Fast Green en haematoxyli-
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worden.

Een goed in water oplosbare kleurstoÍ die
veel gebruikt wordt voor het kleuren van
het protoplasma, zodat de daarin met een

Giftig
Voor we een tweetal veel toegepaste

SaÍranine.
ls goed oplosbaar in water en alcohol. Het

hol (96%) 75 ml; iisazijn 5 ml; formaline
(40%) 5 ml. Voor de alcohol 96% mag
eventueel brandspiritus 96% gebruikt

celwanden.

De verkrijgbaarheid en de vaak zeer hoge
prijs van de minder gebruikte kleurstoffen
is hierbij wel het criterium. Van de veel

delen inclusief de celwand te kleuren.
Vaak wordt deze kleurstof gecombineerd
met andere kleurstoffen.

A. Benodigde stofÍen

kristalviolet

ne.

Een van de oudste en meest gebruikte
kleurstofÍen. Het is in water goed oplosbaar en heeft de eigenschap om alle cel-

derheden in het preparaat.

genoemd. Het vindt toepassing als kleurstof voor houtstof en kurkstoÍ bevattende

worden regelmatig gebruikt in de mikroskopie en daarvan zullen wij hooguit een
tiental voor ons doel kunnen gebruiken.

Haematoxyline.

ren, geeft altijd een goed resultaat en
geeft een goed overzicht van de biizon-

2. SaÍranine-oplossing: alcohol 96% 50

Fuchsine.

combinatie met de kleurstoÍ haematoxyli-

opsomming geven.

Dit is wel de meest toegepaste kleuring
door botanici. Hij is eenvoudig uit te voe-

1. Fixeervloeistof FAA: water 15 ml; alco-

Eosine.

den. Slechts enkele tientallen daarvan

gebruikte kleurstoffen zullen we nu een

SaÍranine - Fast Green kleuring

:

:

idem, 6

:

mergcellen.

Deze oplossingen kunnen het best in zgn.

pipetflesjes bewaard worden. Ziin deze
niet voorhanden dan kunnen ook gewone
Ílesjes met bij voorkeur schroefdopjes gebruikt worden. Wel zijn dan aÍzonderlijke

pipetjes nodig. Houdt voor iedere vloeistof en oplossing een apart pipetje. Met

een viltstift oÍ een etiketje kunnen zij gemerkt worden.
B. Glaswerk en prepaÍeergereedschap

1. voorwerpglaasles 76 x 26 mm
2. dekglaasjes 18 x 18 mm;
3. 2 horlogeglaasles 5 cm;
4. 6 pipetjes met speentje;
5. 6 flesjes, bij voorkeur pipetflesjes;
6. wijdmondse Íles;
7. glasstaafjes;
8. pincet met punten;

9. 2 prepareernaalden;
1 0. scheermesjes of mikroskopeermes;
11. penseeltje.
C. Uitvoering

Voor het maken van een gekleurd preparaat moeten achtereenvolgens de volgende zes stadia afgewerkt worden: fixeren,
snijden, kleuren, ontwateren, ophelderen
en monteren. Deze volgorde is voor alle
kleuringen gelijk.
Fixatie:
Een stukje materiaal ter grootte van

onge-

veer 1 cm wordt hiertoe minstens 24 uur in

FM in een wij9mondse Íles bewaard. Ze
kunnen eventueel in deze FAA bewaard
worden

tot ze verder bewerkt

kunnen

worden.
Snijden:

Op het scheermes kunnen we het beste
enkele druppels alcohol doen. De coupes
drogen dan tijdens het snijden niet uit en
bovendien gaat het snijden dan een stuk

en laat haar daar gedurende 10 minuten in
verblijven. Na deze 10 minuten druppelen
we wat isopropylalcohol bij het kleurstoÍmengsel waarin zich de coupe bevindt en
gieten vervolgens de vloeistof uit het hor-

logeglas aÍ in een afvalflesje (een wijdmondse pot bijv. een jampotje). Vervolgens brengen we weer enkele druppels
isopropylalcohol In het horlogeglas waarin de coupe is achtergebleven en schenken weer af. Deze procedure wordt enkele
malen herhaald tot er van de coupe geen
rode kleurstof meer aÍkomt. Na voor de
laatste maal de isopropylalcohol te hebben afgegoten brengen we 2 druppels
Fast Green oplossing op de coupe en
kleuren vervolgens ongeveer 10 seconden. Weer wordt isopropylalcohol opgedruppeld en vervolgens weer afgegoten.
Ook dit herhalen we tot er geen groene

sluitmiddel gebruiken

we een glazen

staafje. Met een pepareernaald wordt de
gekleurde coupe uit het horlogeglas met
xyleen gevist en overgebracht in de drup-

pel insluitmiddel op het voorwerpglas.
Met de prepareernaald wordt de coupe
goed in het midden gelegd. Met een
beetje alcohol en een doekje wordt een
dekglaasje schoongepoetst en met behulp van een pincet op de druppel gelegd.
We laten de vloeistof onder het dekglaasje

goed uitlopen en drukken vervolgens het
dekglas met de achterkant van de prepareernaald op de coupe. Na ongeveer een
kwartiertje, indien u Entallan gebruikt
heeft, kan de coupe bekeken worden. Met

Canadabalsem of Numount kan dat ook
wel, maar dan moet er heel goed op gelet
worden dat het dekglas niet verschoven

wordt.

kleurstof meer van de coupe afkomt. Deze
laatste Íase heeft tevens tot gevolg dat de
coupe ontwaterd wordt. Nadat voor de

Resultaat:

laatste maal isopropylalcohol is afgegoten worden 6 druppels xyleen op de cou-

een vergroting van 100 maal blijken dat
alle delen van de coupe waarin houtstof of

ls de kleuring goed uitgevoerd, dan zal bij

kurkstof voorkomt, rood gekleurd zijn,

evenals de celkernen en de eventueel
zichtbare chromosomen. De rest van de
cel, zoals het protoplasma en de daarin
zwevende organellen en de niet verhoute
celwanden, zijn helder groen gekleurd.
Het uitvoeren van een samengestelde
kleuring zoals we hierboven hebben beschreven is dus wel enigszins bewerkelijk,
maar als u eenmaal het resultaat gezien
heeft, dan zult u bemerken dat het de
moeite waard is. Wellicht zal het de eerste
keren niet lukken, maar dat komt dan
meestal door het niet helemaal goed uitvoeren van het voorschrift en bovendien:
"oeÍening baart kunst". Een tweede zeer
goed uitvoerbare kleuring is die met gentiaanviolet en Bismarck bruin. Vooral voor
de Íotografen onder de mikroskopisten is

dit een zeer geschikte kleuring, omdat
zelfs zeer fijne details, getekend met sterk

contrasterende kleuren, zichtbaar worDoorsnede door het bastgedeelte van een tak
van een eikeboom. Probeer eens met behulp
van een ruimtelijke voorstelling van een doorgesneden plantestengel na te gaan welke soorten cellen op deze foto te zien zijn.

Een lengtedoorsnede door het bastgedeelte
van een tak van een eikeboom. Duidelijk zijn
hierop de verschillende hout en bastvaten te
zien. Vergelijk maar eens met de ruimtelijke
voorstelling van een doorgesneden plantestengel.

den.

Gentiaanviolet-Bismarck-bruinkleuring
De materialen die we voor deze kleuring

nodig hebben zijn vrijwel gelijk aan die
voor de safranine-fast-green-kleuring.
leen de kleurstoffen zijn verschillend.

Al-

makkelijker. De coupes worden met behulp van een penseeltjes in een horlogeglas met alcohol gebracht. Als we zo

coupe goed ontwaterd, dan blijft deze xy-

leen helder. ls het niet goed ontwaterd,

Benodigde kleurstofÍen

een aantal coupes verzameld hebben
kunnen de op het oog best geslaagde

dan wordt ze troebel en melkachtig. ls dit
laatste het geval, dan moet opnieuw ge-

@ Bismarck-bruin: alcohol 96% 70

spoeld worden met isopropylalcohol. ls

@ Gentiaanviolet: water 100 ml; gentiaanviolet 1 gram.

coupes uitgekozen worden om te kleuren.
Kleuring:

ln een horlogeglas brengen we met be-

hulp van een pipetje 6 druppels water en
18 druppels alcohol of brandspiritus van

96%. We hebben dan alcohol van 75o/o
verkregen. ln deze alcohol brengen we
met behulp van een penseeltje een goed
geslaagde coupe over en laten haar daar
enkele minuten in verblijven. ln een tweede horlogeglas brengen we intussen 5
druppels saÍranine-oplossing (met een pipetje). Breng met behulp van het penseeltje de coupe nu over in deze safranine

pe gebracht. Hebben we na de kleuring de

de coupe ontwaterd, dan kan ze gemonteerd worden.
Montering:

Een voorwerpglas wordt met behulp van
spiritus en een doekje goed schoongepoetst. Op dit schone glas brengen we
een druppel Canadabalsem, Numount of
Entallan. (Het voordeel van Entallan boven
Canadabalsem en Numount is dat het vrij
snel hard wordt. Binnen een uur kunnen
de preparaten verticaal gezet worden.
Met de andere is dit pas na enkele dagen
mogelijk).Voor het opbrengen van het in-

ml;

water 30 ml; Bismarck-bruin 1 gram.

Het fixeren voor deze kleuring is gelijk aan

de safranine-fast-green-kleuring.

Nadat

de coupe gesneden is, wordt zij weer in
een horlogeglas met 75% alcohol gebracht. Na enkele minuten daarin verbleven te hebben, worden druppels water bij

de alcohol gedruppeld. Als het horlogeglas bijna vol is, wordt de vloeistof aÍge-

schonken. Weer worden meerdere druppels water op de coupe gebracht. Ook
hierin laten we de coupe enkele minuten
verblijven. Ondertussen worden in een
tweede horlogeglas enkele druppels gen-
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Gekleurde coupes
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Foto 1 toont een vaatbundelkrans in een oudere tak. De coupe
werd gekleurd met Bismarckbruin en Gentiaanviolet. De houtvaten zijn violet, de rest bruin.
Foto 2 laat oudere vaatbundels zien; kleuring als bij foto 1.

Foto 3 toont een doorsnede van een jonge tak, gekleurd met
SaÍranine lightgreen. De verhoute celwanden zijn rood gekleurd,
de rest van de celwanden groen.
Foto 4 toont vaatbundels in een jonge tak. Ook hier werd SaÍranine lightgreen kleuring toegepast. De houtvaten zijn rood gekleurd. De jonge, onverhoute cellen en de floëenvaten zijn groen
gekleurd.

De vier foto's onderaan blz. 63: diverse typen vaatbundels,
gekleurd met haematoxyline.
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Ook in planten komen verschillende kleurstof-

fen voor zoals in de vruchten van rozen, de
rozebottels.
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tiaanvioletoplossing gedruppeld. Met een
prepareernaald wordt de coupe hierin
overgebracht. Ze moet in de gentiaanviolet minstens 10 minuten verblijven. Na die
tijd wordt de gentiaanviolet afgegoten en
zonder tussentiids spoelen wordt een

aantal druppels van de Bismarck-bruinoplossing op de coupe gegoten. Hiermee

wordt 10 seconden gekleurd. Vervolgens
wordt isopropylalcohol bij de Bismarck-

bruinoplossing gegoten en zo snel moge-

lijk weer afgeschonken. Dit opdruppelen
en afgieten van isopropylalcohol wordt zo
snel mogelijk nog twee maal herhaald. Bij

de laatste maal aÍgieten van deze alcohol
vervangen
door 6 druppels xyleen. Hierin laten we de
coupe weer enkele minuten verblijven.

wordt de isopropylalcohol

Blijft de xyleen helder, dan kan op een
schoongemaakt voorwerpglas een druppel Canadabalsem, Numount of Entallan
gebracht worden, met behulP van een

glasstaafje.

Met een

prepareernaald

wordt de coupe in de druppel insluitmiddel gebracht. Op deze druppel komt vervolgens een dekglaasje. Nadat de Canadabalsem gehard is kan het preparaat
onder de mikroskoop bestudeerd worden. De verhoute en verkurkte cellen zullen sterk violet gekleurd zijn, terwiil de niet
verhoute wanden bruin zijn gekleurd.

Natuurlijke kleurstotfen
Voor gekleurde preparaten hoeven we
niet altijd te kleuren. Vele plantendelen zijn
van nature gekleurd, zoals de groene bladeren, de vaak fel gekleurde bloemen, en
de typisch gekleurde vruchten. Deze kleu-

ren kunnen veroorzaakt worden doordat
in de vacuole, het vochtblaasje van de
cellen, een kleurstoÍ is opgelost. Maar ook
komt het voor dat in het protoplasma gekleurde organellen zweven de zgn. chromatoforen. Een voorbeeld hiervan vormen

de bladgroenkorrels die groen van kleur
zijn. We ontmoeten ze al eerder bij de
waterpest. ln rozebottels, peentjes, tomaten en verschillende andere vruchten kunnen vaak prachtig gevormde en duidelijk

gekleurde plastiden gevonden worden.

Ze kunnen bestudeerd worden door met

het scheermes dunne plakies van de

vruchten af te snijden. Op het scheermes
moet dan in plaats van water oÍ alcohol
een 57o oplossing van suiker in water gebracht worden. Zouden we dit niet doen,
dan zouden de coupes al tijdens het snilden verschrompelen. Dit verschijnsel noe-

men we plasmolyse.

Plasmolyse
ln de vacuole van de cellen bevindt zich
water waarin zouten zijn opgelost. Deze
oplossing heeft de eigenschap om water
aan te trekken zodat de concentratie van
de opgeloste zouten kleiner wordt. Door
deze wateraantrekkende neiging komt de
inhoud van de cellen onder een spanning
te staan, de zgn. turgor. Dank zij deze
turgor blijven de cellen als ballonneties
stevig op elkaar gedrukt en heeft het planteweeÍsel stevigheid verkregen. Verdampt het water door te grote droogte, oÍ
komt de cel in een omgeving die water aan
de cel onttrekt, dan zal de turgor opgehe64

ven worden en het planteweefsel verslap-

pen. We zien dan de bladeren en soms
ook de stengels van de plant slap hangen.

Dit proces kunnen we onder de mikroskoop demonstreren. We pellen van een ui
een schil en trekken het vliesje dat zich

aan de binnenzijde van de schil bevindt
met een pincet van de schil af en leggen
het in water op een voorwerpglas. Onder
de mikroskoop zien we dan duidelijk de
cellen. Vervolgens leggen we hetzelfde
stukje in een druppel water waarin veel
suiker is opgelost. Onder de mikroskoop
zien we dan dat het protoplasma van de
celwand loslaat. ln de cellen zien we het
samengetrokken klompje protoplasma
liggen. Doordat de concentratie van de
stoffen buiten de cel groterwas dan erbinnen, is het water uit de cel naar buiten
geperst waardoor de vacuole en dus ook
de hele celinhoud kromp. Kijken we goed
dan zien we bij een sterke vergroting dat
het gekrompen protoplasmabolletje nog
met heel dunne draadjes aan de celwand
vast zit. Deze draadjes worden de draadjes van Hecht genoemd, naar de onderzoeker die ze voor het eerst waarnam.
Door een planteweefsel in oplossingen te
leggen met verschillende hoeveelheden
suiker erin opgelost, kan men nagaan hoe

groot de concentratie van de opgeloste
stofÍen in de vacuole van de cel is. ls deze
namelijk gelijk aan die van de vacuole, dan
zal er geen plasmolyse optreden. Probeert u eens op deze wijze uit te vinden
hoe groot de concentratie in de vacuole
van verschillende cellen is. Bekijkt u ook
eens de cellen van slaphangende bladeren.

0pbouw van de plantecel
Bij het bekijken van een botanische coupe
(piantesnede) valt direct op dat het weeÍsel steeds bestaat uit cellen. Al naar hun
plaats en functie hebben deze cellen de

meest uiteenlopende vormen. Maar iedere cel bestaat, ja is zelfs ontstaan uit

een bepaalde grondvorm de zgn. oercel.
Deze oercel noemt de plantkundige een
cambiumcel en het weefsel waarin deze
cellen veel voorkomen het cambium. Dit
cambium vinden we op verschillende
plaatsen in de plant terug. Dat ziin juist die
plaatsen waar voortdurend nieuw weefsel
wordt aangelegd. Een cambiumcel is dan
ook voortdurend in deling. Het eerste wat
bij iedere cel direct opvalt, is steeds de
celwand. Bij de cambium- of oercellen is
deze wand zeer dun. Ze ziin ontstaan als
tussenwand bi.i twee cellen die door deling uit een moedercel zijn ontstaan. ln de

moedercel deelt de celkern zich in twee
precies gelijke helften. ln deze Íase worden de chromosomen, de dragers van de

eríelijke eigenschappen, zichtbaar. Na
deze kerndeling wordt in de moedercel

tussen de twee nieuwe dochterkernen

een dunne celwand gevormd. ln het cam-

bium ontstaan dit soort wanden aan de
lopende band, waardoor de wanden van
de cambiumcellen uiterst dun zijn. De stoÍ

waaruit deze wanden is opgebouwd

is

pectine. De stevigheid van deze pectinewand is zeer klein en al spoedig zien we,
dat op deze wand laagjes cellulose wor-

den aÍgezet, waardoor de wand veel meer

stevigheid verkrijgt. De prectinewand blijft

Haematoxyline 4 gram.

in de meeste gevallen zichtbaar als een
heel dun streepje in het midden van de

alcohol96%

celwanden tussen twee cellen. Het blijkt
zelfs dat dit laagje pectine als een soort
lilmlaagje optreedt tussen de cellen in de
weefsels. ln de conservenindustrie wil
men graag de planteweefsels van biivoorbeeld vruchten zachter maken, zoals bij
de jam. Om dit te bereiken worden de
weefsels behandeld met het enzym pectinase. Dit enzym lost het laagje pectine
tussen de cellen op, waardoor het weefsel
zijn samenhang verliest en zachter wordt.
Omdat het laagje pectine het eerste is dat
van de celwand wordt aangelegd, draagt

het de naam van primitieÍ membraan of
middenlamel. Op en in de door de cellulose verdikte celwanden kunnen nog verschillende andere stofÍen afgezet worden.

We treffen daarbii houtstof, chitine

en

kurkstoÍ aan. Door de afzetting van deze
stoffen wordt de celwand steeds dikker.
Ja ze kan zelfs zo dik worden dat er haast
geen celholte meer overbliift. Toch moeten de cellen ondanks deze verdikkingen
met elkaar in verbinding blijven staan voor
het transport van water en voedingsstoffen. ln de verdikte celwanden zien we dan
ook steeds kanalen lopen, de zogenaamde stippels. Deze kanalen lopen van de
celholte tot aan de primitieve membraan.

Door deze membraan kunnen de voedingsstoffen passeren met behulp van
een vaak zeer ingewikkeld enzymsys-

teem. Binnen de celwand ligt het protoplasma, een eiwitachtige stoÍ, waarin de
essentiële delen van de cel, de zgn. organellen of plastiden, rondzweven. Dit protoplasma ligt steeds tegen de wand aan. ln
dit protoplasma treffen we met water ge-

vulde blaasjes, de vacuolen, aan. ln dit
water zijn verschillende stoffen opgelost.
De grootste organel die in het protoplasma rondzweeft, is wel de celkern. Deze
celkern of nucleus is, zoals reeds eerder
gezegd, de drager van de erfelijke eigen-

schappen van de cel. ln de kern is vaak
een donker lichaampje te zien, het kernlichaampje, dat een rol speelt bij de beginfase van de kerndeling. Het korrelige ge-

deelte van de celkern wordt

de

chromatinemassa genoemd en bestaat
uit het desoxyribonucleínezuur (DNA).
Verder bewegen in het protoplasma grote

groene korrels, de chloroplasten. Deze
korrels dragen het bladgroen oÍ chlorophyl. Met dit bladgroen kan de plant rechtstreeks zonne-energie benutten voor de
opbouw van stoffen die de plant nodig
heeft. Als grondstofÍen worden verder water en koolzuurgas gebruikt. Tussen de

protoplasten drijven nog zeer kleine

nauwlijks zichtbare korreltjes, de mitochondriën. Deze spelen een essentiële rol
bij de energiehuishouding van de cel.

Haemotoryline
Een uitstekende kleurstof, die niet duur is
en daarbij altijd goede resultaten geeft, is
wel de haematoxyline volgens Delafield.
Deze kleurstof is bij vrijwel iedere mikroskoophandelaar te verkrijgen. Zo niet, dan
kan iedere apotheek u er vrijwel zeker aan
helpen. Mocht u hem zelÍ willen bereiden,

dan kan het volgende recept gebruikt
worden.

25m1.

De haematoxyline in de alcohol oplossen
en vervolgens hieraan toevoegen: gedestilleerd water 400 ml.

ammoniumaluin 40 gram.
natirumjodaat 0,8 gram.
glycerine 100 ml.
methanol 100 ml.
Deze oplossing moet enkele dagen blijven
staan, waarna hij gefiltreerd moet worden
en dan klaarvoor gebruik is. Voor het kleu-

ren van onze coupes in deze kleurstof
gaan we als volgt te werk.

ln een

horlogeglaasje gieten

we

een

beetje van de kleurstof en in een paar andere horlogeglazen oÍ een paar kleine
potjes doen we wat leidingwater. Binnen
handbereik leggen we een pincet en twee
prepareernaalden. Nadat met het scheermes een coupe gesneden is, wordt deze
met behulp van een Íijn penseeltie van het
mes gevist en overgebracht in de kleurstof
in het horlogeglaasje. Met een prepareer-

naald wordt het ondergedompeld.

De

coupe moet 3 tot 8 minuten in de kleurstof
blijven waarna hij met twee prepareernaalden eruit gevist wordt en overge-

bracht in de kleurstof naar een horlo-

geglas of een bakje met vers leidingwater.

Het coupje wordt daarin uitgespoeld en
weer overgebracht naar een volgend bakje met leidingwater. Op deze wiize moet
het coupje in totaal 5 maal met leidingwater gewassen worden..Geeft het dan geen

kleurstoÍ meer aÍ dan is de kleuring voltooid en kan het resultaat bekeken worden. Doen we dat rechtstreeks dan kan
het gekleurde coupje in een druppel water

op een voorwerpglas met een dekglas
erop onder de mikroskoop bekeken wor-

den. Helaas zal het water onder het

dekglas verdampen en zal het preparaat
uitdrogen en dus niet houdbaar ziin. Willen we een houdbaar preparaat hebben,
dan moet het coupje in een conserverende hars ingesloten worden die verhardt.
Bij de insektenpreparaten wordt Canadabalsem gebruikt, wel ook hier is het zeer
geschikt voor ons doel. Water is echter
niet mengbaar met Canadabalsem. Het
water moet dus uit het gekleurde coupje
gewassen worden. Dit kan door middel
van de zgn. alcoholtrap. We vullen zes
potjes, die we voor het gemak naast elkaar zetten, met de volgende vloeistofÍen:

40% alcohol,60% alcohol, 80% alcohol,
90% alcohol, isopropylalcohol, xyleen.
De gekleurde coupe komt na het spoelen
met leiding water in het potje met 40%
alcohol. Het moet daarin 5 minuten blijven, waarna het naar het volgende potje
wordt overgebracht. Na weer 5 minuten
kan het naar het volgende potje worden
overgebracht. We gaan zo door totdat het
coupje in alle potjes 5 minuten heeft verbleven. Als het coupje voldoende lang in
het potie xyleen heeft gelegen, wordt op
een schoongemaakt voorwerpglas een
druppeltje Canadabalsem gebracht waar
in het coupje direct vanuit de xyleen gebracht wordt. We laten de Canadabalsem
even inwerken waarna een dekglaasje op

de druppel gelegd kan worden.

Het

dekglaasje wordt met de achterkant van
een prepareernaald even aangedrukt.

wezige stofÍen. Het eenvoudigst is een

randje paraffine-olie. Met een glazen

HOOFDSTUK 6

staafje kan een druppeltje hiervan langs
de rand van het dekglaasje worden aangebracht. Heel handig hiervoor zijn kleine
injectiespuitjes. Breng echter nooit te veel

olie aan. De objectieven zouden ermee

Vastleggen
van de resultaten

\ï
I

Als je zo bezig bent met het maken van
mikroskopische preparaten en je ziet de
vaak verrassend mooie beelden door de

paraat. Hij bewaarde dan mikroskoopje

en preparaat samen, zodat hij er altijd
weer naar kon kijken of het laten zien. Op
deze wijze bouwde hij waarschijnlijk zo'n
slordige vijÍhonderd mikroskoopjes waarvan er maar heel weinig zijn overgebleven.
Gelukkig hebben we wel al zijn brieven
met tekeningen nog. Enkele jaren geleden
zijn zelfs nog enkele preparaten van hem
ontdekt, keurig verpakt in kleine envelopjes die aan zijn brieven waren gehecht.

Vastleggen van wat je ziet door tekeningen, Íoto's of filmbeelden is een van de
manieren om .je resultaten te bewaren.
Een tweede manier is het maken van blijvende preparaten. ln dit hooÍdstuk willen
we beide wat uitvoeriger behandelen.

veel heter. De ouderwetse manier volgens

"aux bain Marie" dus in een pannetje met
kokend water is wel zo veilig. Het gesmol-

ten mengsel kan worden uitgegoten in

mikroskoop, dan komt de wens naar

boven om deze beelden te bewaren door
ze op de een of andere manier vast te
leggen. Van Leeuwenhoek deed dat ook
al in de vorm van zijn geÍllustreerde brieven aan de Royal Society in Londen waardoor we nu nog zo veel weten over het
werk dat hij gedaan heeft. Maar hij ging
nog verder. Hij maakte voor de meeste
van zijn preparaten aparte mikroskoopjes,
vaak aangepast aan de aard van het pre-

besmeurd kunnen raken en dat is niet de
bedoeling. Veel mooier is daarom een
vaste omranding. En daar zijn heel wat
mogelijkheden voor. Heel veel wordt Vaspar gebruikt. Het is een mengsel van 'l
deel vaseline en 1 deel vaste paraffine.
Het wordt verkregen door deze hoeveelheden met elkaar te laten samensmelten
in een pannetje dat op een heel zacht
vuurtje wordt verwarmd. Doe het vooral
voorzichtig want paraffine smelt al bij ongeveer 50'C en aardgas is nu eenmaal

De Olympus Spot-program van de OM-2 serie

geplaatst op een mikroskoop met een mikroskooplamp voor de spiegel. De camera's uit
de OM-2 serie meten het licht op het filmoppervlak. Dus altijd goed belichte foto's.

Blijvende preparaten
Een preparaat is het snelst en het eenvou-

digst gemaakt door het in een druppel
water op een voorwerpglaasje met een
dekglaasle er bovenop. Die druppel water
kan vervangen worden door de een of an-

dere kleurstofoplossing oí een reagensoplossing in water. Een groot nadeel van
water is het feit dat het vrij snel verdampt,
zeker onder invloed van de warmtestralen
van de mikroskooplamp. Een verschijnsel
waar je snel achter komt als je eenmaal
met mikroskopie bent begonnen. Dit ver-

dampen kan voorkomen worden door
langs de randen van het dekglaasje een
laagje afsluitmiddel aan te brengen. Dit
middel mag dan natuurlijk niet reageren

met het water oÍ de daar eventueel in aan-

kleine zalfpotjes waarin het kan stollen en
voor later gebruik worden bewaard. Maak
nooit te veel ineens. Een hoeveelheid van
100 gram is voor vele jaren voldoende.
Om het te gebruiken nemen we de rechte
achterkant van een spatel die in een vlam
wordt verwarmd. De warme spatel houden we in de Vaspar die hierdoor plaatselijk smelt. De gesmolten Vaspar blijft als
een randje aan de warme spatel hangen.
Dit randje leggen we tegen een rand van
het dekglas aan waardoor de Vaspar stolt.

Door de vier randen van het dekglas op
deze wijze te behandelen wordt een lijstje
Vaspar aangebracht die afdoende aÍsluit.
Eventueel kan met een warme spatel het
lijstje naderhand nog wat worden bijgewerkt.

Nagellak
Een ander, meer voor de hand liggend,
insluitmiddel is nagellak. Hiervoor is kleurloze nagellak het best geschikt. Het moet
vooral geen kleur hebben, want de kleurstoffen kunnen nog wel eens vreemde
dingen met uw preparaat uithalen. ln een
flaconnetje nagellak is meestal een kwast-

Een kijkje op het mikroskopiehoekje van de
auteur van dit boek. geheel rechts een oudere
mikroskoop van Olympus type EC-Tr, een trinoculaire mikroskoop. Op de derde tubus is
een camera gemonteerd die hangt in een speciaal gconstrueerd raamwerk van hoekmetaal
om mechanische trillingen tot een uiterste te
beperken. Daarnaast een stereomikroskoop
van het merk Euromex met op de derde tubus
een videocamera van het bewakingssyteem
van Philips. Daarnaast weer een kleinere pre-
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pareermikroskoop eveneens van Euromex.

Links in de hoek de monitor waarop het beeld
van de stereomikroskoop verschijnt. ln de rek-

ken op de achtergrond is de nodige potte- en
flesserie te zien.

$,s=-

Prachtige opname van een kattevlo. Opgeno-

men in donkerveldverlichting (zie ook hoofdstuk 7) en zonder kleuring. Vergroting op kleinbeelddia 50x. Foto H. Schouten.
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je in het dopje aanwezig. Hiermee

kan

langs de rand van het dekglas een randjè
worden aangebracht. De meeste nagellak

is sneldrogend en sluit in een keer voldoende waterdicht af. Zo niet dan kan een
tweede randje doorgaans wel het gewenste resultaat geven. Zorg voordat u met
omranden begint er wel voor dat het voorwerpglaasje rondom het cjekglas goed
droog en schoon is, anders houdt de lak
niet zo goed. ln wat oudere boeken wordt
nog wel eens Venetiaanse terpentijn aanbevolen. Het is op zich een uitstekend omrandingsmiddel met als enige, maar onoverkomelijke nadeel dat het vrijwel
nergens meer verkrijgbaar is. Een veel gebruikt omrandingsmiddel is asfaltlak hoewel dit eigenlijk het meest wordt gebruikt

bij het omranden van preparaten die in
een vast insluitmiddel zijn opgenomen.
We komen hier later nog wel op terug.
De hierboven genoemde omrandingsmiddelen zijn in Íeite alleen bedoeld voor semipermanente preparaten. Dus eigenlijk
preparaten waarvan we willen voorkomen

dat het water te snel verdampl. Ze zijn
doorgaans wel enkeledagen, soms ook
enkele weken goed te houden. Echt blij-

vende vloeistofpreparaten vereisen een
wat andere behandeling en daar komen
we bij de protozoën en algen, echte water-

bewoners, op terug. Goede, blilvende
preparaten kunnen het best in vaste in-

sluitmiddelen worden gemaakt.

Uaste insluitmiddelen
De meeste mikroskoopgebruikers zijn
steeds op zoek naar het meest prettige
insluitmiddel. Regelmatig verschijnen er
op de markt nieuwe soorten en in de vakbladen kom je niet zelden nieuwe recepten oÍ verbeteringen van oude recepten
tegen. Vaak speelt een persoonlijke voorkeur van de gebruiker een rol bij het geven
van een advies als er om wordt gevraagd.

Vloeistofpreparaten zijn minder geschikt
als permanente preparaten bewaard te
worden. Heel vaak blijken ze niet houdbaar te zijn omdat ze eenvoudigweg bederven door de groei van bacteriën of één
of ander enzymatisch rottingsproces. Dit
kan gedeeltelijk worden tegengegaan

door aan het waterige insluitmiddel conserverende stofÍen toe te voegen zoals
fenol of kopersulÍaat. Een goed alternatief
voor vloeibare insluitmiddelen blijkt glycerine te zijn. Dit is zelf vloeibaar maar van
zichzelÍ vrijwel niet vatbaar voor bederÍ.
Het heeft in zuivere vorm een sterk wateronttrekkend vermogen zodat de preparaten als het ware uitdrogen. En drogen rs
een van de beste manieren van conserveren. Het enige nadeel is dat door die wa-

teronttrekking de meeste objecten krimpen en dus hun oorspronkeli.jke vorm
verliezen. Wil men glycerine als insluitmiddel gebruiken, dan zal het object eerst

voldoende geÍixeerd moeten worden.

Maar het blijft een vloeibaar insluitmiddel
waardoor de objecten niet vast liggen in
het preparaat, zodat ze bij langdurig bewaren kunnen uitzakken. Vaste insluitmiddelen kennen dit probleem niet. Het
grote probleem bij insluitmiddelen is het
feit dat het middel zelf snel in het object
kan doordringen zonder dit te beïnvloe68

den. De laatste vloeibare stap bij het prepareren moet dan ook een vloeistof zijn
waarin dat insluitmiddel goed oplost. Dat
zal in veel gevallen xyleen zijn als men de
meeste insluitharsen gebruikt zoals Canadabalsem, Entallan, Euparal enz. Deze ziln
absoluut niet mengbaar met water. ls een

men. lndien nergens verkrijgbaar kan het

eventueel worden weggelaten. Als de
flesjes steeds goed zijn aÍgesloten, is dit
geen enkel bezwaar. ZelÍ heb ik een flesje

GG zonder Íenol dat al vijfentwintig jaar
geleden is gemaakt. Het is nog steeds
goed.

preparaat in waterige oplossingen gekleurd, dan zal het na dat kleuren eerst
volledig moeten worden ontwaterd. Een
tildrovende bezigheid. Men zoekt dus

vanzelf bij de verschillende te behandelen
onderwerpen aan de orde.

steeds naar insluitmiddelen die goed hard
worden en toch mengbaar zijn met water.
We zullen er hier drie behandelen die bin-

Een tweede minder bekend maartoch wel
goed insluitmiddel op waterbasis is polyvinylalcohol. Dit is in feite een kunsthars

nen het bereik van de amateur liggen en
die toch heel goed voldoen en op heel wat
laboratoria worden gebruikt. Het zijn

die veel wordt gebruikt bij het conserveren
van hout en vooral houten archeologische
vondsten. Zo zijn de in de bodem van het

achtereenvolgens Glycerine-gelatine, Polyvinylalcohol en Siroop van Apathy.

Glycerine-gelatine
Al heel vroeg in de geschiedenis van de
mikrotechniek heeft men glycerine bruikbaar weten te maken als vast insluitmiddel

door er gelatine aan toe te voegen. Deze
stof is al heel lang bekend als het opstijÍmiddel bij uitstek. Denk maar eens aan de

gelatinepudding. Glycerine-gelatine zoals
dit insluitmiddel wat dan ontstaat wordt
genoemd, is een heel prettig en eenvoudig te gebruiken insluitmiddel. ln vrijwel
alle gevallen hoeft het preparaat niet te
worden ontwaterd. Het enige nadeel is het
Íeit dat het moet worden opgewarmd voor
het gebruik om het vloeibaar te maken. De
prettigste gebruikstemperatuur is dan ook

steeds ongeveer 50'C. Glycerine-gelatine

stolt bij afkoelen. Dit aÍkoelen moet wel
goed gebeuren; tot zo'n graadje of twintig.
Worden de preparaten bij een te hoge
temperatuur bewaard, danzal het insluitmiddel weer smelten. Om te voorkomen
dat een preparaat met glycerine-gelatine
uitdroogt of anderszins wordt belnvloed,
worden de dekglasranden afgesloten met
een randje asfaltlak. Dit kan natuurlijk ook
weer nagellak of een ander omrandingsmiddel zijn. Preparaten die goed zijn omrand, kunnen vele tientallen jaren worden
bewaard. Het is wel jammer dat de meeste kleuringen in glycerine-gelatine vrij snel
teruglopen. Maar voor objecten die van
zichzelÍ voldoende zijn gekleurd, is het
een ideaal insluitmiddel. Het is bij de verschillende leveranciers van mikroskopie-

benodigdheden kant-en-klaar verkrijgbaar. Maar het is eigenlijk te eenvoudig
om het niet zelf te maken. We zullen hier
het recept geven:
10 gram gelatine en 60 gram gedestilleerd
water. Bij elkaar voegen en minstens 6 uur
laten weken bij kamertemperatuur.
Vervolgens toevoegen: 70 gram glycerine
en 1 gram Íenol of carbol.
Dit mengsel gedurende 30 minuten of lan-

ger indien nodig bij 50"C verwarmen

in

een pannetje met water of op een radiator
van een CV-installatie. Als alles goed helder is opgelost de GG uitgieten in Ílesjes.
Na het stollen kunnen deze flesjes bij kamertemperatuur worden bewaard. Voor
het gebruik moet een flesje weer tot 50'C

worden verwarmd om vloeibaar te worden.

Opmerking: De fenol of carbol is toegevoegd om eventueel bederf te voorko-

Het gebruik van Glycerine-gelatine komt

lJsselmeer gevonden schepen stuk voor
stuk geimpregneerd met polyvinylalcohol.
Voor mikroskopisch gebruik is het minder
bekend maar niet zeker minder geschikt.
De bezwaren die voor glycerine en glycerine-gelatine gelden, zijn ook van kracht
voor PVA (polyvinylalcohol). Door wateronttrekking krimt het object als het niet
goed is gefixeerd. De meeste kleuringen
verliezen op den duur hun kracht maar in
veel mindere mate dan bij glycerine-gelatine. Het recept is iets ingewikkelder maar
zalvoor een amateur geen bezwaar vormen.
2 gram polyvinylalcohol en 7 ml aceton.
Mengen tot een homogeen papje is verkregen en vervolgens al roerend toevoegen:
5 ml gedestilleerd water, 5 ml glycerine en
5 ml melkzuur (oplossing).
Als dit homogeen is vermengd nog eens

druppelsgewijs al roerend toevoegen: 5
ml gedestilleerd water.
Tot slot 10 minuten in een pan met kokend
water verwarmen tot de oplossing volkomen helder is. Bewaren in goed afgesloten fles.jes. Gebruik daarvoor nooit een
flesje met een glazen stop. Deze kit vast

en is nooit meer los te krijgen. Een
schroeÍdop is de meest ideale aÍsluiting.
Alle objecten die uit water komen, kunnen
rechtstreeks in PVA worden ingesloten,
maar men moet wel bedenken dat weke,
ongef ixeerde objecten door wateronttrekking sterk zullen vervormen. Nadat het
preparaat gemaakt is, moet het enkele dagen vlak blijven liggen, waarna het uitgehard is en verder bij voorkeur voorzien kan
worden van een omranding met asfaltlak
(eventueel nagellak). De preparaten kunnen dan zeer lang normaal in verticale toestand in een preparatendoos worden bewaard.
Een derde insluitmiddel voor waterige ob-

jecten is de siroop volgens Apathy. lk
maak er al jaren gebruik van en ben er zeet

tevreden mee. Wat voor glycerine-gelatine en polyvinylalcohol geldt, gaat ook op
voor Apathy. Het onttrekt water aan het
preparaat, waardoor het vervormt. Het is
heel goed bruikbaar voor gekleurde coupes die uit een waterige oplossing komen
zoals de later te noemen Haematoxylinekleuringen. De kleuren blijven heel lang
houdbaar. Het is bij iedere leverancier

voor mikroskopische chemicaliën verkrijgbaar maar kan ook eenvoudig zelÍ
worden bereid.

50 gram arabische gom, 50 gram saccharose (suiker) en 50 ml gedestilleerd water.

cohol overgebracht worden in een druppel Euparal op een voorwerpglas. Na en-

Dit mengsel wordt in een pan met water,
dus "aux-bain-Marie", opgelost. Om de
stroop beter te conserveren, kan nog 0,5
gram fenol worden toegevoegd, maar in
de rgel zal dit niet nodig zijn. Het kan bewaard worden in goed afgesloten flesjes.
Het uitharden gaat vrij snel, tenminste

kele dagen is het voldoende uitgehard. De

langs de randen van het dekglas. Ook hier

verhoogt een randje met asfaltlak de bewaartijd aanmerkelijk.

Voor andere vaste insluitmiddelen voor

waterige preparaten, verwijzen we naar

publicaties

in moderne

literatuur. Het

ideale middel is nog lang niet gevonden.
Veel gunstiger zijn de insluitmiddelen op
niet-waterige basis. Deze van oorsprong
harsachtige stofÍen hebben, mits goed
toegepast, vrilwel een onbeperkte levensduur. Ze zijn niet zelÍ te bereiden en zullen
bij de diversefirma's moeten worden aangeschaft. Hoewel een Ílesje vrij kostbaar
lijkt in aanschaf, moet men zich wel steeds
realiseren dat zo'n flesje vele tientallen jaren mee kan gaan. Op voorwaarde dat er
goed mee wordt omgegaan.

lnsluitharsen
Het vanouds bekende insluitmiddel voor

mikroskopische preparaten

is

Canada-

balsem. Het is een natuurhars afkomstig
van de Abies balsamea, die in Canada en
Noord-Amerika veel voorkomt. Het is een
denneboom en de geur van deze hars is er
dan ook naar en wordt door velen als prettig ervaren. Het grote voordeel van deze
hars is dat ze heel goed hecht aan glasoppervlakken en bovendien nog dezelfde
brekings-index heeft. Het wordt dan ook
veel gebruikt als kitmiddel voor lenzen en

als insluitmiddel voor

mikroskopische

preparaten. Vandaar dat de nodige voorzichtigheid geboden is bij het schoonmaken van lenzen, dus ook mikroskoopop-

tiek, met xyleen en benzine. Een groot
nadeel van Canadabalsem is dat hij bij

flinke verwarming smelt. Dit kan al gebeu-

ren bij langdurig mikroskoperen met een
grote mikroskooplamp. Het grootste nadeel is echter het feit, dat het absoluut niet
mengbaar is met water. Een preparaat dat
in Canadabalsem moet worden ingeslo-

ten, moet eerst volkomen ontwaterd zijn
door het via verschillende opklimmende

concentraties alcohol in absolute (:
100% alcohol) te brengen. Deze alcohol

vervolgens weg te spoelen met butanol en
daarna de butanol weer weg te spoelen
met xyleen. Pas als het preparaat volledig
doordrenkt is met xyleen kan de Canadabalsem worden gebruikt. Het preparaat
hoeft niet per se omrand te worden met
asfaltlak, maar de houdbaarheid wordt er
wel veel beter door. Canadabalsem is heden ten dage moeilijk verkrijgbaar en erg

duur. Grotendeels is hij vervangen door
kunstmatige insluitharsen. lk zal er hier
een aantal van noemen.

Euparal
Euparal is goed mengbaar met 927o alcohol. Dus het spoelen met butanol en xy-

leen kan achterwege blijven.

preparaten kunnen direct vanuit 92o/o

De

al

cies een voorwerpglaasje past. Kartonnen

klappen beschermen de preparaten verder bij het opbergen. Er zijn mappen voor

brekingsindex is wat aan de lage kant
waardoor de kleuringen minder goed uitkomen. Het wordt veel gebruikt voor kleuringen van kwetspreparaten van chromosomen die gekleurd zijn met karmijn of
orceine. Omranden verhoogt uiteraard de
houdbaarheid ook hier aanzienlijk.

10 en voor 20 preparaten. Een tweede
mogelijkheid bestaat uit preparaatdozen.
Dit zijn een soort diadozen maar dan voor
voorwerpglaasjes. Verschillende uitvoeringen zijn beschikbaar, variërend van stevig karton tot degelijk houtwerk. De kartonnen en de plastic dozen ziin niet zo

Geadax

voorzichtig mee. De prijzen variëren van
nog geen twee tient,jes voor de plastic dozen tot over de honderd gulden voor de
houten. Er zijn twee soorten voor 50 en
voor 100 preparaten. Voor een professionele verzameling zijn speciale preparaat-

Ceadax is de kunsthars die als opvolger
van de natuurhars Canadabalsem moet
worden beschouwd. Het is nog gevoeliger
voor water. Zelfs de geringste sporen water geven al een troebeling. Dus ook hier
heel goed ontwateren. Ceadax wordt heel
langzaam hard, maar het drogen kan aan-

merkelijk worden versneld door het bij
40'C te laten plaatsvinden. Daarbii trek-

ken eventueel ingesloten luchtbellen naar
de rand van het dekglas en verdwijnen zo
uit het preparaat. Zelfs zwakke kleuringen
die bij Canadabalsem spoedig verbleken,
blijven bij Ceadax heel lang goed. Natuurlijke zuren ontbreken en kunnen dus de

preparaten niet opbleken. Met zorg toegepast is het een uitstekende vervanger
van Canadabalsem.

Entallan
Momenteel een van de meest populaire
insluitmiddelen. Het is goed mengbaar
met isopropylalcohol (lPA). Behandeling
van xyleen van de preparaten kan daardoor achterwege blijven. Vanuit een waterige omgeving wordt het preparaat via
een opklimmende alcoholtrap gevoerd in
IPA waarna het in Entallan kan worden
ingesloten. Het wordt snel hard; in enkele
uren. Bij het harden krimt het echter vrij
sterk, waardoor er voldoende Entallan onder het dekglas aanwezig moet zijn om dit
op te vangen. Dus een ruime druppel nemen en het dekglas niet aandrukken. Alle
kleuringen blijven in Entallan heel goed
houdbaar. De brekingsindex is laag waardoor de fijnere details door schaduwlijnen
worden omgeven. Maar echt storend is dit
niet.
Een aantal veel voorkomende insluitharsen zijn Numount, Eukit en Permount.
Voor al deze harsen geldt, dat er steeds
goed moet worden ontwaterd. lnsekten
kunnen heel goed worden behandeld met

kruidnagelolie. Na een xyleenbadje kunnen ze dan rechtstreeks in de verschillende harsen worden ingesloten. De kruidna-

gelolie heeft bovendien nog de prettige
eigenschap de kleurstof uit de chitinepantsers van de insekten wat weg te bleken zodat het inwendige, spieren en zenu-

wen, zichtbaar wordt. Andere ophelde-

verschrikkelijk duur en gaan meer dan een
mensenleeftijd mee. U bent er immers

kasten beschikbaar. Ze zlin bijzonder

kostbaar, maar wie het beste van het bes-

te wil...
Als je een tijdje aan het verzamelen bent,
is het nuttig van tijd tot tijd de hele verzameling eens door te lopen. Er zijn altijd wel

een paar preparaten die in kwaliteit

achteruit zijn gegaan en waaryan het zinvol is om ze weg te doen. De opengevallen
plaatsen kunnen worden ingenomen door
nieuwe exemplaren. Op deze wiize houd
je een goede verzameling in stand.

Vastleggen van de resultaten
Het is erg praktisch en bovendien nog erg
leuk om ook de resultaten van de mikroskopische waarnemingen op de een of andere manier vast te leggen. Meerdere
mensen kunnen dan tegelijk kijken naar de
beelden die u ziet oÍ gezien heeft door de
mikroskoop. We kennen de tekeningen
van Van Leeuwenhoek, Hooke en nog vele
anderen, vaak eeuwen geleden gemaakt.
Lang was het maken van tekeningen de
enige manier van vastleggen, maar sinds
het eind van de vorige eeuw is daar de
ÍotograÍie en later de Íilm en pas sinds kort
de video bijgekomen. Vaak zijn de goed
vastgelegde beelden nog sprekender dan
het directe beeld omdat met de moderne
technieken heel wat net zichtbare details
goed naar voren gehaald kunnen worden.
Een goed geslaagde dia kan een betoverend mooi beeld op een scherm geven.
Diverse Íoto's in dit boek willen dat ook
demonstreren en zullen u wellicht in de
verleiding brengen om ook eens wat aan

mikrofotografie te gaan doen, zo dat al

niet is gebeurd. Met de moderne automatische camera's is er op het gebied van
fotografie en film heel wat mogelijk en eigenlijk bijzonder eenvoudig gemaakt.
Maar toch... pionieren met eenvoudige
apparatuur zal voor velen de grote uitdaging blilven en juist daardoor het genoegen aan de hobby geven.

ringsmiddelen vernielen deze structuren.

Bewaren van preparaten
Vers gemaakte preparaten moeten enige
tild soms zelÍs meerdere dagen vlak liggen tijdens het uitharden . Ziln ze eenmaal
uitgehard, dan moeten ze worden opgeborgen. Hiervoor bestaan verschillende
mogelijkheden. Ten eerste zijn er prepa-

raatmappen verkrijgbaar. Dit zijn karton-

nen mappen met uitsparingen waarin pre-

Tekenen
De eenvoudigste en goedkoopste manier
van vastleggen is het maken van een tekening. Een potlood en een stuk tekenpapier
is alles wat er voor nodig is. Hoewel, er zijn

verschillende vaak kostbare hulpmiddelen voor te krijgen. Als u van het begin aÍ
aan gewend bent geweest om met beide
ogen open te mikroskoperen ook al heeft
u een mono-oculair, dan zal dit bij het
69

tekenen goed van pas komen. De dan te
volgen techniek is een kwestie van oeÍenen. Het tekenpapier oÍ blocnote wordt op

tafel naast de mikroskoop gelegd.

Bij

voorkeur aan de kant van uw schri;f- of

tekenhand. Met het ene oog wordt nu
door het oculair gekeken en met het ande-

re naar het papier. Na enige oefening is
het alsof het beeld dat met het oculairoog

wordt gezien ook met het papier oog
wordt gezioen maar dan op het papier.
Met potlood of tekenstift kunnen dan
eerst de contouren en later de details op
het papier worden nagetrokken. Ook al is
het tekentalent ver te zoeken, toch proberen. Tekenen is te leren, hoewel er natuurlijk met talent voor tekenen veel meer valt

te bereiken dan zoner. Maar bedenk dat
ieder resultaat hoe schuchter ook begonnen, grote voldoening geeft bij de maker.
Bedenk dan ook maar eens dat een ieder
die commentaar heeft, vrijwel zeker nooit
zelf een poging heeft gewaagd. Om het
tekenen toch wat eenvoudiger te maken,
zijn er verschillende hulpmiddelen. We
vinden ze in de vorm van tekenprisma's of
tekenspiegels. Het tekenprisma wordt op

het oculair gezet en terwijl men er doorheen kijkt wordt zowel het beeld als het
tekenpapier waargenomen. Het is dan
weer een kwestie van lijntjes natrekken
om een goede tekening te krijgen. Met de

tekenspiegel gaan we nog verder. Deze
projecteert het beeld op het papier en dan
is het letterlijk lijntjes natrekken. En op
school leerde u ook zo tekenen. Het grote
voordeel van tekenen boven alle andere
methoden van vastleggen is wel, dat men
ieder detail nauwkeurig moet bestuderen
om het op papier te kunnen zetten. ledere
bijzonderheid in een tekening is gezien,
anders was hij eenvoudigweg niet vastgelegd. Door te tekenen word je gedwongen
om goed te kijken. Wat niet is getekend, is
niet gezien of is doelbewust weggelaten.
Een ander voordeel van een tekening: Je
kunt er alleen die details mee laten zien die
je wilt laten zien. Alle andere rompslomp
kan worden weggelaten. Ook kunnen de
bijzonderheden van meerdere preparaten
in een tekening worden verenigd. Wat in
het ene preparaat niet tot uiting komt, is in
het andere wellicht heel goed zichtbaar.
Foto's laten alles zien met het grote nadeel dat de scherpte bepaald wordt door
de dieptescherpte van de optiek en die is
heel gering bij mikroskopen. Tot slot van
het tekenen: een map met zelf gemaakte
tekeningen is een heel kostbaar bezit
waar de maken erg trots op kan zijn.

Scherptediepte
Bij het gebruik van een mikroskoop valt
meteen op dat vooral bij sterkere vergrotingen het steeds moeilijker wordt om een
goed scherp beeld te krijgen. Door de mir-

kometerschroef
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verdraaien wordt

scherptediepte van de sterk vergrotende
mikroskoopobjectieven. Evenals in de fotografie bedoelen we met scherptediepte
het gebied dat door het objectief bij een
bepaalde instelling scherp wordt weergegeven. Naarmate het objectief sterkervergroot, wordt de scherptediepte kleiner.
Dat wil zeggen dat hoe groter de vergroting is hoe dunner het laagje van het pre-

paraat

is dat scherp wordt

afgebeeld.

Voor het berekenen van de scherptediepte van een mikroskoopobjectief zijn vrij
ingewikkelde formules beschikbaar.
Naast de vergroting gaat men hierbij uit
van het begrip Numerieke Apertuur (N.A.).
Dit is een maat voor het oplossend vermogen van het objectief en hangt nauw samen met de openingshoek van het mi-

kroskoopobjectief. Naarmate de N.A.
groter wordt stijgt het oplossend vermo-

gen, waardoor we steeds kleiner wordende deeltjes kunnen zien. Voor een objectieÍ van 'l 0x is de N.A. 0,25. Het oplossend
vermogen is dan 2 mikron (1 mikron

:

een

duizendste mm). Voor een objectief dat
10x vergroot met een N.A. van 0,65 geldt
0,7 mikron. Naarmate de N.A. groter
wordt, daalt de scherptediepte zienderogen. ln het volgende tabelletje is weergegeven welke scherptediepte we kunnen
verwachten bij een bepaalde N.A. en een
bepaalde eindvergroting. Deze eindvergroting wordt bepaald door de vergroting
van het objectief vermenigvuldigd met de
vergroting van het oculair.
Wil men een grotere vergroting combineren met een grotere scherptediepte dan
moet een objectieÍ gekozen worden met
een kleine N.A. en dus een kleinere vergroting. De grotere vergroting moet dan
bereikt worden met een sterker vergro-

tend oculair. Het oplossend vermogen
neemt daarbij natuurlijk niet toe, maar af,
zoals uit de tabel blijkt. Deze geringe dieptescherpte is voor menig mikroskopist en
mikrofotograaf een ware nachtmerrie.
Slechts een heel dun laagje in het prepa-

raat wordt scherp waargenomen. Een
dergelijk laagje noemt men dan ook een
optische doorsnede. Om toch een indruk

FotograÍeren
Voor we de een of andere foto-, film- of
videocamera op de mikroskoop zetten,
moeten we eerst iets meer vertellen over
het scherp stellen en het scherp zien met
een mikroskoop. Het oog kan accommoderen en een eventuele lichte onscherpte
van het beeld compenseren. Een camera
kan dat niet. Het beeld dat op de gevoelige laag wordt geprojecteerd, wordt onverbiddelijk vastgelegd; scherp of onscherp. We vallen maar met de deur in
huis en beginnen met de zo vaak ter
discussie gestelde scherptediepte.

te

steeds een ander gedeelte van het preparaat scherp afgebeeld. Dit verschijnsel
wordt veroorzaakt door de zeer geringe

EINDVERGROTING

VAN I]E IIIKTOSK(NI'

l0ll00l500lr00t)

0

,05
0, 10

0,20
0,30
0 ,40
0 ,65
0 ,85

I,00
1

,30

Tabel scherptediepte in mikron bii verschillen-

de N.A. en eindvergrotingen van de mikroskoop.

Landschap
in een druppel

slootwater
Mikroskoperen is een interessante en vooral
een zinvolle vriietiidsbesteding voor de ama-

teur. De ontelbare onderwerpen dwingen
soms velen zich te beperken tot een bepaald

terrein. Het fotograÍeren door de mikroskoop en het verzamelen van foto's en dia'a is
echter ook een manier om aan deze hobby

plezier te beleven. Hiervoor hoeft in de
meeste gevallen geen blijvend preparaat gemaakt te worden, wat dus veel tijd spaart.
Het mikroskopisch beeld zal zo goed mogelijk geschikt worden gemaakt voor een mooi

"plaatje". Het preparaat dat daaraan voldoet zal dan ook na de opname worden
weggegooid, behalve kristallisaties, deze
worden in een doosje stofvrij opgeborgen en
kunnen weer het onderwerp voor een andere
hobby zijn.
Eén van de belangrijkste aanpassingen voor
fotograÍie door de mikroskoop is de mogelijkheid om het beeld te kunnen afkaderen.
Dit hangt voor het grootste deel af van de
opstelling van de camera boven de mikroskoop. Deze moet zó zijn dat de camera een
volle 360 graden kan worden gedraaid en in
de goede stand boven de mikroskoop kan
worden vastgezet. Verder kan het beeld nog
worden vergroot of verkleind door het verwisselen van objectief en oculair.
Prachtige "landschappen" zien we bijvoorbeeld in een druppel slootwater. Metwiertjes

en algen kunnen we een echte "onderwater"-sfeer bereiken door sterk blauw te filteren of polarisatie te gebruiken. Bijzonder ge-

vormde beelden worden soms interessanter
door deze optisch te kleuren met gekleurde
folie, filters oÍ door middel van Rheinbergverlichting
Deze opname toont een "landschap" in een
druppel slootwater, in polarisatie geÍotograÍeerd (zie hooÍdstuk 8). Vergroting op kleinbeelddia 200x.
Foto Steven Fijnvandraat.
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over de gehele dikte van het preparaat te
krijgen moet de mikroskoop op de

achtereenvolgende laagjes scherp gesteld worden. Door de zo gevormde
beelden met elkaar te combineren kan de
waarnemer zich een voorstelling vormen
van de ruimtelijke bouw van het preparaat. Een goed en geoefend mikroskopist
ziet men dan ook voortdurend aan de mikrometerschroef draaien om zijn mikroskoop steeds op de verschillende laagjes in

zijn preparaat scherp te stellen. Het een
en ander vergt veel oeÍening en ervaring,
maar het is de eenvoudigste manier om
het probleem van de dieptescherpte op te
lossen.
Voor de mikrofotograaf zijn de problemen
veel groter. Hij moet op de fotografische

plaat een scherp beeld produceren van
het gehele preparaat. Soms wordt hier-

voor de volgende techniek toegepast. Van
het preparaat wordt een serie Íoto's gemaakt bij verschillende instellingen van de
mikrometer, dus van de verschillende optische doorsneden van het preparaat. Van
iedere foto worden de scherp afgebeelde
onderdelen samengebracht in een totale

foto, zodat op deze samengestelde foto
een scherpe afbeelding wordt verkregen

van het hele preparaat. Het is echter een
enorm karwei, dat alleen voor heel bijzondere gevallen wordt uitgevoerd. Vaak zal
de fotograaf daarom kiezen voor een kleiner vergrotend objectieÍ en het geringere
oplossende vermogen van dit objectief op
de koop toe nemen. De mikrofotograaf
moet steeds een compromis zien te vinden tussen de scherptediepte en het oplossend vermogen.
Wil men een ruimtelijk model maken van
een preparaat dan gaat men op ongeveer
dezelfde wijze te werk. Er worden weer
foto's gemaakt op verschillende diepten
van het preparaat. Aan de hand van deze
Íoto's wordt van iedere optische doorsnede een wasmodel gemaakt. Door deze
modellen op elkaar te leggen, krijgt men
een ruimtelijke voorstelling van het hele
preparaat. De dikte van de wasmodellen
moet natuurlijk net zo dik zijn als de dikte
van de optische doorsnede maar dan
zoveel maal vergroot als de vergroting van

de foto, waarnaar het model gemaakt
werd. Het hele probleem van de dieptescherpte kan opgelost worden door het
preparaat niet dikker te maken dan de
dieptescherpte van het sterkst vergrotende objectief dat men wil gebruiken. Dit

betekent vaak dat men van het preparaat
hele dunne plakjes, coupes, moet snijden.
Voor een objectief dat 50 maal vergroot en
een N.A. heeft van 0,65 mag deze coupe
dan maximaal 2,6 mikron dikzijn. Dit soort
dunne plakjes kunnen niet met de hand
gesneden worden. Hiervoor staan zeer
vernuft ige instrumenten en snijtechnieken
klaar voor de mikroskopist. Dank zij de
moderne elektronenmikroskopen kan van
de te bestuderen objecten een sterk ver-

groot beeld verkregen worden met een
zeer grote dieptescherpte. Een dergelijke

mikroskoop wordt een scanning elektro-

nen mikroskoop (SEM) genoemd. De

elektronenstralen vallen bij deze mikroskoop niet door het object heen, maar tasten het object af en vormen vervolgens
een beeld op een televisiebeeldbuis. Ook
hierop komen wij in de toekomst terug.

Schroeven en schuaven
Nadat het gemaakte preparaat op de
voorwerptafel van de mikroskoop is ge-

legd, begint de verkenning ervan.

De

kleinste vergroting wordt ingesteld en het

preparaat wordt vervolgens met duim en
wijsvinger van de ene hand heen en weer

T-

-r;--il

i

-

Naast elkaar drie foto's van hetzelfde object
ingesteld op verschillende diepten van het pre-

paraat. Gekozen is een huidmondje van het
oppervlak van een blad. Door deze huidmondjes wordt de ademhaling van de plant geregeld.

Hetzelfde huidmondje maar nu in dwarsdoorsnede. Voor deze foto werden van het blad hele
dunne plakjes gesneden.

Om een eenvoudige camera op de mikroskooptubus te kunnen bevestigen, is een eenvoudig hulpmiddel nodig. Op een aluminium
plaatje is een ring geplakt waartussen het objectief van de camera past. Onder het plaatje is
een buis aangebracht die past over het oculair.
Met schroeven wordt deze adapter aan de
tubus vastgezet. Links is in doorsnede getekend hoe de adapter geconstrueerd is en over
het oculair past en ruimte geeft voor het camera-objectief. De rechtse schets laat zien hoe het
adaptertje er uit ziet.

Om het verschuiven van het preparaat te vergemakkelijken, kan op de voorwerptafel een zgn.
kruistafel gemonteerd worden. Met een fijnregelmechanisme kan het preparaat zowel verÍicaal als horizontaal verschoven worden. Door
de maatverdeling langs de assen kunnen interessante stukken in het preparaat vastgelegd
worden en later weer makkelijk teruggevonden
worden.

geschoven. We krijgen dan een totale indruk van het gehele preparaat en kunnen
zo interessant lijkende plekjes opzoeken.
Met de andere hand draaien we voortdurend aan de mikrometerschroef om het
preparaat in de diepte te onderzoeken.
Zouden we dit niet doen, dan is de kans
groot dat een heel interessant deel van het
preparaat niet gezien wordt omdat het
ioevallig in een laag lag waarop de mikroskoop niet stond ingesteld. We zouden

dan over de interessante details heen
zien. ls een interessant deel gevonden,

dan kan een sterker vergrotend objectieÍ
voorgedraaid worden. Door zijn vele kleinere dieptescherpte moet hier nog meer
met de mikrometerschroeÍ gewerkt worden. Onervaren mikroskopisten zijn altijd
te herkennen aan het feit dat ze bij het
waarnemen vrijwel geen gebruik van de
mikrometerschroef maken. Dus schroeven met dat ding.

Wat is ÍotomikroÍotograÍie
Het fotograferen door een mikroskoop
wordt doorgaans geheel ten onrechte mikrofotograÍie genoemd. Onder mikrofotograÍie verstaat men echter het op mikro-

film vastleggen van documenten, boeken
en andere zaken. Een techniek dus die
tracht iets groots zo klein mogelijk aÍ te
beelden. Met een mikroskoop daarentegen willen we iets kleins zo groot mogelijk
aÍbeelden. ln navolging van de Engelssprekende landen zou het dus juister zijn
om te spreken van fotomikrofrafie als het
fotografie met behulp van een mikroskoop betreft. Voor iedere mikroskoopbezitter die wil gaan fotograferen, zal wel de

vraag gesteld kunnen worden of zijn mikroskoop wel geschikt is voor Íotomikrografie. Wel, in principe is natuurlijk iedere
mikroskoop bruikbaar om er min oÍ meer
goed of slecht plaatje mee te verkrijgen.
Maar wil men redelijke foto's hebben, dan
zal toch echt wel een goede mikroskoop
gebruikt moeten worden. Als we met het
oog rechtstreeks door een mikroskoop
kijken dan concentreren we ons vaak op
een bepaald gedeelte van het preparaat
en stellen daar zo goed mogelijk scherp
op in. De vaak minder fraai aÍgebeelde
omgeving wordt door het oog als het ware
uitgeschakeld. Ook zijn we in staat om uit

een reeks minder goede beelden toch in
onze verbeelding nog een redelijk goed
beeld te vormen. Kortom, het oog corri-

geert tot op bepaalde hoogte de Íouten
van de mikroskoop. Bij de ÍotomikrograÍie
daarentegen wordt één bepaald beeld
met al zijn fouten afgebeeld op de gevoelige plaat. De foto die daarvan wordt afgedrukt, vertoont alle afbeeldingsfouten in
hun volle glorie. Voor het maken van goe-

de mikroÍoto's (of eigenlijk fotomikrograÍiën) is dus beslist een goede mikroskoop
nodig. Heeft men zoiets tot zijn beschikking, dan zijn er nog een aantal regels die
men streng zal nroeten opvolgen wil men
tot goede resultaten komen. Menigeen zal
reeds ervaren hebben dat de door hem
gemaakte mikrofoto's vaak minder Íraai
zijn dan men verwacht had en in vergelijking tot het met het oog waargenomen
beeld zonder meer een stuk slechter zijn.
Uiteraard is de teleurstelling dan groot.

Vorming van het beeld
Om de ÍotomikrograÍie goed uit te kunnen
voeren is het zeer gewenst om te weten
hoe de vorming van het beeld op de fotografische plaat tot stand komt en hoe het
licht zich daarbil gedraagt. Weet men dit,
dan zal men instinctief een reeks van fouten direct onderkennen en die dus kunnen

voorkomen. We zullen ons alleen beperken tot de mikroskopie met het zgn. doorvallende licht, het meest toegepaste hel-

derveldsysteem.

ln figuur 1

is

schematisch de stralengang door een mikroskoop getekend, waarbij met het oog
wordt waargenomen. Daarnaast, in Íiguur
2 is aangegeven hoe de stralen lopen als
het oog vervangen wordt door een camera. ln principe zou het mogelijk zijn om het
objectief van de camera op zijn plaats te
laten zitten en dus deel uit te laten ,'naken
van het gehele optische systeem dat uiteindelijk de aÍbeelding op het negatief tot

ÈMr
Met een zwak vergrotend objectief wordt het
piramidevormige voorwerp geheel scherp gezien (boven). Met een sterker vergrotend objectief wordt de piramide slechts in gedeelten
scherp gezien (onder).

Een zeer grote universele laboratoriummikroskoop is vrijwel altijd uitgerust met een vast ge'
monteerde fotocamera. Deze mikroskoop is
speciaal geschikt voor mikroskopie met behulp
van ultra-violette stralen. Zenit-Biolam

Voor vrijwel iedere spiegelreflexcamera wor-

den speciale mikroskoopadapters

vervaar-

digd. Hier een adapter van Fujica die zeer goed
gebruikt kan worden voor alle camera's met
een Praktica schroefdraad. Rechts het koppelstuk dat op de tubus van de mikroskoop wordt
geklemd, op de plaats van het oculair. Het oculair kan daarna weer normaal op zijn plaats
teruggebracht worden. Wordt geen oculair gebruikt, dan is het inzetstukje - links - nodig ter
voorkoming van reílecties. Om de camera op
voldoende afstand van het oculair te brengen,
is het grote deel in het midden van de foto
nodig. Meestal, zoals hier, is het voorzien van
een koppelschroef , waardoor de camera in elke
gewenste stand kan worden gedraaid. Een dergelijk instrumentje kost ongeveer 100 gulden.

Een zeer fraaie manier om een foto of filmcamcra boven een mikroskoop te bevestigen is wel

die, waarbij een reproductiezuil of de zuil van

een vergrotingsapparaat gebruikt wordt. Er
wordt op deze wijze een zeer stabiele opstelling

verkregen. Tussen camera en mikroskoop
moet wel een afscherming worden geplaatst
om invallend licht tegen te gaan. Hier werd
gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor
bestemde adapter.
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stand brengt. Met een boxcamera kunnen
dan foto's gemaakt worden door een mikroskoop. Als eerste aanzet is dit inderdaad mogelijk. Helaas is de kwaliteit van
de zo verkregen mikrofoto's vaak niet al te
best. Logisch, want behalve de fouten van

van de mikroskoop,
doen nu ook de Íouten van het objectief
lenzensystemen

van de camera mee en bovendien ziln de
mikroskooplenzen en het objectieÍ van de

camera niet op elkaar afgesteld, wat de
zaak alleen nog maar erger maakt. Het
scherpstellen met de camera op de mikroskoop is onmogeli.jk tenzij men zeer
kostbare tussenstukken met prisma's of
spiegels aanschaft. Wil men Íotomikrografie gaan bedrijven, dan is het gebruik

onmogelijk, ook al heeft u nog zo'n vaste
hand. ledere beweging van de camera
wordt met dezelfde vergroting vergroot
als die waarmee gefotograÍeerd wordt.
Dat de camera-ophanging degelijk moet
zijn, hoeft dus geen betoog. Het eenvoudigst kan het probleem opgelost worden
door de camera aan een stevig fotostatief
te bevestigen. Heeft dit statief een mid-

van een éénogige spiegelreflexcamera
zonder meer aan te bevelen. Vrijwel iedere
foto-amateur bezit een dergelijke camera
en het doet er niet toe of het een uiterst
eenvoudig of een zeer kostbaar instru-

denzuil, dan verdient het aanbeveling
deze middenzuil omgekeerd in het statieÍ
te hangen. De camera-opstelling is dan
bijzonder stabiel. Het nadeel van deze
methode is het feit dat de poten van het
statief voortdurend in de weg zitten en het

ment is.

Gamera op de mikroskoop

werken vaak bemoeilijken. Heeft u als
foto-amateur de beschikking over een reproductiezuil of een vergrotingsapparaat,
waarvan de zuil als houder voor camera's
gebruikt kan worden, zoals bij de Durstvergrotingskokers, dan zit u zonder meer

Op de een of andere wijze zal de camera
boven de mikroskoop "gehangen" moeten worden. Hiervoor staan verschillende
mogelijkheden open. Het maken van mikrofoto's uit de losse hand is ten ene male

:

Onbeschaalde (naakte) Amoebe (Grieks: amoibe wisseling). De voortbeweging van een Amoebe geschiedt door schijnvoetjes (pseudopodién). Het is een eencellig organisme dat zich vootlplant door deling. Voedsel wordt door de pseudopodién omsloten en vervolgens opgenomen.
Vergroting 140x. Foto S.W. Fijnvandraat.
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Ftg. 1: Schematische voorstelling van een mikroskoop, ingesteld voor waarneming met het
oog. Het licht gaat van het voorwerp VW door
het objectief OB via het oculair OK en de ooglens OL naar het netvlies NV.

a\

Fig. 2: De lichtstralen gaan van het voorwerp
VW via het objectief OB en het oculair OK naar
de fotografische plaat FP.
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op rozen. De te gebruiken camera wordt
aan de zuil bevestigd en met het instelmechanisme van de zuil kan de camera op

iedere gewenste hoogte worden ingesteld. Op deze wijze wordt een uiterst stabiele ophanging van de camera verkregen. Hij wordt dan ook voor vele
proÍessionele doeleinden toegepast.
Doordat de camera vrij hangt van de mikroskoop worden de eventuele trillingen
veroorzaakt door het sluitermechanisme,
en niet te vergeten het terugklappen van
de spiegel, niet op de mikroskoop overgedragen. Bij deze wijze van camera-ophanging moet er wel voor gezorgd worden dat
er geen zgn. vals licht in de camera kan
vallen. Dit kan voorkomen worden door
gebruik te maken van een set tussenrin-

gen, die normaal voor makrowerk ge-

bruikt worden. Deze ringen worden in de
iensopening van de camera geschroefd.
De ringen moeten bi1 het opstellen van de

camera boven de mikroskoop over het
oculair hangen. Met een balgapparaatje is

het een en ander nog mooier te realiseren.
Afhankelijk van de ophanghoogte kan de
balg dan min of meer worden uitgeschoven. Heeft men noch een balgapparaatje, noch een set tussenringen dan kan
de opening tussen camera en mikroskoop
succesvol worden aÍgesloten van invallend licht door een inwendig zwart geverfde oude closetrol of simpelweg door een
stukje dofzwart papier. Wilt u het helemaal

professioneel doen dan kan uw fotohan-

beschikking heeÍt over een redelijke mikroskoop en niet een Japans speelgoedapparaatje uit plastic vervaardigd.
ln de eerste plaats wordt het oculair uit de
tubus van de mikroskoop genomen. Over
het uiteinde van de tubus wordt het koppelstukje geschoven en met een klem-

schroef stevig vastgezet. Vervolgens

wordt het oculair weer in de tubus teruggeplaatst. Het oculair hangt nu op de onderrand van het koppelstukje. Wil men

delaar voor u een passende mikroskoopadapter bestellen, die u in combinatie met
een reproductiezuil kunt gebruiken. Deze

geen oculair gebruiken, dan moet een
speciaal bijgeleverd inzetstukle op de

apparaatjes zijn echter vrij kostbaar.

de gladde binnenwand van de tubus reflecties zou kunnen veroorzaken die vooral op foto's zeer storend werken.
Vervolgens wordt het afstandsstuk, dat
de camera op voldoende afstand boven

Verbindingsstuk
Voor iedere camera levert de camerafabrikant meestal een speciale mikroskoopadapter, waarmee de een-ogige
spiegelreflexcamera rechtstreeks op een
mikroskoop gemonteerd kan worden.
Hrerbij is het wel een vereiste dat men de

plaats van het oculair komen, daar anders

Het oculair wordt op zijn oude plaats in de

Het koppelstuk van de mikroskoopadapter van
boven gezien. De binnenzijde van de tubus is
glad afgewerkt en veroorzaakt daarom reflec-

Om reflecties van de tubus te voorkomen wordt
in plaats van een oculair, zo dit niet gewenst is,
een hulpstukje geplaatst. Dit is inwendig gerib-

tles.

beld en mat geschilderd, waardoor alle reflecties worden uitgebannen.

tubus gezet. Hiervoor kan het oculair gebruikt
worden dat bij het normaal waarnemen wordt
toegepast, maar het verdient aanbeveling om
een speciaal foto-oculair te gebruiken. Deze
oculairen zijn speiaal gecorrigeerd voor fotografische gebruik. Hier ziet u een dergelijk fotooculair van Olympus.

1 Op het koppelstuk wordt het afstandstuk geschroefd. Daartoe is onder aan dit koppelstuk
een ringschroef bevestigd die men aan kan
draaien als het koppelstuk met later de camera
er bovenop gemonteerd in de gewenste positie
is gebracht.

Nadat de camera is gemonteerd, kan men met
het fotograferen beginnen. Neemt men voor de

camera een type met belichtingsmeting door
de lens, dan is het bepalen van de juiste belichtingstijd een eenvoudige zaak. Anders moet
men zijn toevlucht nemen tot proefopnamen ot
zelf een belichtingsmeter fabriceren.
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het oculair moet houden, op de camera
geschroefd en het geheel op het koppelstuk op de mikroskoop geplaatst. De camera wordt in de juiste positie gedraaid en
met een kopp,elschroef wordt het geheel
aan het koppelstuk op de mikroskoop star

vastgedraaid. Het is vooral zaak dat alles
goed wordt aangedraaid. De geringste

met langere tijden, onmogelilk is.

na

meer van weet, uw handelaar bijvoorbeeld. Sommige mikroskopen, meestal

extra gewicht van camera en aanhang be-

rekend, dan zal de tubus door de tandheugel !angzaam maar zeker omlaag zak-

ken. Het gevolg hiervan

is dat

tubus gefixeerd kan worden. Om de mikrometer oÍ kleine instelschroef hoeven
we ons geen zorgen te maken. soms kan
de mikrometerschroef wat los gaan zitten.
nadat er scherp gesteld is. De zaak is dan

als het beeld scherp gesteld is. Vergeet bii

scherpstelling de scherpte vrijwel direct
weer wegloopt, zodat Íotograferen, zeker

kroskoperr kunnen scherp gesteld worden door middel van een tandheugel, die
de tubus op en neer kan schroeven. ls
deze tandheugelconstructie niet op het

aparte handle

opnieuw instellen de geblokkeerde tandheugel niet eerst weer in zijn vrij te zetten.
Er zijn lieden die dwars door de blokkering
heendraaien, hetgeen ze beslist een dure
reparatie oplevert. Bij de meeste mikroskopen kan men de tandheugel blokkeren
door de beide schroeven van de grote
instelling tegen elkaar in te draaien. ls dat
niet mogelijk, Íorceer het een en ander dan
niet, want dan heeft uw mikroskoop misschien een andere wijze van blokkeren of
is in het geheel niet te blokkeren. Dit staat
meestal in de handleiding. Mocht u twijfelen, vraag het dan aan iemand die er iets

speling veroi.lrzaakt trillingen die het beeld
bederven. Carnera en adapter hebben samen een niet te verwaarlozen gewicht. Dit
i'ust in zijn geheel op de tubus. Veel mi-

de meer professionele typen, hebben een
of schroef waarmee de

De

meeste mikroskopen zijn dan ook ingericht met een systeem waarmee de tandheugel, dus ook de tubus vastgezet kan
worden. Dit moet men uiteraard pas doen

inwendig versleten en moet nagesteld
worden. Laat dit liever aan een instru-

mentmaker oÍ aan de importeur over. Hij
heeft er speciaal gereedschap voor en u
zou de zaak alleen nog maar erger kunnen
maken. Om het probleem van de wegzakkende tubus te voorkomen heeft men voor
meer professionele mikroskopen de

tubus star aan de tubusdrager gemonteerd. De grove en de fijne instelling geschieden dan door de tafel op en neer te
schroeven. Hierdoor is tevens een zeer
stevige statiefconstructie mogelijk, waardoor men vooral voor de fotografie een
uitermate geschikt geheel krijgt. Ama-
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Fotografeert men zonder oculair, dan zal men
over het algemeen een veel groter gedeelte van

het preparaat bestrijken, dan met een oculair
(a). Past men een Huygensoculair toe, dan
wordt het beeld weliswaar groter, maar de fouten van het oculair kunnen het beeld nadelig

a

beïnvloeden (b).Deze beeldfouten kunnen voor
een groot deel gecorrigeerd worden door ge-

bruik te maken van een speciaal íoto-oculair
zoals hier gedemonstreerd wordt (c).

Wat men kan zien als het oculair uit de oculairhouder is genomen bij het instellen van de kritische verlichting. A: in dit geval is het diafragma
van de condensor zo ver geopend dat het obiectief juist geheel gevuld is met licht. Bii B is het
diaíragma veel te ver gesloten. Bii C is het biina
goed, maar toch nog iets te ver gesloten.
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Een nogal eens voorkomende fout bii fotomikrografie is een lichte vlek in het midden van de
foto. Dit wordt veroorzaakt door reflecties in de
tubus. Door gebruik te maken van een dofzwart
gematteerd inzetstukje kan deze ellende worden voorkomen.

*

Een demonstratie van het nut van het condensordiafragma. Zoals bij het instellen van de kritische verlichting gezegd is bliikt de stand van
het condensordiafragma zeer belangriik te zijn.
Bij a is het beeld overstraald doordat het diafragma te ver open stond. Bii b wordt het effect
van de juiste stand getoond. Bii c wordt gedemonstreerd wat er gebeurt als het diafragma te
ver wordt gesloten. Er ontstaan dan inbrterentielijnen.

)

dit ongemak te omzeilen heeft men de
binoculaire tubus, waarmee met beide

reeds eerder gezegd, kan men zich heel
goed behelpen met een diaprojector. Als
veldlens dient dan het hele optiek van de
projector. Op het projectorobjectief bevestigen we een irisdiafragma. Hiervoor
ziln bil de fotohandel speciale diafragma's
verkrilgbaar. Deze worden normaal verkocht om overbelichte dia's wat donkerder te doen lijken door het diafragma dicht

ogen tegelijk kan worden waargenomen
beschikbaar. Om nu tegelijkertijd met de

te draaien. Ook kan natuurlijk een diafragma uit een oud objectief gesloopt worden.

teurs zullen doorgaans met een enkele
tubus werken, omdat dit het goedkoopst
is. We kunnen dan slechts met één oog
kijken, het andere moeten we uitschakelen. Dit mag beslist niet door het dicht te
knijpen. Valt het moeilijk in het begin dan
moet u de hand er maar voor houden. Om

mikroskoop

te

kunnen waarnemen en

over de mogelijkheid te beschikken direct
Íoto's van het waargenomene te maken,
heeft men een derde zgn. fototubus ingevoerd. Zodra men met het binoculaire gedeelte iets interessants waarneemt dat
men wil fotograferen, kan met behulp van
een verschuifbaar prisma het licht naar de
fototubus en dus de camera gevoerd worden. Deze wijze van werken is bijzonder
handig, maar helaas vrij kostbaar. Zoals

len, is onder de voorwerptaÍel bij redelijk

goede mikroskopen een condensor gemonteerd. Deze dient om de lichtbundel
afkomstig van de lamp, al of niet via een
spiegel op de condensor geworpen, onder een dusdanige hoek op het preparaat
te laten vallen dat de hoek van de uittredende stralen na passage van het preparaat overeenkomt met de openingshoek
van het objectief. Met andere woorden: de

lichtbundel die uit de condensor komt,

Een groot nadeel van een diaprojector is
de grote hoeveelheid licht die er uit komt,
zodat bij het direct waarnemen met het
oog opgepast dient te worden, daar an-

ders de ogen gemakkelijk beschadigd

zouden kunnen worden.

De condensor, kritische verlichting
Om het licht onder de juiste hoek op het
voorwerp of het preparaat te doen inval-

,.: ;

moet passen in de openingshoek van het
objectief. leder objectieÍ heeft een andere
openingshoek en het zal dus duidelijk zijn

dat bij ieder ander objectieÍ dat gebruikt
wordt, de condensor opnieuw moet worden ingesteld. ln de condensor bevindt
zich eveneens een irisdiafragma dat dient
om het teveel aan lichtstralen aÍ te schermen en de juiste hoek in te stellen van de
lichtbundel die op het preparaat valt. Om
de kritische verlichting in te stellen, gaan
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we als volgt te werk. Bij de gekozen vergroting wordt eerst het preparaat, eventueel een testpreparaat, scherp ingesteld.
Vervolgens wordt het condensordiafragma zo ver mogelijk dicht gedraaid, evenals het velddiaÍragma van de mikroskooplamp (eventueel projector). De condensor
wordt nu met de instelschroeÍ zo op en
neer gedraaid tot het velddiaÍragma
scherp afgebeeld wordt. Het spiegeltje en
de lamp moeten nu zo bewogen en gesteld worden dat de opening van dit velddiafragma precies in het midden van het
beeldveld van de mikroskoop valt. Het
velddiafragma wordt nu zover opengedraaid tot juist het hele beeldveld met licht
gevuld is. Uiteraard moet dit beeldveld
egaal met licht gevuld zijn. ls dit niet het
geval, dan zal het lampje oÍ de lamphouderversteld moeten worden. Voorde laatste fase wordt het oculair uit de mikros-

obiectief juist geheel met licht is gevuld.
Het instellen van de lichtbundel van de
lamp heeft vrijwel geen zin, omdat er geen
condensor aanwezig is die iets met deze
gecorrigeerde lichtbundel kan beginnen.
Een grote troost voor u: ook zonder een

lenzencondensor kunnen goede foto's
verkregen worden die vaak de toets der
kritiek kunnen doorstaan. De tekortkomingen komen pas aan het licht als men
het uiterste van het kunnen van het objectief wil bereiken, dus het oplossende vermogen geheel wil benutten.

Welke Íilm gebruiken we?
De kwaliteit van de gemaakte mikrofoto's
zal sterk aÍhangen van het gebruikte Íilmmateriaal. De contrasten van mikroskopische beelden zijn vaak erg laag, vooral bij

de hogere vergrotingen en het zal dus
zaak zijn om voor mikrowerk contrastrijk
filmmateriaal te gebruiken. Ook mag het
materiaal weer niet te hard zijn, omdat
anders details verloren gaan. Een voor dit
doel bijzonder geschikte Íilm is Panato-

mic-Xvan Kodak. Deze moetdan gewaardeerd worden als 15' Din of 25 ASA. ZelÍ
ontwikkel ik hem 5 minuten in Acufine en
verkrijg daardoor zeer goed doortekende
en toch contrastrijke negatieven met een
Íijne korrel. Voor amateurgebruik kunnen
we vaak volstaan met de normaal in de
handel verkrijgbare amateurfilms. Voor
meer professioneel werk worden de eisen

vaak hoger gesteld en daar is het beste
vaak nog niet eens goed genoeg. Kodak is
aan de verlangens van de fotomikrografen
tegemoet gekomen en heeft speciaal voor

hen een kleurenfilm en een zwartwitfilm

koop genomen en kan men van bovenin in
de tubus kijken. We zien dan de achterste
lens van het objectieÍ. Alleen het midden
van dit objectief blijkt verlicht te zijn met
een rond cirkeltje afkomstig van het condensordiafragma. Het condensordiaÍragma wordt nu zover opengedraaid tot juist
het hele objectief gevuld is met licht.
Draait men het condensordiafragma te ver
open, dan wordt het beeld overstraald. Dit
zal men met het oog niet waarnemen,
maar op de foto zal dan een soort waas
over het geheel liggen, net of de foto niet
scherp is. ls het diaÍragma niet ver genoeg
geopend, dan uit zich dat in buigingsbeelden naast de eigenlilke beelden. Behalve
de lilnen aÍkomstig van het preparaat zien
we naast deze lijnen al of niet gekleurde
lijntjes die in werkelijkheid niet bestaan en
een zeerstorend effect op defoto hebben.

ls alles naar behoren ingesteld dan kan
het oculair weer op zijn plaats gebracht
worden en kunnen we beginnen met het
fotograferen. De helderheid van het beeld
of de lichtsterkte mogen daarbij nooit geregeld worden door één van de diafragma's te verdraaien. Tegen deze regel
wordt uitermate veel gezondigd. De lichtsterkte mag alleen geregeld worden bij de
lichtbron zelf door het lampje minder Íel te
laten branden, te regelen met de regel-

transformator. Met een projector kan dit
natuurlijk niet. U kunt zich hier behelpen
door in de diahouder van de projector
rookglaasjes te plaatsen. Deze absorberen het licht en kunnen bij de Íotograaf
besteld worden. Ook een zgn. triacrege-
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laar, die tegenwoordig voor een paar
tientjes in de meeste elektriciteitszaken

V.'

gekocht kan worden en dient om bijvoorbeeld het vermogen van boormachines
e.d. te regelen, kan hier zeer goede diensten bewijzen.
Dus: is de kritische instelling eenmaal verkregen, dan mag daaraan niets meer veranderd worden. Heeft u een mikroskoop
zonder een lenzencondensor, dan is de
zgn. kritische instelling niet mogeliik. ln de

meeste gevallen zijn dit soort mikroskopen uitgerust met een diafragma dat bestaat uit plaatjes met gaatjes van verschillende grootte die men ergens onder de
voorwerptafel voor de lichtopening kan
schuiven oÍ steken. Het juiste gat wordt
gevonden door het oculair uit de mikroskoop te halen en te kijken bij welk gat het
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op de markt gebracht. De kleurenfilm, Kodak Photomicrography Colorfilm 2483 en

het een en ander aangehaald, maar laten

de zwartwitfilm, Kodak Photomicrogra-

we eens een aantal veel voorkomende

phy Monochrome Film SO-410. Deze bei-

fouten wat nader bekijken.

de films hebben een zeer hoog contrast
gepaard gaande met een zeer groot op-

Alleen scherp in het midden

lossend vermogen. De kleurenÍilm 2483 is
in Íeite een zeer contrastrijke diaÍilm die
aÍgestemd is op daglicht. Haar gevoeligheid bedraagt 13'Din of 16 ASA. De drager is veel dunner dan normaal en bij het
gebruik moet men er dan ook op letten dat
hij beslist goed wordt ingelegd, want de
tanding wordt snel beschadigd met alle
nare gevolgen vandien. Bij beproeving
bleek deze film uitstekend te voldoen.

Fouten
Bij het maken van mikrofoto's kan er nog

h

al wat misgaan. We hebben hier en daar al

Dit is wel de meest voorkomende Íout, die
niet aan de instelling ligt maar aan de ge-

bruikte optiek. De meeste mikroskopen
zijn uitgerust met zgn. Huygens-oculairen, het meest voorkomende, eenvoudigste en dus goedkoopste type. Een groot
nadeel is echter dat dit oculair geen correctie heeft voor de zgn. sferische aberratie, waardoor alleen het centrum van het
beeldveld scherp is en de randen zeker
niet. Bovendien worden rechte lijnen
vooral aan de randen naar buiten omgebogen. Het oog neemt wel genoegen met

deze fouten, omdat het zich concentreert
op een punt, meestal het midden, van het
beeldveld. De ÍotograÍische plaat beslaat
echter het gehele beeldveld. Sommigen
menen deze fout te kunnen omzeilen door
zonder oculair te fotograÍeren. Dit is echter het paard achter de wagen spannen,
want ook het objectief heeft dezelfde fouten, dus men schiet er niets mee op. De

enige oplossing is het aanschaffen van
een speciaal Íoto-oculair. Een dergelijk
oculair is zo berekend dat het de beeldfouten van het objectief corrigeert, zodat
op de fotografische plaat een volkomen

vlak,

tot in de uiterste hoeken scherp

beeld wordt verkregen. De aanschafprijs
van een foto-oculair lijkt misschien aan de
hoge kant (60 tot 80 gulden), maar men
bespaart zich er veel ongenoegen mee als

.#%q
Boven: zich delende kernen in stuifmeelkorrels,
waarbij de chromosomen zichtbaar worden.

Bechts: stuifmeelkorrels in pollen moedercellen, te zien hier in de doorsnede van de meeldraadbuizen.
Beide preparaten werden gekleurd met haema-

toxyline.

Foto's Hans Schouten.
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1 Speciaal voor de fotomikrografie heeft Kodak
de film SO 410 uitgebracht. Foto a toont stuifmeelkorrels bij een vergroting van 1000x opgenomen op Kodak Panatomic X. Foto b laat dezelfde stuifmeelkorrels zien maar dan
opgenomen op de SO 410 film. De laatste toont
duideqk meer contrast en een beter oplossend
vermogen. Dit ondanks het feit dat foto a 1,5

maal groter is afgedrukt.
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men wil fotograferen. Bovendien is het
ook heel goed te gebruiken als oculair bij
het waarnemen, zodat dan geen Huygens-oculair aangeschaft hoeft te worden.
Wazig beeld
De

foto op zich

is

wel scherp, maar het lijkt

wel of er een mistige waas over ligt. Dit
euvel komt vooral voor bij mikroskopen
zonder lenzencondensor en bij een foutieve instelling van het condensordiafragma.
Volgens de kritische verlichting (zie aldaar) moet het condensordiaÍragme zo ingesteld zijn dat het objectief luist geheel
gevuld is met licht. Heeft men te veel licht,
dan wordt het object overstraald en komt
er een waas over het beeld. De fout is te
voorkomen door gebruik te maken van
een lenzencondensor en deze goed in te
stellen.

worden veroorzaakt door stofdeeltjes op
de lenzen van het oculair of op de condensor. Ook de lens van de lamp kan schuldig
zijn. De enige remedie is er voor te zorgen
dat alles pijnlijk stofvril wordt gehouden.
Voor een goede fotograaÍ is dit vast niets
nieuws. Handig zijn kleine stopzuigertjes

zoals die wel voor platenspelers worden
gebruikt.
Natuurlijk zijn er nog veel meer Íouten die
kunnen optreden bij het maken van fotomikrografieën. We hebben ons hier beperkt tot de meest voorkomende. We hopen uiteraard, dat u veel succes heeft met
de foto-mikrografie en zien dan ook met

de nodige spanning uw resultaten tegemoet. Schaam u niet voor een in uw ogen
misschien niet al te best resultaat. Bedenk
dan maar dat schrijver dezes ook zo be-

gonnen is en nog steeds de nodige mislukkingen moet incasseren.

lnterÍerentieliinen in het beeld

Ook deze beeldÍout hebben we eerder
aangehaald. Naast de lijnen van het preparaat zelf zien we nog enkele lijnen, wat
op het eerste gezicht juist bevorderend
voor de scherpte lijkt, maar bij nadere beschouwing integendeel juist erg storend
werkt, omdat juist de Íijnere details hierdoor verloren gaan. Deze fout wordt veroorzaakt doordat het condensordiafragma te ver wordt dichtgeknepen. Hierdoor
ontstaan ongewenste intederentie-effecten. Het hoeft niet alleen aan de condensor te liggen. Sommige goedkopere mikroskopen proberen de kwaliteit van hun
objectieven te verdoezelen door sterk te
diafragmeren in deze objectieven zelf.
Ook hierdoor wordt het gewraakte effect
veroorzaakt. De remedie is de aanschaf

Bij het maken van foto's door de mikroskoop blijkt, dat het vooral bij de grotere
vergrotingen vrijwel onmogelijk is scherpe
en contrastrijke beelden te verkriigen. De
bewegingen van levende objecten en de
mechanische trillingen van de apparatuur
zijn hiervan de schuldigen. Bij de kostbare
professionele apparatuur zijn deze me-

chanische trillingen geëlimineerd door
toepassing van zeer zware constructies.
Maar ook dan blijft toch nog het probleem
van de levende en bewegende objecten
bestaan. Hier brengt de elektronenflitser
uitkomst. Grote proÍessionele apparaten
zijn altijd met een flitser uitgerust. Het een
en ander is natuurlijk een zeer kostbare
zaak voor de doorsnee-amateur. Gelukkig

hoeven we niet bij de pakken neer te zitten, want met het allergoedkoopste amateudlitsertje en een heel klein beetje handigheid kunnen we resultaten verkrijgen
die niet voor die van professionele apparatuur hoeven onder te doen.

Verlichting

Flitsen
door de mikroskoop

Voor de normale lichtmikroskoop is een
lichtbron nodig die het te bestuderen object beschijnt, waarna met objectief en
oculair een vergroot beeld van dit object

van een goede mikroskoop met goede
objectieven en een goede lenscondensor
en deze precies in te stellen zoals de kriti-

sche verlichting aangeeft .
Deze fout kan bovendien ook nog veroorzaakt worden doordat de optiek niet loodrecht op de optische as staat en niet goed
is gecentreerd. Hier kan alleen een goede
instrumentmaker hulp bieden. Veel narigheid kan voorkomen worden doorop deze
fouten te letten bij aankoop van een mi-

kroskoop.
Lichte vlekken in het centrum

Flitsfotografie door een mikroskoop verlangt
slechts een eenvoudig flitserije, zoals hier afgebeeld naast een pillendoosje en twee stukies
polaroid, waarmee een regelbaar griisfilter gemaakt wordt.

Het komt nogal eens voor dat in het midden van de foto een min of meer grote
witte vlek is te zien, of dat het beeld daar
lichter is dan meer naar de randen. Deze
Íout wordt veroorzaakt door reflectie van
het licht tegen de glimmende binnenwand

van de

tubus f de mikrofoto-adapter.

Men heeft vooral last van deze fout als er
zonder oculair wordt gefotografeerd. Normaal wordt het gladde gedeelte van de
tubus doorhet oculair bedekt. Wil men nu
zonder oculair fotograÍeren, dan moet
men het inzetstukje gebruiken dat bij iedere Íoto-adapter wordt meegeleverd.
Ook dient men de adapter na te zien op
eventueel reÍlecterende delen. Deze kunnen met doÍzwarte verf bedekt worden.
0nscherpe donkere vlekken

Vaak ziet men op de Íoto's onscherpe
zwarte, soms langgerekte vlekken. Deze
80

De eenvoudigste manier om flitsfoto's te ma'
ken is de hier getoonde methode. ln plaats van
een glazen plaatje is hier een kuvetje gebruikt,
waarin gekleurde vloeistoffen gebracht kunnen
worden, teneinde speciale kleureffecten te
kunnen verkrijgen.

Een regelbaar grijsfilter maken we van een

pil-

lendoosje waarin we de bodem van de deksel
voorzien van een plaatje polaroid.

op het netvlies van ons oog oÍ op de gevoelige laag van filmmateriaal geworpen
wordt. De allereerste mikroskopen gebruikten daglicht als lichtbron. Ja, de Zon

werd zelfs rechtstreeks gebruikt

als

krachtige lichtbron, omdat men van goede verlichtingsapparatuur toen nog geen
kaas had gegeten. Het daglicht of directe
zonlicht werd door een platte of een holle
spiegel op het object geworpen. Bij goedkopere schoolmikroskoopjes vinden we
deze methode nog steeds terug. Alleen
het gebruik van zonlicht is thans taboe. De

moderne objectieven zijn namelijk zo

lichtsterk dat het gebruik van zonlicht uw
ogen voorgoed zou kunnen bederven. Al
spoedig kwam men voor het probleem te
staan dat voor de daglichtverlichting het
dag moest zijn en men steeds de mikroskoop bij een raam moest plaatsen. Al
spoedig zien we dan ook kunstlichtbronnen in de vorm van kaarsen en olielampen
verschijnen. Pas nadat de gloeilamp zijn
intrede had gedaan, ontwikkelde de mi-

kroskoopverlichting zich tot dat wat mogelijk is. De opticus Ernst Abbe ontwierp
een lenzenstelsel waarmee het licht beter
geconcentreerd op het object geworpen
kon worden, de zogenaamde condensor
van Abbe.

jagen om na deze vergrottng nog voldoen-

Foto's

de licht over te houden. Op zich vormt

De kritische verlichting is een harde nood-

zaak voor het maken van echt goede mikrofoto's. Bij kleine vergrotingen, tot zo'n
100 maal, lukt het meestal heel goed,
maar bij vergrotingen daarboven komt het

duiveltje van de bewegingsonscherpte
om de hoek kijken. Maar ook de steeds
zwakker wordende lichtsterkte van het
beeld naarmate de vergroting toeneemt,
geeft de nodige probleempjes. Hoe sterker de vergroting, hoe sterker ook de trillingen vergroot worden. Een kleine trilling
zal bij een kleine vergroting niet of nauwe-

lijks merkbaar zijn, maar bij een sterke
vergroting neemt zij Íormidabele vormen
aan. Een auto die in de straat rijdt, kan al
zoveel trilling veroorzaken dat het beeld
onscherp wordt, ook al voelt men deze

trilling niet. Kan men snelle tijden

van

1/250 seconde of korter gebruiken dan is
er vri.jwel niets aan de hand, hoewel soms
ook deze tild nog niet kort genoeg blilkt te
zijn. Om tot zulke korte tijden te kunnen
komen, moeten we grote hoeveelheden
licht op het filmmateriaal werpen. Vooral
bij de grootste vergrotingen (van 1000
maal) betekent dit dat men enorme hoeveelheden licht door het preparaat moet

deze enorme hoeveelheid licht geen enkel

probleem, want met een halogeenlamp
kunnen we op vrij simpele wiize een zeer

sterke lichtbron bouwen. Opnametijden
van 1/1 000 seconde bij een vergroting van
1000 maalzijn dan heelgoed mogelijk. We
kunnen echter niet ongestraft de hoeveelheid licht op het preparaat opvoeren.
Licht, vooral van gloeilampen, bevat zeer
veel warmtestralen. Deze verwarmen het
object en bij een te langdurige intensieve
bestraling dusdanig dat het object ernstig
beschadigd kan worden. Bij blijvende preparaten kan het insluitmiddel smelten en
het preparaat zelf verbranden. En dat is
zonde van al het werk dat aan het maken
van zo'n preparaat besteed is. Bij levende
obiecten gaan we natuurliik helemaal de
boot in. Een tamelijk kleine temperatuursverhoging betekent vaak de dood van het
organisme; ze worden letterlijk doodge-

kookt. Men tracht het een en ander te
voorkomen door het toePassen van

warmteÍilters. Ze helpen wel iets, maarziin
niet afdoende. Zou de intensieve bestraling van zeer korte duur zijn, dan is er
vrijwel niets aan de hand. Het effect van
een bestraling is altijd het produkt van intensiteit en tijd. Wel, een elektronenflitser
is een lichtbron die een ernorme hoeveelheid licht levert in zeer korte tijd, 1/100
seconde of korter. De hoeveelheid licht is
bij deze korte tijd zo groot, dat zelfs bij een

vergroting van 1000 maal het Íilmmateriaal snel overbelicht wordt. We vangen nu

twee vliegen in een klap. ln de eerste

plaats hebben we een zeer korte belichtingstijd, die alle problemen van trillingen

bewegingsonscherpte als sneeuw
voor de Zon doet verdwiinen. Ten tweede
is de belichting zo kort, dat de weliswaar
zeer sterke lichtintensiteit nagenoeg geen
nadelige invloed heeft op het preparaat.
Bovendien kan de amateur met zeer eenvoudige middelen van deze voordelen gebruik maken.

en

lndien men het flitsbuisje onder het condensordiafragma wil monteren, moet het buisie uit de
flitser gesloopt worden. De ronde koker links in
het geopende doosje is de condensator. Wees
hier voorzichtig mee, want er staat hoogspanning op.

Het eenvoudigst kan het flitsbuisje op de filterring onder de condensor geplakt worden. Doet
u dit met twee buddies, dan gaat het heel makkelijk en is het weer eenvoudig te verwiideren.
ln de filterring komen de grijsfilters te liggen.

De goedkoopste flitser
Professionele flitsapparaten die speciaal

voor de mikrofotografie zijn bestemd,
kosten doorgaans vele duizenden guldens. Als amateur kunnen we volstaan
met het goedkoopste flitsertje dat we bii
de Íotohandelaar kunnen krijgen. Voor enkele tientjes zijn al leuke apparaatjes met
een richtgetal van ongeveer 16 of 18' Din

verkrijgbaar. Voor de gewone fotografie
betekenen deze dingen vaak een lachert-

je, maar voor ons doel zijn ze uitstekend
geschikt. Let er wel op dat het hier om

Het flitsbuisje uit de reflector gesloopt. De dra-

den links en rechts bij de uiteinden voeren de

hoogspanning. Het draadje om het buisie gewikkeld is de ontsteekspoel. lsoleer de blanke
uiteinden goed. Het zal u veel schrik besparen.

elektronenÍlitsers gaat en niet om flitslampjes. Deze ziin door hun veel langere
brandduur en zeer grote warmteontwikkeling totaal ongeschikt. Flitsers met een
hoog richtgetal hebben een veel te grote
lichtopbrengst. Hierdoor worden de opnamen zelfs bij de grootst mogelijke vergroting van 1000 maal zwaar overbelicht.
Het gebruik van grijsfilters blijkt dan weer
noodzakelijk om het veel te sterke licht af
te zwakken. Een simpele manier om de
flitser te gebruiken is de volgende: We
maken de gebruikelijke opstelling van de
mikroskoop met de camera erop gemon-

Mikro-Miniatuurtie
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Een druppel slootwater onder de mikroskoop geeft meestal vele radar- en wimperdiertjes te zien. Het fotograferen van deze
vlugge beestjes is alleen mogelijk met behulp van een flitser, willen we een redelijk
scherpe opname maken. Daarbij moet altijd de mogelijkheid blijven bestaan ons
onderwerp te volgen; dus is een instellicht
noodzakeli.jk.

Hier volgt een eenvoudige flitsopstelling
waarbij de normaal gebruikte losse mikroskooplamp als instellicht wordt gebruikt.
De beweegbare spiegel in de voet van de

mikroskoop wordt met de vlakke

zi.jde

naar boven precies horizontaal gezet. Op
dit "taÍeltje" plaatsen we onder een hoek
van 45 graden een dun plaatje glas uit een
kleinbeeld diaraampje. Daarvoor lijmen
we op de twee hoeken van de langste kant
een plastic pootje, zodat het glaasje in de
goede stand op het spiegeltje blijft staan.
Voor de Ílitsreflector komt een stukje
matglas. De flitser wordt nu zo dicht mogelijk voor het glaasje geplaatst. De goede
stand daarvan kan als volgt worden gecontroleerd: schuif het condensordiafragma van de mikroskoop bijna dicht. Daarna

schijnt u met een zaklantaarn door het
oculair. Staat alles goed, dan projecteert u

zo een mooie ronde lichtvlek in het midden van het matglas op de Ílitsreflector.
De mikroskooplamp wordt aan de onderkant van het glaasje opgesteld. Dit geeft
geen problemen, want door deze wat te
verschuiven ziet u in het oculair de gunstigste stand met de grootste lichtopbrengst. (Heeft u een mikroskoop met ingebouwde verlichting, danzetu het glaas je op het velddiafragma.)
Het Ílitslicht wordt nu door middel van het
schuin opgestelde glaas.je door de con-

densor geworpen en de foto kan worden
gemaakt.

Het licht van de losse mikroskooplamp
wordt door het glaasje naar beneden in de
spiegel gekaatst, die de lichtbundel eveneens door de condensor werpt. Hierdoor
is het mogelijk om goed scherp te stellen.
Bijgaande foto laat de opstelling zien.
Heeft u een camera met aangepaste flitser, die zelÍ de hoeveelheid flitslicht regelt,

dan kunt u bijna probleemloos flitsfoto's
maken. Een gewone flitser zonder com-

:
:

S

flitser, M

:

:

matglaasje, V verlengsnoer,
horizontaal gestelde vlakke mikroskoopspiegel, G glaasje uit diaraampje, L /osse
Fl

:

mikroskopeerlamp.

:

puter met bijvoorbeeld richtgetal 16 is al
voor een paar tientjes te koop. Een verlengsnoertje van de flitser naar het X contact van de camera zal nodig zijn. Verder
kan het blauwfilter onder de mikroskoopcondensor bij het Ílitsen vervallen.
Verdere benodigdheden: een schrift voor
het opschrijven van de opnamegegevens,

goede mikroskooptechniek voor het volgen van het "wild" en tenslotte een ongelooflijke hoeveelheid geduld.
De foto's tonen 2 raderdiertjes behorende
tot de Brachionidae familie bij een vergroting van 70 en 100x. Niet alleen stopte de
flits de vlugge beweging maar zorgde ook
voor een goede en natuurgetrouwe kleurtemperatuur.

Voor het fotograferen van deze diatomee
"Actinoptychus" is gebruik gemaakt van
een in de handel gekocht mikropreparaat.
Dit speciale preparaat, waarop 5 mikro-organismen zijn "gelegd", wordt onder andere
gebruikt voor het testen van mikroskoopop-

tiek. Alleen het middelste ronde schaaltje
wekte mijn foto-interesse en dus werd hierop scherp gesteld met mikrometerschroef
en condensordiafragma. Daarna werd het
velddiafragma (van de verlichting) zo scherp
mogelijk in het preparaat aÍgebeeld door de
condensor op en neer te draaien.

Na het nauwkeurig centreren van de diatomee en de op deze manier verkregen lichtplek, volgde de belichting. Door het "tegenlicht"-efÍect van deze opname moest de
belichtingstijd gehalveerd worden.
Ronde mikropreparaten zijn voor deze manier van ÍotograÍeren natuurlijk het meest geschikt.
ObjectieÍ 2Ox-oculair 5x. Vergroting op dia
circa I00x. Fujichrome daglicht kleuren-diafilm 100 ASA. Verlichting: 8 Volt - 15 W plus
B+W Filters KB1 ,5+ KB12.
Steven Fijnvandraat

teerd en de mikroskopeerlamp voor het
spiegeltje. Bij de gewenste vergrotlng

men. Het licht van de mikroskopeerlamp

moet gelijktijdig met het flitslicht op de

Om een foto te maken, zetten we op de
plaats van de lamp nu snel de flitser en
maken de foto. Vergeet niet om de Ílitser
met de camera te verbinden via het spe-

mikroskoop gericht zijn. We hebben hiervoor niets meer nodig dan een stukje glas
dat we in een houten klosje zetten, zodat
het rechtop kan blijven staan. Dit glaasje
zetten we nu onder een hoek van 45 gra-

ciale snoertje. Deze methode gaat natuur-

den voor de mikroskoopspiegel. Achter

liik wel vrij aardig, maar er kleven toch

het glaasje komt de flitser te staan en wel
zo dat het flitslicht dwars door het glas op
de mikroskoopspiegel valt. Naast het glas

stellen we het beeld scherp op de camera.

verschillende bezwaren aan. ln de eerste
plaats wordt de flitser min of meer op
goed geluk voor de mikroskoopspiegel
geplaatst en gericht. ln de tweede plaats
hebben we zo de hoeveelheid licht niet in
de hand. Vaak blijkt ze veel te groot te zijn.

ln de derde plaats valt bij het vervangen
van de mikroskopeerlamp door de Ílitser
het licht weg, waardoor we luist op het

zetten we een mikroskopeerlamp die het
licht via dit glas reÍlecteert op de mikroskoopspiegel. Het licht van deze lamp blijft
steeds branden dus ook tijdens de opname met flitslicht. Voor we een flitsfoto maken, stellen we natuurlijk, de apertuur van
de condensor in op die van het gebruikte
objectief op de wijze zoals we aan het
begin uiteen zetten. Maakt u van het gla-

kritische moment van de opname het
beeld niet meer op scherpte kunnen controleren. Bij statische, vaste preparaten is
dit niet zo heel erg, maar bij levende preparaten, waarbij de organismen door het
beeldveld dartelen, is het prettig een juist
moment voor de opname te kunnen kie-

zen plaatje een klein plat bakje, dan kan
dit gevuld worden met gekleurd water,
wat vaak een leuk effect geeft bij het ma-

zen. Met een eenvoudig hulpmiddeltje

venvermelde methoden hoeft u niets aan

kunnen we aan dit bezwaar tegemoet ko-

uw flitser te veranderen. Bij de volgende

ken van kleurenÍoto's. Op een van de
foto's ziet u een dergelijk kuvetje. Bij bo-

Het fotograferen van levende bacteriën behoort

bijna tot de onmogelijkheden. Deze opname
werd gemaakt bij een vergroting van 1000
maal. De bacteriën zelf zijn beweeglijk en zelfs
de schimachtige lijken liggen niet stil door de
Brownse beweging van de vloeistof.

Een volwassen pekelkreeftje, dat in zijn beweging is gevangen. Ze zijn berucht om hun beweeglijkheid. Ze worden ook wel eens zeeaapjes genoemd.

Vooral bij sterke vergrotingen worden de bewegingen van de organismen zelf voor de mikrofotografie een ware ramp indien geen elektronen-

flitser kan worden gebruikt. Hier
a4

de

sprietuiteinden van een jong pekelkreeftie
een vergroting van 400 maal.

bi1

De ílitsfotograíie leent zich uitstekend voor het
vastleggen van beweeglijke organismen, zoals
hier de Stentor of Trompetdiertje. De vergroting
bedraagt 100 maal.

Stralengang bij een mikroskoop die volgens de

kritische verlichting is ingesteld. De lamp

Schematische voorstelling van de kritische verlichting. Het apertuurdiafragma L van de condensor C laat zoveel licht van de stralenbundel
van de lamp Lvallen op het preparaat P, dat het
objectief O er een optimaal beeld van kan vormen; zie verder te tekst.

het objectief valt, overeenkomt met de aperiuur

L

van dit objectief. Zou het apertuurdiafragma

werpt zijn lichtbundel op de vlakke zijde van de

wijder open staan, dan zouden vele stralen niet

mikroskoopspiegel die deze bundel werpt op
het apertuurdiafragma A. Dit is zover geopend
dat de stralenhtndel die uit het nrenaraat op

meedoen aan de beeldvorming en het beeld
overstralen.

Het polaroidfilter P, laat alleen de vefticale
componenten van de lichttrillingen door. Het
tweede polaroidfilter P, staat zo opgesteld dat
het alleen horizontale componenten doorlaat.
De verticale componenten uit P, worden dus
volledig tegengehouden.
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Zeer beweeglijk zijn de pas uitgekomen larven
van het pekelkreeftje of Artemia salina. Met de
elektronenflitser wordt ook deze snelle beweging bevroren.

"'{f',
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Zetten we de polaroidfilters onder een bepaalde hoek met elkaar, dan ken slechts een gedeelte van het licht doorgelaten worden. We
kunnen zo een regelbaar grijsfilter maken. Zie
voor verdere verklaring de tekst.
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methode moet dat echter wel. De flitser
moet hierbij gedeeltelijk gesloopt worden.
Vandaar dat een zo goedkoop mogelijk
dingetje op zijn plaats is. Bent u van nature
niet zo'n knutselaar of durft u het niet aan,
dan is er vast wel een kennis die u met het
een en ander behulpzaam wil zijn.
De

Íliber gesloopt

De beste plaats voor de Ílitser is zo dicht
mogelijk bij de lichtbron of in de condensor. De reflector die we in ieder flitsapparaat vinden, kunnen we missen als kiespijn. Hij reflecteert namelijk het licht veelte

onregelmatig terug voor mikroskopisch
gebruik. Bovendien is het licht van het
flitsbuisje zelf meer dan voldoende, vooral
als u goede lichtsterke mikroskoopoptiek

gebruikt. Het kastje waarin zich de hele
flitser bevindt, is meestal wel te openen
door een paar schroefjes los te draaien. ls
het kastje open, dan kan de inwendige
bouw bestudeerd worden. We vinden een
printje met daarop enkele weerstanden,
condensatoren en één of meerdere tran-

sistoren. Naast dit printje zit de reÍlector
met daarin het flitsbuisje. Van het printje

naar het flitsbuisje lopen drie draden.
Twee draden zitten vast aan beide uiteinden van het flitsbuisje en een derde
draad zit vast aan de zogenaamde ontstekingsspoel dicht bij het uiteinde van de
buis. Het flitsbuisje zit meestal met behulp
van twee rubberen tubes geklemd in de
reÍlector. Door deze tubes van het buisje
aÍ te schuiven, komt het los te zitten. Om
het uit de reflector te krijgen, moet de enkele draad aan een van de uiteinden losgesoldeerd worden. De draden die het

buisje met de print verbinden, zijn door-

gaans zeer kort. We verlengen ze door aan
ieder draadje een stukje draad van de ge-

wenste lengte te solderen. Neem enkeledraad en géén meer-aderig snoer oÍ kabel, want hierin zou alleen maar vonkoverslag plaats vinden en de gewenste span-

ning zou nooit bij het flitsbuisje aan

kunnen komen. Het losse Ílitsbuisje wordt

nu onder de condensor gemonteerd.

U

kunt hier een zeer fraaie constructie voor
bedenken, maar het eenvoudigst is het
door het buisje met behulp van twee stukjes buddie op de Íilterring van de condensor te plakken, zoals op een van de foto's
te zien is. Deze montage hoeft niet blijvend te zijn. De buddies kunnen zonder
een enkel spoor na te laten weer van de
flitserring gehaald worden. Het grote
voordeel van deze methode is, dat we de
mikroskopeerlamp kunnen blijven gebrui-

ken en dat de flitsbuis met een enkele
handbeweging voor de condensor gezet
kan worden. Bovendien kan de kritische
verlichting bij deze methode volledig benut worden. ln de filterring zelf kunnen we
kleur- of grijsfilters leggen. Deze laatste
zullen vaak nodig blijken te zijn, omdat het
licht van de flitsbuis doorgaans veel te
sterk is.

Pas op hoogspanning
U moet met deze operatie wel een beetje
voorzichtig ziin. Teneinde het flitsbuisje

voldoende licht te kunnen laten geven,
wordt er een spanning van 400 Volt oÍ
hoger op gezet. Deze spanning wordt tija6

dens het zogenaamde opladen (gekenmerkt door het piepen van de flitser) opgeslagen in de condensator, de grote ronde
koker op het printje in de flitser. Deze ko-

ker is uiteraard goed gei'soleerd opge-

steld. Laat dat zo! Zorg dat u tijdens het in
bedrijÍ zijn van de flitser niet in aanraking
kunt komen met de draadeinden op de
flitsbuis. lk garandeer u een enorme
schok. Voor de montage kunt u ze beter
even isoleren met een stukje isolatietape.
Het is ook raadzaam en bovendien staat
het nog netter ook, om na het verwijderen

van de flitsbuis de print en toebehoren
weer in zijn doosje te monteren. De drie
draden laat u dan gewoon uit de reflectoropening komen. Bovendien kan het herstel van de oorspronkelijke behuizing nodig zijn om de batterijen in hun houder te
kunnen plaatsen. Neemt u al deze voorzorgen, dan loopt u beslist geen gevaar.

GrijsÍilters
We hebben al een paar maal beweerd dat

het licht van de elektronenÍlitser veel te
sterk was en dat we dit licht naar behoefte
konden aÍzwakken door gebruik te maken
van grijsÍilters. Deze grijsÍilters zijn kant en

klaar te koop bij de goede mikroskoophandelaar en een doodenkele ÍotograaÍ.
Ze zijn met verschillende vertragingsfactor verkrijgbaar. Als rasechte amateur is

richting). De eerste component wordt volledig doorgelaten, de tweede volledig tegengehouden. Daar de componerrten

altijd kleiner zijn dan de oorspronkelijke
trilling, wordt de sterkte van het doorgelaten licht weer zwakker. Zetten we nu twee
polaroidfilters achter elkaar met de beide
doorlaatrichtingen loodrecht op elkaar,
dan zal in totaal al het licht tegengehouden worden. Naarmate we deze hoek kleiner maken zal er steeds meer licht doorgelaten worden. Passen we dit in de
praktijk toe, dan hebben we een regelbaar
grijsÍilter dat ons bij het maken van elektronenflits-mikrofoto's zeer goed van pas
komt. Voor het onderlicht draaibaar maken van deze filters kunnen uiteraard zeer
fraaie constructies bedacht worden. Een
eenvoudige constructie is te maken met
behulp van een pillendoosje. Door in het
doosje en het deksel een gat te maken en
voor dit gat polaroid te plakken, krijgen we
een eenvoudig maar zeer doeltreffend regelbaar grijsfilter. Op de zijkant van het
doosje plakken we een schaalverdeling oÍ
zetten simpel wat streepjes en op het deksel zetten we een piil. Het filter kan nu voor
ons doel geijkt worden. We moeten daartoe bij verschillende vergrotingen een se-

flt

het natuurlijk veel leuker om ze zelf te ma-

ken. Heel goed voldoen bijvoorbeeld

=v

stukjes zwart negatiefmateriaal. Dit knipt
u op het juiste formaat zodat het in de

Íilterhouder van uw mikroskoop past.
Heeft u geen Íilterhouder dan kan het

grijsÍilter voor de flitser geplaatst worden.
We kunnen zelf heel mooie grijsfilters maken uit polaroid. Dit is het materiaal waar-

uit bijvoorbeeld polaroidzonnebrillen zijn
vervaardigd. Bij verschillende Íotozaken is
dit polaroidmateriaal los verkrijgbaar.
Waarop berust de werking van een grijsfilter opgebouwd uit polaroid? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden moeten
we heel in het kort vertellen hoe een polaroidfilter werkt.
Licht bestaat uit trillingen in alle richtingen

langs een centrale as. Een polaroidfilter
laat die trillingen slechts in een richting
door. Schuin op die richting staande trillingen moeten we dan ontbonden denken in
een trilling in de doorlaatrichting en in een
trilling loodrecht op deze doorlaatrichting.
De eerste component wordt dus doorgelaten en de tweede volledig tegengehou-

Schematische voorstelling van de allereenvoudigste methode voor het maken van elektronenflits-mikrofoto's. Voor het mikroskoopspiegeltje S staat het glazen plaatje G onder een
hoek van 45 graden gericht op de mikroskoopeerlamp L. Achter het glazen plaatje staat de
flitser F opgesteld die door het glas heen zijn
licht op het spiegeltje werpt.

den. Een gedeelte van het licht dat op een

polaroidfilter valt wordt dus altijd tegengehouden; daarom zijn deze filters altijd
een beetje grijzig van kleur. We kunnen nu

licht dat een polaroidfilter is gepasseerd
en dus alleen bestaat uit licht dat in de
doorlaatrichting van het filter trilt, nog
eens door een dergelijk filter laten gaan. ls
de doorlaatrichting van dit filter gelijk aan

die van het eerste filter, dan wordt al het
licht doorgelaten. Maakt de doorlaatrichling van dit tweede filter echter een hoek
met de doorlaatrichting van het eerste filter, dan moeten we het door het eerste
Íilter doorgelaten licht ontbonden denken
in twee componenten. Een component in
de doorlaatrichting en een componentin
de sperrichting (loodrecht op de doorlaat-
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Grijsfilters kunnen we zelf uit polaroidfilters maken. De twee filters kunnen onder een bepaalde
hoek op elkaar geplakt worden (P, + Pr) of we
kunnen een variabelfilter maken van een pillendoosje, zoals rechts te zien is.

rie ijkopnamen maken. We kiezen een
preparaat dat niet al te kleurloos, maar
ook niet te donker is en goed doorzichtig.
We stellen nu in op de kleinste vergroting,

ware te wiebelen om een evenwichtstoe-

stand. Hele kleine partikeltjes zien we
voortdurend door de vloeistof heen en
weer schieten. Bekijkt u maar eens een

druppel melk onder de mikroskoop bij een

heel sterke vergroting. U ziet het efÍect
van de Brownse beweging dan heel goed
gedemonstreerd aan de vetbollet.ies.

stellen de flitser in en plaatsen het Íilter
voor de flitser. Het Íilter wordt zo ver mogelijk open gezet. Bij de tweede opname
draaien we het filter halverwege dicht, dus
een hoek van 45 graden. Daarna draaien
we de helft van het nog openstaande deel
van het filter dicht, en ten slotte draaien
we het filter helemaal dicht. We hebben
dan een hoek van 90 graden gemaakt.
Kiezen we tussen helemaal open en helemaal dicht vier opnapen, dan hebben we
een leuke serie proefopnamen. Deze serie
herhalen we voor iedere vergroting die we
willen gebruiken bij de mikrofotografie. Na
ontwikkeling van de film blijkt welke stand
van het Íilter het beste negatief geeft. Dit
noteren we. De volgende maal kunnen we
via het lijstje de juiste f ilterstand opzoeken
bij iedere vergroting. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat u ook bij de flitsopnamen
de kritische verlichting nauwkeurig instelt.
Dank zij deze methode kan dat nu uitstekend. Voor de flitsfotograÍie onder de mi-

Filmen door de mikroskoop
Als we voor mikroskopisch onderzoek levende objecten nemen, zullen deze organismen bijna altijd bewegen. Op zich boeit
dit de mikroskopist en vaak zal de wens

mogelijkheid. Dergelijke camera's zijn
zeer kostbaar en liggen dan ook buiten het

bereik van de doorsnee amateur. Bezit u
een camera met verwisselbaar objectief,

naar voren komen deze bewegende ob-

dan zijn er verloopstukken verkrijgbaar
waarmee de camera op de mikroskoop

door een mikroskoop wordt vaak (geheel
ten onrechte overigens) als een soort duivelskunst beschouwd. We kunnen zien
dat het in Íeite een vrij eenvoudige zaak is,
vooral als het dode en gefixeerde objec-

bevestigd kan worden.

jecten te filmen. Het maken van foto's

De meeste camera's hebben geen verwisselbaar objectief. Om toch door de mikroskoop te kunnen Íilmen, moeten we
een trucje toepassen.

kroskoop kunt u het best een niet al te
contrastrijke film nemen omdat het Ílitslicht ook bij zeer sterke vergrotingen zeer
hard is. Uiteraard leent het flitslicht zich
uitstekend voor het maken van kleurendia's en foto's. Het Ílitslicht heeft namelilk
de juiste kleurtemperatuur zodat we geen
kleurzwemen van de gloeilamp krijgen.
Ook hier geldt: eerst een serie proefopnamen maken.

{

0ndenruerpen
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Doordat we met het flitslicht vrijwel iedere
beweging (ook onder de mikroskoop) be-

ir

vriezen, leent deze methode zich uitstekend voor het Íotograferen van bewegen-

§,'
'§.

de objecten, zoals

watervlooien,
pantoffeldiertjes en al dat soort grut meer.
Heeft u met de normale methode (dus alleen met de mikroskopeerlamp) al eens
opnamen van deze diertjes gemaakt, dan
zal u direct opvallen dat de flitsfoto's meer
details vertonen dan voorheen. De Íijne
structuren bleven door hun voortdurende
beweging onzichtbaar, vaak ook voor het
oog. Met het flitslicht wordt zelÍs de kleinste beweging bevroren. Bij pantoffeldiertjes bijvoorbeeld zien we heel duidelijk de
trilharen, waarmee hun oppervlak bezet
is. Bii watervlooien lukt het eindelijk om de
antennes in hun natuurlijke stand vast te
leggen. Deze slaan meestal tegen het
vlooienlijfje als we ze stilleggen voor het
maken van een Íoto. Bij fixatie van deze
diertjes, om een blijvend preparaat te maken, gebeurt hetzelfde. Ook blijkt het maken van opnamen bij zeer sterke vergro-

Zodoende is het filmen door de mikroskoop (ook wel mikrocinematografie ge-

levende bacteriën bij een vergroting van

ken van foto's. Toch zijn er voor de

tingen heel goed mogelijk, zodat ook
1

000 maal haarscherp vastgelegd kunnen

worden. Behalve de eventuele eigen beweging speelt bi1 deze vergrotingen ook
de zogenaamde Brownse beweging een
grote rol. De moleculen van de vloeistoÍ
botsen voortdurend tegen de objecten in
deze vloeistof. Naarmate het object kleiner is, wordt het effect van deze botsingen
groter. We zien dan ook bacteriën nooit
stilliggen in een vloeistof. Ze liggen als het

Een zeer aantrekkelijk object om door de mF
kroskoop te filmen is wel het pantoffeldierije.
Vooral de beweging van de kloppende vacuolen, zonneties met stralen, is zeer boeiend.

ten betreft. Het grootste probleem vormen de bewegende objecten. Filmen door

een mikroskoop lijkt voor de amateur onbereikbaar, maar juist hiervoor zijn bewegende objecten interessant, want filmen is
immers het vastleggen van bewegingen.
noemd) eigenlijk eenvoudiger dan het ma'

amateur enkele problemen die overwonnen moeten worden. Met een beetje goede wil en wat handigheid lukt dat best wel.

ln gepolariseerd licht is het kleurenspel dat op-

treedt bij het groeien van kristallen bijzonder
aantrekkelijk om gefilmd te worden.

ln principe zouden we met de projectiemethode een beeld op een scherm kunnen ontwerpen en dit beeld vervolgens
met een filmcamera opnemen. Met deze
methode verliezen we enorm veel licht. De
mikroskoop kan echter ook zo worden ingesteld dat op enkele centimeters boven
het oculair een scherp beeld wordt gevormd. Dit beeld kunnen we dan als luchtbeeld met de filmcamera opnemen. Het
beeldje is echter slechts enkele centimeters groot en om het filmbeeld gevuld te

krijgen, moet dit luchtbeeldje van heel

dichtbij worden opgenomen. Heeft u een
De Íilmcamera op de mikroskoop
Voor het filmen door een mikroskoop is

een filmcamera met een verwisselbaar
objectieÍ ideaal. Helaas hebben slechts
enkele merken amateurfilmcamera's deze

camera met de zg. makrozoom, waarmee

tot minder dan een centimeter afstand

voor de lens kan worden gefilmd, dan is
het opnemen van dit beeldje geen probleem. De camera moet dan met behulp
van een statief recht boven het oculair
87

worden gehangen. Tussen het objectieÍ

klem worden gebruikt. De klem wordt iets

jectieÍ en de filmcamera af te schermen

van de camera en het beeldje is een aÍstand van 10 cm doorgaans het meest
geschikt. De filmcamera wordt op
maximale makrozoom gezet en met de
instelschroeven van de mikroskoop wordt
het beeld scherp gesteld. Lukt het niet zo
snel om een beeld te krijgen, dan doel u er
goed aan om bi.j maximale makrozoominstelling van de filmcamera een luciÍerhoutje of iets dergelijks voor het cameraobjectieÍ op en neer te bewegen. U bepaalt dan op welke afstand van de ooglens van het oculair, waar de camera bo-

groter aÍgesteld dan de doorsnede van
het filmcamera-objectief. Met "tweecomponenten"lijm wordt de zo afgestelde slangeklem op het 50 mm objectief

tegen vals licht. Vaak ziet men het effect

venhangt, de lucifer door de camera
scherp gezien wordt. Op deze plaats

van dit van alle kanten invallende licht niet
in de zoeker van de filmcamera, maar als

het camera-objectief worden bevestigd
door de stelschroef van de slangeklem

de belichte film van de ontwikkelcentrale
terugkomt blijken er vaak onverklaarbare
lichtvlekken enz. op voor te komen. Van
zwart papier of van karton kan een kokertje worden gemaakt dat voorkomt, dat licht

verder aan te draaien.

van buitenaÍ storend kan werken. Het

geplakt. ls de kit gehard (dit is meestal na
24 uur het geval) dan kan het objectief aan

voorkomt veel teleurstelling.

Scherm vals licht aÍ
Het verdient aanbeveling de ruimte tussen

De belichting

het mikroskoop-oculair, het voorzetob-

Het probleem van de juiste belichting van

Filmen door een mikroskoop is heel aantrekkelijk. Hier een Beaulieu Super acht camera gemonteerd op een laboratoriummikroskoop met

Voor de lichtmeting kan gebruik gemaakt worden van een sonde met een CdS-cel, die in een
kokertje gemonteerd op het oculair van de filmcamera kan worden geplaatst. De pijltjes op de
camera en de sonde zorgen ervoor dat de sonde steeds in de juiste positie op de camera
staat.

wordt vervolgens een stukje matglas gehouden. De tubus van de mikroskoop
wordt nu net zo lang op en neer gedraaid
met de instelschroeven tot op dit matglas
een scherp beeld verschijnt van het preparaat. Nadat het matglas is weggehaald,
zien we door de camera een scherp beeld.
ls het beeld eenmaal scherp, dan kan wor-

den geÍilmd mits de verlichting juist is ingesteld.

VoorzetobjectieÍ
lndien geen camera met verwisselbaar
objectieÍ beschikbaar is, noch een camera
met een makrozoom-inrichting, dan moeten we de toevlucht nemen tot een voorzetobjectieÍ. De voorzetobjectieven die
wij nodig hebben, zijn helaas in de handel
niet als zodanig verkrijgbaar. We moeten
dus zelf iets zien te knutselen.
De gedachte hierbij is, dat we op een aÍstand van enkele centimeters voor de camera willen Íilmen. Nemen we een lens
met een brandpuntsafstand van 50 mm en
zetten we het voorwerp in het brandpunt,
dus 50 mm vóor deze lens, dan zullen de
stralen evenwijdig uit deze lens treden.
Het gevormde beeld is dus scherp in het
oneindige. Zetten we een camera achter
deze lens en stellen we de lens daarvan in
op oneindig, dan zal het voorwerp dat
vóór de lens van 50 mm staat scherp door
de camera worden opgenomen. We hebben op deze wijze een voorzetlens verkregen die het mogelijk maakt om tot op een
aÍstand van 50 mm voor de lens te filmen.
Zetten we deze combinatie boven het
oculair van de mikroskoop en wel zo dat
het luchtbeeld uit het oculair op 50 mm
afstand van de voorzetlens staat, dan
wordt dit beeld scherp door de filmcamera opgenomen.
Een eerste vereiste is echter om een goe-

een speciale derde foto-tubus. De verbinding
tussen mikroskoop en camera komt tot stand
met behulp van een adapter.

de lens met een brandpuntsafstand van
ongeveer 50 mm te gebruiken. Een gewone loep is onbruikbaar omdat deze teveel

beeldfouten vertoont. Heel goed bruikbaar zijn objectieven van oude kleinbeeldcamera's die voor de sloop bestemd zijn

omdat hun transportmechanisme

enz.

versleten ziin. Deze camera's zijn vaak in
de opruiming voor één of enkele tientjes te
koop. Het objectief wordt er dan voorzichtig uit gesloopt. De ingebouwde sluiter en
eventueel het diafragma kan worden verwijderd, maar nodig is dit niet, als u er
maar aan denkt het diaÍragma steeds geheel open te houden.
Om het objectief op de filmcamera te
monteren, kan heel goed een zg. slange88

Om mikro-opnamen te kunnen maken moet de

Ook levensprocessen zoals het ontkiemen van
stuifmeelkorrels en schimmelsporen lenen zich
uitstekend voor het vastleggen met de filmcamera- Hier het ontkiemen van schimmelsporen.

filmcamera worden voorzien van een voorzetlens. Bij deze dubbel-acht camera is een oud
50 mm kleinbeeldobjectief gebruikt. Met een
slangeklem wordt dit objectief aan het objectief
van de fihncamera bevestigd.

de Íilm valt uiteen in twee gedeelten, nl.
het meten van dejuiste hoeveelheid licht
en het regelen van de juiste hoeveelheid
licht.
De meeste Íilmcamera's worden momenteel uitgerust met een lichtmeting door de
lens. Met zo'n camera is het bepalen van
de juiste hoeveelheid licht geen probleem.
Als de naald van de lichtmeter op de juiste
plek staat, dan is de belichting in orde.
ls er geen lichtmeting door de lens aanwezig dan zullen we onze toevlucht moeten
nemen tot een andere methode.
Begonnen moet worden met het vervaardigen van een sonde die past op de

zoeker van de filmcamera. Heel vaak kan

laagspanningslampjes verkrijgbaar

hiervoor een stukje zwart geschilderd
elektrapijp worden gebruikt, waarin een

combinatie met een regelbare voedingstransformator. Als nadeel voor deze methode van belichtingsregeling wordt wel

Cadmiumsulfide (CdS) cel wordt gemonteerd. Om er zeker van te zijn dat de sonde
steeds in dezelfde positie op de zoeker
staat, kan men een merkteken op de sonde en op de zoeker aanbrengen. Net als bij
de fotografie, maken we een serie proefopnamen. Bij iedere opname noteren we
de weerstand van de CdS-cel.
Verschillende proeÍopnamen worden gemaakt met verschillende hoeveelheden
licht. Hoe we dit kunnen regelen zien we
straks. Als de belichte proeffilm van de
ontwikkelcentrale terugkomt, draaien we
hem in de projector aÍ. We noteren welke
opname het best belicht is geweest. We
zoeken de daarbij behorende weerstands- of schaalwaarde op en bij de volgende opnamen regelen we iedere keer
de lichthoeveelheid zo dat de meter
steeds deze waarde aangeeft. We hebben
dan steeds goed belichte Íilms.

in

eens aangevoerd dat de kleur van de lamp

niet constant is. Bij een lage spanning is
de kleur van het licht veel roder dan bij een

hoge spanning. Vooral bij het werken met
kleurenÍilms zou dit storend werken. Uit
eigen ervaring weet ik dat dit echter enorm
meevalt. Het meest sprekende beeld krij-

gen we niet door een natuurgetrouwe

weergave van de kleuren, maar juist door
de kleurcontrasten rn het beeld. Dezezijn
bi1 een op lagere spanning brandende
lamp vaak veel groter dan bil een Íel brandende Iamp. Plaats bi1 het Íilmen wel altijd
het blauwe daglichtfilter in de filterhouder
onder de voorwerptafel.

Welke onderwerpen
Watervlooien

Al eerder werden de watervlo en het pan-

Het regelen van de Iichtsterkte

toffeldiertje aangehaald als ideale objec-

Bij een filmcamera is de belichtingstijd van

watervlooien vangt u in een sloot oÍ u
koopt ze bij een aquariumhandelaar. ln
een flinke druppel water op een voorwerpglas wordt een vlo met behulp van
een dekglaasje voorzichtig klem gelegd.

ieder beeldje vast. Bij een snelheid van 18
beeldjes per seconde is deze tijd 1/60 se-

conde. Bij meer professionele camera's
kan deze tijd worden gevarieerd, maar dat
zullen we hier buiten beschouwing laten.
Voor de juiste belichting van de film kan
dus eigenlijk alleen de lichthoeveelheid

met het diaÍragma worden geregeld.

Bij

moderne camera's vindt dit geheel automatisch plaats.

Bij een mikroskoop treffen we ook een
Met een eenvoudige mikroskoop en een eenvoudige filmcamera kan men echter ook uitstekende filmopnamen maken. Bij deze opstelling
is het afschermkokertje tussen de camera en
de mikroskoop verwijderd.

Als voorzetobjectief kan het best gebruik worden gemaakt van een objectief uit een oude
kleinbeeldcamera. Door op dit objectief een
slangeklem te plakken met "twee-componenten"lijm, kan dit aan de filmcamera worden bevestigci.

diafragma aan, maar dat is in principe bestemd om de grootte en de vorm van de
lichtkegel die het voorwerp verlicht, te regelen. Voor het regelen van de lichthoeveelheid kan dit diafragma worden gebruikt, maar dan moet men wel genoegen
nemen met buigingsvertekeningen als het
diafragma wordt dicht gedraaid en overstraling van het beeld als het diaÍragma te
ver wordt opengezet.
Voor onze eerste experimenten kunnen
we ons hiermee behelpen. Het diafragma
moet zo worden ingesteld dat de naald in
de zoeker, indien men een camera heeft
met een automatische belichtingsregeling
door de lens, op de juiste plaats staat. Bij
gebruik van het eerder genoemde meetapparaatje wordt het diafragma zo ingesteld dat de eerder gevonden waarde
door de meter wordt aangegeven.
Beter is het echter om de hoeveelheid licht
met de Iichtbron zelf te regelen. De eenvoudigste oplossing hierbij is de lichtbron
dichterbij of verderaf van de mikroskoop
te zetten. Het is niet de mooiste oplossing.
Beter is het om de lichtsterkte van de lamp
te regelen. Sinds enkele.jaren kan men in
de handel zgn. Triac-schakelaars krijgen,
waarmee het toerental van een elektrische

boormachine, maar ook de lichtsterkte
van een lamp kan worden geregeld. Door
zo'n Triac-schakelaar tussen uw lamp en

het stopcontact te plaatsen, wordt een

ideale lichtsterkteregeling verkregen. Met
deze Triacs kan men gewone bureaulampen, maar ook laagspanningslampjes re-

ten om onder de mikroskoop te filmen. De

Zou dit niet worden gedaan, dan zwemt hij
voortdurend uit het beeld. Nu kan rustig
het hele bewegende inwendige van het
diertle bekeken en gefilmd worden. Hierbij
is het vooral interessant om het kloppende hartje met een wat sterkere vergroting
op te nemen. Op het doel geprojecteerd,
vormt dit altild een spectakulair geheel.
PantofÍeldiertjes

Op een voorwerpglaasje wordt een druppeltle pantoffeldiertjescultuur gelegd.
Voorzichtig leggen we er een dekglas op

en zuigen het teveel aan water met een
filtreerpapiertje weg. ln het begin krioelt
de massa door elkaar heen. Hoe ouder het

preparaat wordt, hoe minder zuurstoÍ er
beschikbaar is met als gevolg dat de pan-

toffeldiertjes steeds langzamer gaan bewegen tot ze eindelijk geheel stilliggen.
Op dat moment kan het inwendige van de

cel goed bestudeerd worden. Opvallende
structuren zi.yn de kloppende vacuolen. Ze
lijken veel op een zonnet.je met stralen er
omheen. Om een leuke film te krijgen,
neemt u eerst een opname van de sterk

krioelende massa bij een klelne vergroting. Worden de bewegingen wat trager,
dan kan bij een grotere vergroting gefilmd
worden. Heeft uw camera de mogelijkheid
om versneld op te nemen, dan moet u dat
beslist eens doen. Heel goed kan dan later
bij het projecteren van de film de zwemslag van de trilharen worden bestudeerd.
Voor het oog is deze slag te snel om goed
te kunnen worden waargenomen. Ligt het
pantoffeldieftje eenmaal stil, dan kan met
de grootste vergroting de kloppende vacuole worden gefilmd. lndien mogelijk
moet u eens met een lagere filmsnelheid
filmen, de bewegingen zijn dan wat duidelijker te zien. lk verzeker u dat u met dit

gelen. Zo'n laagspanningslampje is voor

soort opnamen veel bewondering

mikroskopie ideaal. ln de handel zijn deze

vrienden en kennissen zult oogsten.

bij
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zal op kleurmateriaal veel beter tot zijn

Kristallen

Het vastleggen van de vorming

van

kristallen, waargenomen in gepolariseerd
licht is een bijzonder dankbaar werkie. ln
of op het oculair en in de condensor plaatsen we een polaroid Íiltertle in de vorm van
een stukje polaroid van een zonnebril. De
Íilters worden ten opzichte van elkaar zo

gedraaid, dat zo min mogeliik licht wordt
doorgelaten. Op de voorwerptafel wordt
een preparaatje van een kristal gelegd en

na scherpstellen verschijnen de mooiste
kleurformaties.
ln plaats van een droog kristal leggen we
nu een sterk geconcentreerde oplossing
van een kristal op de voorwerptafel. Door
de warmte van de lamP en de omgeving
zal het water verdampen en het kristal zo
spoedig uitkristalliseren. Plotseling ver-

schijnt in het donkere beeldveld een fel
oplichtend gekleurd puntie oÍ streepje,
dat we allengs zien uitgroeien tot een

prachtige kleurenÍormatie. Vaak gaat dit
proces wat langzaam. Gelukkig ziln de
meeste camera's uitgerust met een z.g.

"enkelbeeldas", waarmee met behulp
van een draadontspanner beeld-voor-

beeld opnamen kunnen worden gemaakt.
Maken we van het kristallisatieproces iedere seconde een opname, dan zien we
op het doek bij de proiectie het kristalliseren in een boeiend tempo verlopen. Vooral

het kleurenspel hierbij is bijzonder fascinerend.
Dit waren slechts enkele voorbeelden van
onderwerpen die door de mikroskoop gefilmd kunnen worden. De mogelijkheden

zijn bijna onuitputtelilk. lk noem

alleen

maar het ontkiemen van stuiÍmeelkorrels
oÍ schimmelsporen oÍ het groeiproces van
gisten en bacteriën, om maar niet te spre-

ken van het delingsproces van cellen. Dit
alles behoort tot de mogelijkheden.

Welke Íilm?
Momenteel vormt de Íilmkeuze in de mikrofotograÍie geen probleem meer voor
degene die de grote, bekende merken als
Kodak, AgÍa, llÍord en Fuji gebruikt. Dit
geldt zowel voor kleur als voor zwarVwit.
Voor proÍessioneel werk ziin speciale,
professionele Íilms verkrijgbaar. Deze ziin

kostbaar en voor de amateur weliswaar
ook uitstekend geschikt, maar Íinancieel
niet haalbaar. De kwaliteit tussen proÍessionele en amateurfilms is zeker voor een

amateur nauwelijks zichtbaar. Het is wel
goed zich aan een bepaalde film te houden. Je went dan aan zijn specifieke eigenschappen zodat .ie er steeds beter

mee overweg kan. Hoewel er speciale

kunstlichtÍilms verkriigbaar ziin, is het gebruik daarvan niet strikt noodzakelijk. Een
goed daglichtfilter voor de mikroskooplamp geeft voldoende kleurcorrectie zodat de kleuren vriiwel natuur getrouw zullen overkomen. Meestal zal een kleine

kleurafwijking, zeker voor amateurge-

bruik, geen enkel probleem geven. Anders
ligt dat voor professioneel werk waar
soms heel hoge eisen aan de kleurweergave worden gesteld. Vaak is voor de proÍessional ook de gewone Íilm het best
bruikbaar. De keuze zwartlwit of kleur

hangt aÍ van het onderwerp en van wat

men wil laten zien. Een kleurrijk preparaat
90

recht komen dan een vrijwel kleurloos preparaat. Daarbil is een zwarVwit{ilm op zijn
plaats. Bovendien kunnen met een zwarV
wit-film door Íilters te gebruiken bepaalde

details sterker naar voren gehaald wor-

den.
Wat de gevoeligheid betreft kunnen we de
normaal gebruikeliike films aanhouden
van 50 of 100 ASA. Deze ziin voldoende
contrastri.jk en hebben een goede, Í|ne
korrel. Voor heel donkere obiecten, zoals
donkerveldopnamen, kan een snellere
film worden gekozen: biyvoorbeeld 400
ASA. ls het preparaat heel arm aan contrast, en kan men volstaan met een zwadwitopname, dan kan een langzame contrastrijke Íilm worden gekozen die dan nog

eens extra contrastrijk kan worden ontwikkeld, Kodak Panatomic-X is veel gebruikt voor dat doel. Deze Íilm heeft bovendien een enorme speelruimte wat
contrast betreft. Zeer hoge contrastverschillen worden goed overbrugd en lage
contrasten worden toch contrastriik weergegeven. De korrel is zeer fijn en regelmatig.
Bij het ontwikkelen van de zwarVwit-film
is het goed rekening te houden met de
aard van de opnames die gemaakt zijn.

schuiving van het beeld plaatsvindt. Voor
een halogeenlampje, zoals veel in de mikrofotografie wordt gebruikt, is een daglichtfilter noodzakelijk om ook hier het te

veel aan rood uit te Íilteren. Tenzij een
kunstlichtÍilm wordt gebruikt met dezelfde
kleurtemperatuur als de verlichting. De ervaring heeft geleerd dat met de moderne
amateudilms en het normaal veel gebruikte daglichtfilter (het blauwe glaasje) uitstekende kleurenfoto's gemaakt kunnen
worden. Ook hier is wat experimenteren

op zijn plaats, maar bij gebruik van één
van de vier grote merken zullen er geen
problemen rijzen. Mocht ondanks het
daglichtfilter de kleur toch te rood oÍ te
bruin uitvallen, dan kan de spanning van
de mikroskooplamp wat worden opgevoerd. De kleurtemperatuur wordt daardoor wat hoger. Mocht dit niet baten, dan
kan een extra blauwfilter worden geprobeerd.
Een efÍect dat we bij de mikrofotografie
kunnen tegenkomen, is het zogenaamde

"Schwarzschildeffect". Bij lange belichtingstiiden blijkt de gevoeligheid van de
film aÍ te nemen. Zo is bij een belichtings-

tijd van 'l sec. de gevoeligheid al een halve

Contrastriike opnames kunnen in de regel

stop lager. Zodat de werkelijke belichtingstijd 11/z maal zo lang moet worden
gekozen. Bij een belichtingstijd van 10

wat zachter worden ontwikkeld, terwiil
contrastarme wat harder mogen. Over

2 worden vermenigvuldigd. Bij een

deze materie is in diverse Íotoboeken voldoende te vinden. Veel zal ook afhangen
van de gebruikte verlichting. Ervaring
geeft ook hier de beste resultaten.

Bij zwartlwit-Íilm is het vaak nuttig een

kleurfilter te gebruiken. Hierdoor kunnen
bepaalde kleuren naarvoren gehaald worden waardoor het contrast wordt vergroot
of juist onderdrukt om een te groot contrast weg te werken. De meest voorkomende kleur in mikroskopische preparaten is rood oÍ roodachtig, soms zelfs maar
heel zwakjes. Met een groenfilterwordt dit
rood Ílink versterkt en niet alleen bii Íotografie, maar ook bij het waarnemen met
het oog kan op deze wijze het soms wat
zwakke rood van een kleuring naar voren
worden gehaald. Je ziet dan weliswaar
een groene achtergrond, maar de details
waar het om gaat, steken daar zwart tegen
aÍ.
Een veel gebruikt Íilter bij zwarVwit-Íotografie door de mikroskoop is het geel-

groenfilter. Dat verhoogt het contrast en

gaat de toch altijd wel iets aanwezige

kleurschifting tegen. Voor het gebruik van

filters kan het best een goed fotoboek
worden geraadpleegd. Daarin worden
theorie en praktilk van het Íiltergebruik

doorgaans uitvoerig besproken. En al wat

daar besproken wordt, is rechtstreeks

toepasbaar bi j de mikrofotograÍie.
Het daglichtfilter is bii zwartlwit-fotograÍie
niet strikt noodzakeli.ik, maar het houdt
veel warmtestraling tegen, wat een correcte ichtmeting in de hand werkt. De moderne cellen, doorgaans cadmiumsuldidecellen, zijn uitermate gevoelig voor
infrarood licht. lndien deze niet voldoende
worden uitgefilterd, geven zij een Íikse
miswiizing van de meter aan.
Bi1 het gebruik van kleurenfilm, positief oÍ
negatief, is een filter alleen zinvol als door
de een oÍ andere oorzaak een kleurver-

sec. moet de werkelijke tijd met een factor

belich-

tingstild van 100 sec. zelÍs 3 maal. Bij
kleurenfilm blijkt door dit Schwarzschil-

deffect een blauwzweem te ontstaan die
bij zeer lange belichtingstijden zelfs dramatisch kan zijn. Voor dit doel zijn speciale kleurcorrectiefilters verkrijgbaar. Deze
hefÍen die blauwzweem op. Het is ook
mogelijk de lamp op een lagere spanning
te laten branden waardoor het licht wat
roder wordt. Er is dan minder blauw aanwezig voor een blauwzweem. Het is ook
hier een kwestie van een serie proeÍopnamen om het juiste resultaat te verkrijgen.
ln de praktijk valt deze kleurzweem mee,
zeker bij amateurgebruik.
Tot slot nog een opmerking. Het is bijzonder aan te bevelen van al uw opnamen
notitites te maken. Later kan dan nagegaan worden wat er precies is gedaan en
wat voor effect dat had.

De mikroskoop als proiector
Het grote nadeel van de mikroskoop is dat

er zonder speciale voorzieningen maar
één persoon tegelijk door het instrument
kan kijken. Nog groter worden de problemen als we over hetgeen we gezien hebben, willen discussiëren. Vaak zijn we dan
niet helemaal zeker dat we over hetzelfde
stukje in het preparaat praten.
Op eenvoudige wijze kan de mikroskoop

ook als projector worden gebruikt. Dit is

zelfs met een vrij eenvoudige mikroskoop

mogelijk. Onder normale omstandigheden wordt de mikroskoop zo ingesteld dat

de lichtstralen die uit het oculair komen,

evenwijdig uittreden en op de ooglens vallen. Deze laatste vormt er dan een beeld
van en we zien het voorwerp sterk vergroot met een ongeaccomodeerd oog.
Als lichtstralen evenwijdig uit een lens tre-

den, vormen deze lichtstralen in het oneindige een scherp beeld. Ons oog is in-

Enkele voorbeelden van filmopnamen door de
mikroskoop. Deze opnamen werden gemaakt
met een Super-9 filmcamera type Beaulieu
2008. Maar ook met een oude dubbel-acht camera zonder verwisselbaar objectief zijn zulke
opnamen te maken. Strookje A laat een kolonie
gistcellen zien die aan het groeien is. Bij B
zwemt een pantoffeldiertje door het beeld, terwijl bij C de kloppende vacuole is opgènomen.
ln het beeldveld van D zwemmen weer een
aantal kleine waterbewoners waaronder enkele

pantoffeldiertjes. ln het strookje E zien we een
amoebe die zich met haar slijmachtige massa
door het beeldveld voottsleept. ln F is ten slotte
het groeien van een kristal zichtbaar gemaakt.
Deze opname werd gemaakt in gepolariseerd
licht.

gesteld op dat "oneindige beeld". De
mikroskoop kan echter ook zo ingesteld
worden, dat het beeld niet in het oneindige
ln de bovenste tekening is weergegeven hoe de

lichtstralen door de mikroskoop gaan als met
het oog, in dit geval, geaccomodeerd, het
beeld via het oculair wordt bekeken. ln de onderste tekening is hetzelfde weergegeven met
dit verschil dat het beeld nu achter het oculair
op een projectiedoek wordt geprojecteerd.

Een mikroskoop kan ook als projector gebruKt

worden. Als lichtbron is hier een diaprojector
toegepast. Op het scherm is vaag het p@ediebeeld te zien.

maar op korte afstand, bijvoorbeeld een
meter, gevormd wordt. Plaatsen we op
die afstand een projectiescherm, dan is
daarop een scherp beeld te zien. De mikroskoop Íungeert dan als projector.
Helaas is hiervoor veel licht nodig. Stel dat

we een voorwerpje van 1 mm zo willen
vergroten dat het op het doek geprojec-

teerd wordt met een grootte van 10 cm.
Het oppervlak van dat voorwerpje is dan
10.000 maal zo groot geworden. Dit betekent dat het licht dat op het voorwerpje
valt op het doek 10.000 maal zwakker is.
Voor een goed helder projectiebeeld is
dan ook zeer veel licht nodig. Professionale mikroskopen zijn dan ook vaak uitgerust met zeer sterke en dus uiterst kostba-

re

steeds meer zijn weg in ons dageli.jkse
leven, hoewel de prijs voor een behoorlijke
camera die van een mikroskoop ver overtreft. Tenminste als men per se kleur wil.
Het voordeel van video-opnamen is, dat
mislukte of minder goed geslaagde opnamen gemakkelijk kunnen worden weggewrst als men het op de band heeft opgenomen. Het resultaat van een opname is
altijd direct klaar en te zien. Bij fotografie,
vooral bij kleur, moet men altijd een paar
dagen wachten. Wil men met meer personen een mikroskoopbeeld zien en er eventueel over discussiëren, dan is een videocamera met monitor een uitkomst. Dit kan

verlichtingen. Men gebruikt daar

meestal halogeenlampen en soms zelÍs
hogedruk-kwiklampen. Maar met een moderne diaprojector die uitgerust is met een
halogeenlamp, lukt het ook heel goed. De
projector wordt met de projectielens naar
de spiegel gericht, waarbij hi1 zo dicht mogelijk bij de mikroskoop moet komen te
staan. De lichtbundel uit de projectielens
moet zo goed mogelijk op het midden van
de spiegel zijn gericht.
De spiegel wordt nu zo ingesteld dat er
zoveel en zo gelijkmatig mogelijk licht op
het preparaat en door de mikroskoop valt.
Kiik hierbii NOOIT door het oculair. Het
licht is daarvoor veel te sterk en de ogen
zouden gemakkelijk beschadigd kunnen
worden. ls de kamer niet al te helder verlicht, dan zal op het plafond een heldere,
ronde lichtvlek te zien zi1n. Leggen we nu
op de voorwerptaÍel een voorwerpglaasje
met een of ander voorwerpje, dan zien we
in die lichtvlek vaag de contouren van het
vergrote beeld. Door aan de instelschroeÍ
van de mikroskoop te draaien kan het
scherp worden gesteld. We beginnen natuurlijk weer met het kleinst vergrotende

objectieÍ en het kleinst vergrotende oculair. Op de gebruikelijke wijze kan dan ver-

volgens een steeds sterkere vergroting
worden gekozen. Goede heldere beelden
worden op deze manier tot een vergroting
van ruim 400 maal bereikt.
Het projecteren op het plafond heeft als
voordeel dat geen projectiedoek nodig is,
maar het levert wel een stilve nek op. Om
dit laatste te voorkomen kunnen we boven
het oculair een vlak spiegeltje monteren
dat de lichtstralen uit het oculair horizontaal afbuigt, zodat op een verticaal opgesteld projectiescherm een beeld ontstaat.
Dit spiegeltje moet wel een oppervlaktespiegeltje zijn zoals gebruikt wordt in klein-

beeldreflexcamera's of spiegelteleskopen. De fotograaf kan u er beslist aan

helpen. Gebruiken we een zakspiegeltje oÍ

iets dergelijks, dan krijgen we dubbele
beelden, nl. een beeld dat door de zilverlaag wordt gereflecteerd en een beeld dat
door het glasoppervlak gereflecteerd
wordt. We kunnen echter ook een hoek-

natuurlijk de gewone huis-tuin-en-keuken-W zijn waarop een camera is aangesloten, al oÍ niet zwartlwit. Maar er zijn
ook, doorgaans tegen zeer redelijke en

Met een prisma kan het beeld dat uit het oculair

soms zelfs lage prijzen, video-bewakingssets verkrijgbaar. Deze zijn weliswaar
voor zwarVwit bedoeld, maar dat hoeft
voor een demonstratie geen bezwaar te
ziin. Wil men de echte kleuren zien, dan

scherm geprojecteerd worden.

kan altijd nog een blik in de mikroskoop
worden geworden voor eventuele details.
Een nadeel is het vrij geringe oplossende
vermogen van het W-beeld dat altijd uit

Projectiemikroskopen

niet meer dan 625 lijnen bestaat. Heel fijne
details gaan vooral bij lagere vergrotingen
verloren zodat voor het zien van details
vaak naar een sterkere vergroting moet
worden gegrepen. Deze kan dan het best

komt op een verlicaal opgesteld projectie-

Het opzetten van een projectiespiegeltje
of een prisma is een eenvoudig hulpmiddel. Diverse grote optische fabrieken hebben in hun produktieprogramma vaak

speciaal ontworpen prolectiemikroskopen. ln plaats van het oculair vinden we
dan een projectiescherm in de vorm van
een matglas. Vaak is de vorm sterk aÍwijkend van het gebruikeli.jke mikroskooptype. De lichtstralen worden, nadat ze het
objectieÍ zijn gepasseerd, via prisma's en
enkele speciaal ontworpen lenzensystemen op het matglas geworpen. Het verlichtingssysteem is bij deze mikroskopen
altijd ingebouwd, zodat men nooit last
heeft van vals licht. Op het matglas kan

met behulp van een sterker oculair worden bewerkstelligd.
Het gebruik van een TV-camera en een
grootbeeldmonitor is voor klassikaal gebruik haast een must geworden. Op de
monitor kan dan direct door de mikros-

koop gedemonstreerd worden wat er
door de mikroskoop te zien is. Aan de
hand van die demonstratie kunnen de
leerlingen dan zelf door de mikroskoop
kijken. Ze weten dan waar ze naar moeten
uitzien en hoe dat er uit ziet.

men vaak'een maatlat of een of ander

sjabloon met een maatverdeling leggen,
zodat rechtstreeks op een gemakkelijke
manier aan het preparaat metingen verricht kunnen worden.

Video
Een moderne manier van opnamen en
weergeven van beelden is de videocame-

ra en monitor. De videocamera

vindt

prisma oÍ een zg. zenith-oculair gebruiken. Dit hoekprisma zetten we dan rechtstreeks op het oculair. Op een van de
Íoto's is het een en ander duidelijk te zien.
Mocht de projector te veel licht buiten de
projectielens om uitstralen, dan kan het
valse licht met karton worden afgeschermd. Pas daarbij wel op dat de ventilator niet wordt afgesloten.

Als u deze methode van waarnemen onder de knie heeft, moet u beslist levende

obiecten

op

voorwerpglaasjes

op

de

voorwerptafel leggen. Vooral watervlooien en pantoffeldiertles lenen zich hier uitstekend voor.
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Het TV-beeld zoals dat op de monitor zichtbaar
is. De beeldlijnen, 625 per beeld bepalen het

oplossend vermogen. Door een wat grotere
vergroting van het oculair te kiezen kunnen
toch goede beelden worden verkregen zoals
d eze

kattev I o

d em o n st ree rt.

De bewakingscamera met monitor van hel
merk Philips waarbij de camera op de mikroskoop is geplaatst.

Tyndallisatie-etÍect

HOOFDSTUKT
Donkerueld

mikroskopie

Eén van de meest verwaarloosde mikroskopeertechnieken is wel de "donkerveld-

mikroskopie". Dit geheel ten onrechte,
want juist met de donkerveldtechniek kan
men op eenvoudige en dus goedkope wij-

Met grote ijver maakt de gedegen huisvrouw dagelijks haar huis stofvrij. Zo op
het oog met succes. Nadat deze schoonmaakwoede geluwd is, kunnen we inderdaad geen stoÍle meer ontwaren. Maar
dan valt een zonnestraal (in ons land zeer
zeldzaam) door het raam en in deze lichtbundel zien we ontelbaar vele kleine stof1es. De natuurvorserTyndallviel dit ook op
en vond de volgende verklaring. Normaal
zijn de stofjes zo klein dat we ze niet kunnen zien. Het zonlicht dat op deze deeltjes
valt, wordt door deze deeltjes weerkaatst
en dit zien we als een klein schitteringetje.
We zien dus niet het stofdeeltje zelÍ, maar
het gereÍlecteerde licht. Dit Tyndallisatie-

effect wordt op talloze manieren toegepast. Een voorbeeld is het meten van het
stofgehalte van lucht bij het onderzoek
naar luchtverontrein iging. De aangezogen

Diverse diatomeeën uit zoetwater in donkerveldverlichting. Technische gegevens: objectief 10x achromaat, oculair 3,3x foto, film Agfa
CT 18, belichtingstijd 1/10 sec.

Fasecontrastopname van de diatomeeén Stauroneus (7) en Amphora ovalis (10). Technische
gegevens: objectief 10x fase-achromaat, oculair 3,3x foto, film Agfa CT 18, tijd 1/5 sec.

ze details in een preparaat zichtbaar maken die anders verborgen zouden blijven,
of met andere, veel kostbaarder hulpmid-

lucht wordt door een lichtbundel geleid.
leder stofdeeltie zal in deze bundel oplichten. De zo ontstane schitteringen worden
met een fotocel gemeten en geteld. Hiermee kunnen deeltjes aangetoond worden
die slechts een Íractie van de grootte van
de kleinste bacterie hebben. Wij passen

delen, aangetoond zouden moeten worden. Juist voor de amateurmikroskopist is
de wereld van de donkerveldmikroskoop
een lustoord, waar men de prachtigste
meest onverwachte beelden voorgetoverd krijgt.
Voor we ons echter in deze duistere wereld gaan stoften, moeten we eerst nog
het een en ander ophalen over de normale, de helderveldmikroskopie. Voor de
theoretici onder u moet ik van tevoren bekennen dat ik me niet zal verdiepen in de

theoretische achtergronden van het een
en ander. Wilt u daar meer over weten dan
is er een keur aan boeken op de markt die

hier min oÍ meer uitvoerig op ingaan. Mijn
bedoeling is om u vertrouwd met en vooral
enthousiast te maken voor deze techniek.

dit Tyndallisatie-effect toe bij de donkerveldmikroskopie. ln plaats van het licht
door het preparaat te laten vallen, verlich-

ten we het preparaat zijdelings. Alle filne
en groffe stÍucturen lichten op tegen een
donkere achtergrond. ls het preparaat helemaal schoon, dan zien we inderdaad
niets, maar dat zal vrijwel nooit voorkomen. Met de donkerveldmikroskoop kunnen we nog net deeltjes zien ter grootte
van 0,005 mikrometer, terwijl met de gewone helderveldmikroskoop de zichtbaarheidsgrens ligt biJ 0,3 mikrometer,
een niet onaanzienlijk verschil dus. Bo-

vendien valt een klein lichtend puntje in
een donker veld veel beter en dus eerder
op dan een nauwelijks aÍstekend donker
stipje tegen een heldere achtergrond.

Donkerueldcondensor
Om het ïyndallisatie-etfect onder de mikroskoop zichtbaar te maken, zouden we
het licht aan de zijkant van het preparaat
kunnen laten invallen. Bij lage vergrotingen lukt dit ook wel, maar bij grotere vergrotingen gaan we hopeloos de mist in.
We kunnen echter gebruik maken van de
condensor. We keren daarvoor nog even
terug naar de helderveldmikroskoop en
kijken naar figuur

1

. Daarin zien we

dat het

licht vanuit het preparaat in de vorm van
een kegel in het objectief valt. De grootte,
dus de hoek van die kegel, is afhankelijk
van de numerieke apertuur N.A. van het
gebruikte objectief. Deze kegel wordt dan
ook apertuur-kegel genoemd. Het licht

Een fossiele Gyrosigma, zoals die veelvuldig
voorkomt in diatomeeënaarde. Doordat de
condensor, in dit geval een normale condensor
met een schermpje in defilterring, niet helemaal
gecentreerd was, werd het object niet overal
gelijkmatig verlicht. Het gevolg was dit mooie
plastische beeld. Technische gegevens: objectief 45x achromaat, oculair 3,3x foto, film Pana-

tomic-X ontwikkeld in Microdol-X, belichtings-

tijd

1/z

sec.

dat binnen deze kegel valt, doet mee aan
de beeldvorming. Al het licht buiten deze
kegel wordt als storend ervaren omdat het

het eigenlijke beeld overstraalt. Door het
condensordiafragma voldoende te sluiten, kan dit strooilicht aÍgeschermd worden, zodat alleen de apertuur-kegel overbli1ft (de gestippelde lilnen in figuur 1).
Willen we nu donkerveldmikroskopie toepassen, dan moeten we juist voorkomen

dat het licht rechtstreeks in het objectief

valt. We moeten het dan juist hebben van

het strooilicht. ln plaats van de lichtbundel, die nodig was om de apertuur-kegel
te vullen, alleen maar door te laten, laten
we nu alleen maar het strooilicht door. Het
licht voor de apertuur-kegel houden we nu
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Door een extreem scheve verlichting toe te
passen bij kristallisaties kunnen heel bijzondere

effecten ontstaan. Scheve verlichting kan al
worden bereikt door een potlood in de stralengang voor het velddiafragma te houden. Deze
foto toont zo'n resultaat van zeezoutkristallen.
De vergroting op Fuji diafilm is 160x. Foto Steven Fijnvandraat.

;tltrlli

Fig. 1. Bij de helderveldmikroskopie worden
alleen de middelste lichtstralen gebruikt voor
de verlichting van het object. De randstralen
worden met behulp van het apertuury'condensor)-diafragma afgeschermd. Zie verder de
tekst.
Bij de donkerveldmikroskoop worden juist de
randstralen gebruikt en worden de centrale
stralen, die dienen voor het vullen van de apertuur-kegel, met behulp van een schermpje teFig. 3a en b. De twee hoofdtypen condensors.
3a de paraboloidcondensor en 3b de kardioíd-

gengehouden. Dit schermpje (onder)rleggen we
doorgaans in de filterhouder van de éondensor.
Zie verder de tekst.

tegen en het strooilicht laten we door. Kijk
maar eens naar figuur 2. Dit afschermen
kunnen we in de praktijk heel eenvoudig

het geheel toegeknepen diafragma van de

condensor.

y

mikroskopeerlamp scherp aÍgebeeld
wordt als u door de mikroskoop kijkt.

densor is voorzien van een wegklapbare
ring of een andere constructie waarin we

de condensor zo hoog instellen dat de

Het doel is namelijk in deze ring

een

schermpje te plaatsen dat zo groot is, dat
het de stralenbundel die voor de apertuurkegel bestemd was, tegen kan houden en
de stralen die anders strooilicht zouden

veroorzaken door kan laten. De grootte
van het cirkeltje is aÍhankelijk van de
grootte van de apertuur-kegel en is voor
ieder objectief weer anders.
De grootte is uiteraard ook aÍhankelijk van
de condensor. U kunt zelf vrij precies bepalen hoe groot het cirkeltje moet zi.jn.
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die het rondle precies in het midden van
de ring houden. Het wil nog wel eens voorkomen dat de filterring niet precies in het
midden, gecentreerd, zit of dat hij geheel
ontbreekt. ln zo'n geval kunnen we het
schermpje ook in de condensor zelÍ aanbrengen. We schroeven daartoe de frontlens van de condensor. Op de eronder
liggende nu vrijgekomen veldlens leggen
we weer een schermpje. De grootte van
dit schermpje bepalen we weer als daarnet met het condensordiafragma. Ook
hier voorzien we het schermpje van beentjes om het te centreren.

U stelt daarvoor de condensor zo in dat

verwezenlijken. ledere mikroskoopconeen kleurfilter kunnen leggen. ln deze ring
leggen we nu een stukje karton of blik met
de vorm zoals die in Íiguur 2 te zien is.

van 40 maal. Voor grotere vergrotingen is
een speciale condensor nodig.
Uit dun ondoorzichtig materiaal knippen
we nu een rondje ter grootte van de
opening van het condensordiafragma.
Omdat dit rondje kleiner is dan de opening
van de filterhouder, zorgen we ervoor dat
het voorzien is van drie of vier "beentjes"

Heeft u een eenvoudige lamp, dan moet u
lamp scherp afgebeeld wordt op het diaË
ragma van de condensor.
Vervolgens wordt nu het oculair uit de
tubus genomen. U ziet dan het diaÍragma
van de condensor, als het geheel is toegeknepen, afgebeeld in het objectief. Het
diaÍragma wordt nu zover opengedraaid
dat het net het hele objectieÍ vult. We hebben dan de juiste apertuur-kegel ingesteld. We hoeven nu alleen nog maar de
grootte van de opening van het diaÍragma
op te meten. Zo groot moet ook het
schermpje worden.
Deze zeer eenvoudige methode is bruik-

baar tot objectieven met een vergroting

Fig. 4. Een zeer fraaie verlichtingstechniek is de

schuine verlichting. Door slechts een gedeelte
van de randstralen doorte laten en te gebruiken
voor de verlichting van het object, krijgt het
beeld door een schaduwachtige werking een
diepte-efíect. Vroeger kon men voor dit doel
speciale condensors krijgen. Thans moeten we
ons behelpen met dit in de tekst beschreven
trucje.
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U zult inmiddels wel begrepen hebben dat
voor ieder objectieÍ een apart schermpje
gemaakt moet worden. Van onze helderveldcondensor hebben we nu een don-

kerveldcondensor gemaakt. Hoewel

u

met behulp van het schermpje goede resultaten kun verkrijgen, verdient het toch
aanbeveling om een donkerveldcondensor aan te schaffen. Eenvoudige types
kosten 50 à 100 gulden.

Daarnaast komt u ook nog wel eens de
universeelcondensor tegen. Deze condensor kan zowel voor helderveld als voor
donkerveldverlichting gebruikt worden.
Hij is daartoe voorzien van een wegklapbaar schermpje dat de centrale stralen
van het licht tegenhoudt en de randstralen
doorlaat. Door zijn bijzondere constructie
is hij bijzonder geschikt voor kleine vergrotingen.

Een echte donkerveldcondensor heeft
over het algemeen een totaal andere uitvoering dàn een helderveldtype. Het gaat
er immers nu om juist het strooilicht van
de randstralen van de lichtbundel zo gunstig mogelijk op het object te laten vallen.
We komen hoofdzakeliik twee verschillende typen tegen, namelijk de paraboloidcondensor en de kardioidcondensor. De
paraboloidcondensor (zie Íiguur 3) bestaat uit een massief stuk glas waarvan de
zijkanten in de vorm van een parabool zijn
geslepen. Een parabool heeft namelijk de

eigenschap alle evenwijdige stralen. in
één en hetzelfde brandpunt te verenigen.
De onderkant van deze condensor wordt
afgeschermd met een cirkelvormig plaatje
zodat ook hier alleen de randstralen doorgelaten worden. ln de tekening zien we
duidelijk hoe die randstralen als een holle

kegel op het object vallen. De kardioidcondensor is wat ingewikkelder van sa-

Toepassing
Het gebruik van de donkerveldverlichting
en het instellen ervan vraagt enige zorg.
Heeft men dat ervoor over, dan krijgt men
zeker prachtige resultaten. Zoals uit Íiguur
3 blijkt, wordt door de donkerveldcondensor een holle kegel licht op het object geworpen. Het licht valt er als het ware van
opzij op. Het is nu zaak dat de kegel zo
ingesteld wordt dat de top ervan precies
samenvalt met het object. Dit kunnen we

doen door de condensorhouder oP en
neer te schroeven. Voor dit instellen maken we gebruik van de kleinst mogelijke
vergroting. Terwijl we door het oculair
kijken draaien we de condensor op en
neer. We zien dan een punt waarop alleen
het centrum van het veld verlicht is. ln alle

andere gevallen zien we een verlichte cirkel. De lichtstralen in de top van de kegel

Met behulp van de helderveldmikroskoop kunnen we niet veel details zichtbaar maken van

mikro-organismen. Zo ook met deze sporen
van de Fusarium schimmel. Technische gegevens: objectief 45x achromaat, oculair 3,3x
foto, film Panatomic-X ontwikkeld in Acufine.
Belichtingstijd /30 sec.
1
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De eenvoudigste manier om donkerveldverlichting te realiseren is het plaatsen van een
schermpje in de filterring van de condensor.
Hoe u de grootte van dit schermpje bepaalt,

}. 7'{
Heeft uw condensor geen filterring, dan kan de

fronttens afgeschroefd worden en kan het

schermpje in de condensor gemonteerd worden.

vindt u in de tekst.

menstelling. Hil bestaat uit twee delen.
Het onderste deel is in het centrum cirkel-

vormig uitgehold. Door deze uitholling
worden de centrale stralen niet alleen tegengehouden, maar bovendien ook nog
naar het bovenste deel, het eigenlijke kardioide gedeelte gekaatst. Dit deel zorgt er
weer voor dat het licht als een holle kegel

op het object valt. Deze kardioide condensor is verreweg de meest gebruikte.
Hij kan namelijk ook bij de grootste vergrotingen nog gebruikt worden. Tussen
condensor en voorwerpglas moet dan
echter wel immersie-olie aangebracht
worden, net als bij het objectieÍ en het
dekglas

bi1

deze vergrotingen doorgaans

het geval is. Deze immersie-olie voorkomt

ongewenste breking van het licht bii de
verschillende overgangen van glas naar
lucht.
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komen dan niet samen in het object rhaar
er boven oÍ er onder. Bil een grotere vergroting zien we dan pure duisternis. Het
obiect wordt immers niet verlicht. Vaakzal
ook blijken dat de verlichte plek niet helemaal in het midden van het beeldveld ligt.
Een beetje donkerveldcondensor heeft
twee centreerschroeven waarmee het
verlichte plekje keurig in het midden gebracht kan worden. Heeft u een heel goede mikroskoop te pakken, dan kan zelÍs
de hele condensor gecentreerd worden,
omdat de condensorhouder centreerbaar

is. Vooral bij oude vooroorlogse mikros-

kopen wil deze voorziening nog wel eens
voorkomen.

Hoe aantrekkelilk de donkerveldverlichting ook is, we kunnen haar niet zomaar
overal op toepassen. Vrij dikke structuren
zoals plantendoorsneden, hebben teveel

Er gaat natuurlijk niets boven een echte donkerveldcondensor zoals hier is afgebeeld. De
twee schroeven dienen om de condensor te
centreren. Een eerste vereiste voor het verkriigen van een ideaal donkerveldsysteem.

details met als gevolg dat er zoveel op
gaat lichten dat we in werkelijkheid niets
zien. Alleen met ultra dunne coupes kunnen we wat bereiken, maar dalzal meestal
buiten de mogelijkheden van de doorsnee

amateur liggen.
Wel kunnen met succes kleine organismen zoals pantotfeldiertjes, diatomeeën,

algen, schimmels, bacteriën en noem

maar op, bekeken worden. Deze organismen zijn zeer doorzichtig en bieden bij de
helderveldmikroskopie niet veel bijzonders.
ln de donkerveldmikroskoop zien we dat
deze organismen een bonte mengeling
van de meest uiteenlopende structuren
vertonen, die vaak door hun krioelende
beweging niet onder stoelen of banken
steken dat ze leven. Bijzonder mooi zijn de
diatomeeën, zoals blijkt uit de foto's.

Het effect is dat het centrale licht wordt
afgeschermd en alleen licht vanuit een bepaalde hoek op het object valt. Het gevolg
hiervan is, dat men een schaduwwerking
krilgt die een diepte-eÍÍect teweeg brengt.
Voor de puriteinen onder u moet ik bekennen dat het een en ander eigenlijk niets
met schaduwwerking te maken heeft,
maar een gevolg is van zeer ingewikkelde
interferentieverschiinselen. De exacte
verklaring doet er ook vaak niet zo toe. Het

effect is bijzonder mooi en indrukwekkend, getuige de verschillende foto's.

FotograÍie
De beelden die we door de donkerveldmikroskoop zien, lenen zich uitstekend voor
ÍotograÍie, zowel in zwariJwil als in kleur.
Geheel ten onrechte wordt er nog al eens
opgezien tegen de mikroÍotograÍie.

Dezelfde sporen van de Fusarium maar nu be'
keken met de donkerveldmikroskoop. Het
beeld is veel duidelijker geworden en toont

meer details. De totale vergroting is ongeveer
vierhonderd maal. Technische gegevens: objectief 45x achromaat, oculair 3,3x foto, film
Panatomic-X, ontwikkeld in Acufine, belich-

Diatomeeën vormen ideale obiecten om onder
de donkerveldmikroskoop te bestuderen. Met
deze methode blijkt pas hoe mooi en vernuftig
ze zijn opgebouwd. De grote langgerekte S in
het midden is de Gyrosigma attenuatum. De
ronde vorm rechtsboven luistert naar de naam
Cyclotella. De lange naald links is de Nischia
linearis. Technische gegevens: obiectief 45x
achromaat, oculair 3,3x foto, film Panatomic-X

ontwikkeld

in Microdol-X, belichtingstiid

1/z

sec.

tingstijd 1/5 sec.

Een universeelcondensor kan men zowel voor
helderveld als voor donkerveldsystemen gebruiken. Wil men donkerveld, dan hoeft men
alleen maar het speciale filter voor het condensordiafragma te klappen. Door de biizondere
constructie van de lens leent deze condensor
zich uitstekend voor kleine vergrotingen.

Voor de mikrofotografie is het gebruik van een

adapter, zoals hier afgebeeld, haast on-

ontbeerlijk. Het rechterdeel wordt op de tubus
van de mikroskoop geklemd. Het grote deel in

het midden komt op de camera in de plaats van

het objectief. Wordt geen oculair gebruikt dan
komt in de plaats van dat oculair dit busie links
op de foto om ongewenste reflecties tegen de
wand van de tubus te vermiiden.

bij excentrische verlichting wel degeliik

Wat we nodig hebben, is een redelijk goede eenogige spiegelreflexcamera, zoals
onder de hand wel iedere foto-amateur zal
bezitten en een speciale adapter voor mikroÍotografie. Zo'n adapter bestaat uit
twee of meer delen. Een deel wordt op het
oculaireinde van de mikroskoop bevestigd. Het andere deel komt op de plaats
van het objectief op de camera. Door middel van een klemschroef worden de delen
van de adapter aan elkaar gekoppeld. Het
vergrote mikroskoopbeeld kan door de
zoeker van de camera worden waargenomen. Op het moment van de oPname, dus
als het spiegeltje wegklapt, wordt het mikroskoopbeeld op het fotomateriaal geworpen, uiteraard nadat het beeld in de
zoeker van de camera is scherp gesteld
door middel van de grove en de fijne instelschroeÍ van de mikroskoop. Heeft uw
camera een belichtingsmeting door de
lens, dan kan hiermee rechtstreeks de belichtingstijd bepaald worden. Zo niet, dan
kunt u met een serie proefopnamen de
juiste belichtingstijd vinden. Na enige oefening is de juiste belichtingstijd vrij nauwkeurig te schatten. Waarbil blijkt dat ervaring de beste leermeester is.
Verschiilende mikroskopisten geven er de
voorkeur aan bij de mikrofotografie het
oculair weg te laten en het beeld van het
objectieÍ rechtstreeks op het filmmateriaal

te werpen. De uiteindelilke vergroting

is

dan kleiner, maar het beeldcontrast wordt
groter. Heeft u gecorrigeerde oculaires
die de beeldfouten en het objectief zo

goed mogelijk wegwerken, dan moet dit

Bij het maken van preparaten moeten we
wel bedenken dat ieder vuilt;e op het voor-

een zekere indruk van diepte in het prepa-

oculair natuurlijk wel gebruikt worden. Het

werpglas en dekglaasie Íel zal oplichten
en het beeld verstoren. Zotg er daarom

Draait

u de donkerveldcondensor

speciaal foto-oculair aan te schaffen. We

steeds voor dat deze glaasies pijnlijk
nauwkeurig schoon worden gehouden.
Dat de lenzen van de condensor en de
objectieven schoon moeten zijn spreekt
natuurlijk voor zich.

Scheve verlichting
Vooral omdat het centreren van de condensor niet altijd even makkelijk is, heb ik
een grote troost voor u die ik ontleen aan

de grote voordelen die een excentrische
condensor ons biedt. ln het begin zeiden
we al dat we het begrip diepte-mikroskoopbeeld bij de normale helderveldtechniek wel konden vergeten. Het bliikt nu dat

raat tevoorschi.in getoverd kan worden.

maar

eens helemaal naar de zijkant van zijn vat-

ting. Het licht zal dan verdwijnen uit uw

beeld, maar door spelen met het spiegeltje kunnen we weer wat licht krijgen op het
object. We krijgen dan door de eenziidige
verlichting een zekere diepte-indruk. We
kunnen het nog mooier maken door gebruik te maken van de helderveldcondensor. ln de Íilterhouder leggen we dan een
donker stukje karton of iets van dien aard.
Aan de zi.jkant van dat stukje sparen we
een sectort.ie uit, zoals is aangegeven bij
figuur 4. Heeft uw mikroskoop geen condensor, dan kan men eenzelÍde stukje
karton knippen dat dan het spiegeltle

moet bedekken. Zie eveneens figuur 4.

verdient zelfs aanbeveling

om

een

krijgen dan zeker beelden die tot in alle

hoeken scherp zijn en waarvan de beeldkrommingsfout te verwaarlozerr klein is.
Zulke oculaires zijn iets duurder dan de
normale, maar kunnen ook als gewoon
oculair gebruikt worden. Schaft u zich een

nieuwe mikroskoop aan en bent u van
plan om daardoor te gaan fotograferen,
dan doet u er goed aan om meteen om
zo'n oculair te vragen.

Verlichting
De verlichting is bii mikroÍotografie van
essentieel belang. Vooral het contrast van
de opnamen is sterk afhankelijk van de
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getrrurkte lrchtbron. In ons geval van de

komt in de filterhouder van de cond3nsor.

rood en geel uit het licht van de gloeilamp

donkerveldmikrofotograÍie, kunnen we
het belang van de nstel ng van de con-

Het schijfle ter verkrijging van het donker-

weg en geeft een betere kleurweergave

veldeÍÍect, kan dan op het fitter clelegd

op uw dia.
Bij donkerveldmikrofotografie zullen de

densor buiten beschouwing laten, omdat
de juiste instelling al noodzakelilk rs voor

wordenu

belichtingstijden veel langer zijn dan brj de

het verkrijgen van een goed donkerveldef

-

dit Íilter leveren. Gebruik nooit het n eege-

helderveldmethode. We maken immers

Voor de verlicht ng dient een zo r<rachtig
mogelilke ichtbron qebruikt te worden. Brl
voorkeur de eerder genoemde Kohlerse
lamp oÍ een diaprolector. Wordt zwartl
wit-film gebruikt, dan is het aan te bevelen
een geelgroenfilter te gebruiken. D t Í lter

le',.rerde blauwe gematteerde filterr. Dit
maakt door z 1n d ffuserende werkirg het
bee d zeer contrastarrn.
Bil kleudotograÍie kan en hoeft hel geelgroenfilter natuurlijk niet gebruikt t() worden. Wel is het heldere blauwe daglichtfilter aan te bevelen. Dit filtert het te ve,el aan

Íect.

ledere impodeur van mikroskopen kan

slechts gebruik van het gereflecteerde
icht. dat altrld veel zwakker is dan het
doorvallende licht. Bij een sterke lichtbron

variëren de tijden van 1/1 0 sec. bij een
vergroting van 40 maal tot 10 seconden bij
een vergroting van 1000 maal.
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PantoÍfeldiertjes. Door het condensor.draíragnta teveel te sluiten. oÍ oe candensor zelf lager
ta draaien. kan het cor)t/.as1 woroe n vcrhaogd.
Dit gaat echter wel lelr kosle valr Ce scherpte.
Bechfs. door scheve verltchtinq loe f.r pa-ssen
wordt het bee/d p/aslr,scher, ntaar vt:fiekend
weerqeqeven. Foto's Sleven Ftlnvandraat.
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Deling van
kiezelalgen

Diatomeeën of kiezelalgen behoren tot de
familie der Bacillariophyta, welke is onderverdeeld in twee soorten: Centricaten en
Pennaten (van Penna : vogelveer). Tot de
centricaten behoren de ronde oÍ bijvoorbeeld de driehoekige soorten; tot de pennaten de meer langwerpige en gebogen soorten.
De vorm van het schaaltje van een diatomee
komt overeen met een doosje (hypotheca),

waarop een dekseltje (epitheca) past. Die
schaaltjes bestaan uit verhard kiezelzuur. De

vormenrijkdom daarvan is verbazendwekkend en een fascinerend onderwerp voor
elke mikroskopist.
De voortplanting van deze kiezelalgen geschiedt onder andere door deling. ln de dia-

,

," -,7

.(, a;

tomee vormt zich in elke helft een nieuw
schaaltje. De twee algen die daarna zi.jn ont-

staan bezitten dus ieder een oude en een
nieuwe helft.

t"éïi
Foto 1: De bovenkant van een Pinnularia.
Vergroting 400x.
Foto 2: De zijkant; aan de uiteinden zien we
hoe de "deksel" over het "doosje" sluit. Vergroting 480x.
Foto 3: De deling is bijna voltooid: de oude
deksel heeft een nieuw doosje. Het oude
doos.je is de deksel geworden van een tweede Pinnularia. Vergroting 400x.

Foto's Steven Fijnvandraat.
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Het menselijk oog is in staat om een groot
aantal verschillende kleuren waar te nemen en te herkennen. De kleur geeft ons

heel veel informatie over de waargenomen objecten. Vergelilk maar eens een
zwarVwit-foto van een bloementuin met
een kleurenfoto van diezelfde tuin. Aan de

kleuren herkennen we vaak direct de
meeste bloemen en planten. Op de zwaftl
wit-foto moeten we ons behelpen met de
vorm en dan valt het niet mee. En dat geldt
nret alleen voor een tuinplaatje. Overal
waar de mens iets duidelijk wil maken gebruikt hi1 kleuren. Zijn gevoelens drukt hij

door valt en normaal onzichtbaar is, toch
worden gebruikt om er details van het preparaat mee aan te tonen. Een van die
technieken is de elders besproken fase-

contrastmikroskopie. Met deze methode
kan levend weeÍsel rechtstreeks onder de
mikroskoop worden bestudeerd, waarbij
dan details kunnen worden aangetoond
die anders alleen met moeilijke kleurtechnieken aan het licht zouden komen. Een

Figuur 1. Het licht kan als een golf worden
weergegeven zoals bij A. Rondom een evenwichtstoestand vindt er een trilling plaats, niet
in één richting zoals hier is weergegeven, maar
in vele richtingen zoals bij B en C. Al die triilingsrichtingen zijn te ontleden in een horizontale en
een verlicale component. Een lichtstraal is voor
te stellen als een buis waar vanuit de as de
trillingen alle kanten opgaan (B). Alleen de horizontale en de verlicale componenten zijn hier
al s tri I I i n gsv I akken geteken d.

tweede door veel specialisten gebruikte
methode is de polarisatiemikroskoop.

uit in kleuren, maar over de psychologische effecten van kleur zullen we het hier
niet hebben. Wij blijven tevreden met de
constatering van het feit dat de natuur er
gekleurd op staat.
Die kleurige informatie willen we natuurlijk
ook gebruiken als we met een mikroskoop
aan de slag gaan. ln veel gevallen lukt dit
wel. De preparaten zijn dan zo sterk gekleurd dat zelfs met sterke vergrotingen
die kleur zichtbaar blijft. Helaas ziln er ook
veel ongekleurde of weinig gekleurde preparaten en die zijn dan soms zelfs nog
maar 0,001 mm dik. Met een gewone helderveld mikroskoop valt er bij dit soort
preparaten weinig te zien. AI heel vroeg
leerden de mikroskopisten dit soort preparaten te kleuren door een behandeling

met kleurstoffen. Daarbij bleek dat door
het gebruik van verschillende kleurstoffen

heel wat kenmerkende details aangetoond kunnen worden. Zo kleurt de ene
groep kleurstoffen in hoofdzaak het cellulose van de houtcellen heel intensieÍ terwi.jl een andere groep juist het kernmateriaal, dus celkern met chromosomen het

best kleurt. Door steeds verfijnder wordende kleurtechnieken kan men bijzonder
veel details in de te onderzoeken preparaten aantonen. Helaas ziln veel van die
technieken moeilijk en tijdrovend. Getracht is om deze chemrsche kleurmethoden te vervangen door optische kleurme-

thoden. Door optische kunstgrepen kan
de invloed die de verschillende delen van
een preparaat op het licht hebben dat er100

Figuur 3. Het principe van het donkerveldsysteem A in vergelijking met de Rheinbergverlichting B. Bij het donkerveldsysteem worden de
centrale stralen door een schijfvormig centraaldiafragma tegengehouden. Door de resterende
zijdelings invallende stralen wordt alleen gereflecteerd licht door het objectief opgevangen.
Bij de Rheinbergverlichting C, krijgt de centrale

stralenbundel een andere kleur, in dit geval
groen. De zijdelings invallende bundel is rood.

Het overige licht wordt door het condensordiaf-

ragma D weggevangen. Het Rheinbergfilter
wordt zo dicht mogelijk bij de collectorlens C
van de condensor geplaatst. Het voorwerp V
zal de centrale groene bundel als zodanig doorlaten en alleen schaduwbeelden geven. De zij-

delings invallende rode stralen worden door het
voorwerp gereflecteerd en komen in het objec-

tief

O-

Polarisatie
Figuur 2. Speciale kristalstructuren en voor dit

doel vervaardigde folies laten van het licht
slechts één trillingsrichting door. Het licht
wordt gepolariseerd en zo'n filter wordt een

polarisatiefilter POL genoemd. Bij A is dit polarisatie-efíect getekend. Bij B is aangegeven dat
dit vefticaal gepolariseerde licht van A niet door
een tweede filter kan passeren daar dat alleen
horizontaal licht doorlaat. De straal is nu geheel
uitgedoofd. Een schuin geplaatst filter laat
slechts een deel door (C).
Bij D is het effect van een kristal weergegeven.
Dit verdraait de polarisatierichting van het eerste polarisatiefilter. De analysator, het tweede
filter, laat daarvan de horizontale component
door.

We leerden het licht al kennen als een

golfverschi.lnsel. Bij dit golfverschijnsel
blijkt dat trillingen die bij dit verschijnsel
horen in alle richtingen ten opzichte van
de voortplantingsrichting plaatsvinden. Al
die trillingsrichtingen kunnen nu ontleed
worden gedacht in een horizontale en een
verticale hoofdrichting. Er blijven na denkbeeldige ontbinding van alle trillingsrichtingen twee hoofdrichtingen over, een horizontale en een verticale die ieder een
eigen trillingsvlak vormen. We zien het een
en ander in figuur 1 schematisch weerge-

geven. Bij a is de voortplanting van het

licht als een golfverschijnsel weergegeven. De werkelijkheid zien we bij B en C.
De trillingen van het golfverschijnsel plan-

ten zich als een buis rondom de voortplantingsas voort. Zo'n buis zou kunnen
worden opgevat als een heel sterk vergrote lichtstraal.
Er zijn in de natuur kristallen waarmee de
verschillende trillingsrichtingen in horizontaal en verticaal kunnen worden gescheiden. Vloeispaat is een dergelijk
kristal en werd vroeger dan ook veel voor
dit doel gebruikt. Dank zij de moderne po-

lymeertechnieken kan men dit soort
kristallen nabouwen. Men vervaardigd
dan een plaatje bestaande uit een poly-

meer, waarbij jodium een van de toevoegingen is, dat het Iicht slechts in een trillingsrichting doorlaat. Dus verticaal als
men het verticaal houdt en horizontaal als
men het een kwart slag draait.
Een dergelilk plaatje is in figuur 2A algebeeld als een traliewerk. De horizontale
componenten kunnen niet tussen de tralies door. De verticale wel. We zeggen dan
dat het licht na passage van een dergelijk

tralie of Íilter gepolariseerd is. Er is een

bepaalde trillingsrichting aangegeven.

Het filter wordt aangeduid als een polarisatiefilter. De firma Polaroid was de eerste
die erin slaagde om dit soort filters te maken. Denk maar aan de polaroidbrillen.
Plaatsen we nu achter het verticaal polariserende filter een tweede Íilter dat echter
horizontaal polariseert dan zien we, zoals
in figuur 2B is aangegeven, dat dit verticaal gepolariseerde licht niet door de hori-

zontaal liggende tralie-openingen heen

kan. Achter dit tweede polarisatiefilter

zien we dus niets. Er komt immers geen
licht door het tweede filter. Er wordt dan
gezegd dat de twee polarisatiefilters gekruist staan. Zou het tweede Íilter niet volledig maar voor een deel gekruist staan,
dus een beetle schuin, dan zal een deel
van de verticaal gepolariseerde straling
passeren; dit is in figuur 2C getekend.
Er zi.in heel wat kristallijne stoffen die optisch actief zijn. Dat wil zeggen datze dubbelbrekend zi.jn en dat houdt in dat licht
dat op het kristalvlak valt niet in één, maar
in twee richtingen wordt gebroken, ieder
met zijn eigen polarisatierichting. Plaatsen

we een dergelijke dubbelbrekende stof
tussen twee gekruiste polarisatiefilters
dan heeft die dubbele breking tot gevolg
dat het polarisatievlak van het licht dat uit
het eerste Íilter kwam door het kristal gedeeltelijk verdraaid wordt. Het verandert
van richting. Dit gedraaide licht valt dan
schuin in op het tweede polarisatiefilter.

Hierdoor wordt een deel van dat licht
doorgelaten en zien we in plaats van duisternis minder licht. Om toch volledige
duisternis te krijgen, we spreken dan van
uitdoving, moet dat tweede filter worden
gedraaid. De hoek waarover dit moet is

een heel belangrijk gegeven. De mate

@

waarin het gepolariseerde licht door het
kristal wordt verdraaid hangt af van de
aard van het kristal en van de dikte. Kennen we die draaiing dan kennen we ook
die gegevens. Met het tweede polarisatie-

filter wordt de draaiingshoek geanalyseerd. Het wordt daarom ook analysator
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genoemd terwijl het eerste filter dat het
licht polarrseert de polarisator heet. Deze
namen komen we in de polarisatiemikroskopie dan ook steeds weer tegen.
Het hiervoor gehouden betoog gaat heel
goed op voor licht van één bepaalde golflengte, dus van één bepaalde kleur. De
brekingsindex is voor iedere golflengte
echter verschillend. We zagen dit al bij het
prisma. Een dergelijk effect treedt op in
het kristal dat de draaiing van het polarisatievlak teweeg brengt. ledere kleur heeft

zo zijn eigen polarisatievlak. De ene kleur
zal dus door de analysator meer worden
doorgelaten dan de ander. Het gevolg is
dat de kleurverhouding die eens wit licht
gaf verstoord wordt. Er ontstaan dan ook
na passage van de analysator inbrterentiekleuren. Deze kleuren kunnen worden
gemeten of geschat aan de hand van een
kleurkaart die speciaal voor dit doel is ontworpen, waarna de golflengte kan worden
afgeleid. Heel precies kan dan bepaald
worden welke golÍlengte het meest is ver-

draaid en aan de hand daarvan kan heel
nauwkeurig de dikte worden bepaald; tot
op een één millioenste millimeter nauwkeurig!

Polarisatiemikroskoop
Ook een mikroskoop kan worden voorzien
van polarisatieÍilters. ln de regel wordt het

eerste Íilter, de polarisator voor de condensor aangebracht. ln het oculair komt
dan de analysator. Om deze analysator te
kunnen verdraaien is een doorgaans
nauwkeurige noniusring aangebracht
waarmee het hele oculair kan worden verdraaid. Voor meet en ijkdoeleinden kunnen voor het oculair nog meetplaatjes,
meetwiggen en al dat soort hulpmiddelen
worden geplaatst. Ook de voorwerptafel
is draaibaar uitgevoerd met een nauwkeurige noniusring en is bovendien nog centreerbaar. De constructie van een dergelijke polarisatiemikroskoop vergt een goede
en degeli.jke uitvoering. Het zijn in de regel
dan ook vrij dure instrumenten. Bij amateurs die zich hebben gespecialiseerd op

kristallografie of mineralografie zal men
doorgaans wel de een of andere uitvoering tegenkomen. Gespecialiseerde laboratoria hebben heel kostbare instrumenten. Hiermee zijn uiterst fi.jne metingen
mogelijk. Met behulp van de polarisatiemikroskoop kunnen op vrij eenvoudige
wijze in mineralen bestanddelen worden
aangetoond die met normale chemische

Zetmeel is in gepolariseerd licht heel goed te
herkennen en licht heel opmerkelijk op. Het
vertoont het zogenaamde Maltheser kruis.

Bij een sterkere vergroting, in dit geval 450
maal, komt heel duidelijk de gelaagde structuur
van zetmeel tot uiting. Let ook op het kruis. De
polfilters stonden hier evenwijdig aan elkaar.

qJ

O

"o-

I
7

#

I

Tussen twee gekruiste filters en bij een sterkere
vergroting (hier 450x) komt de fraaie structuur
van aardappelzetmeel goed tot uiting. Heel
goed is ook hier weer het kruis zichtbaar.

analyses niet snel aangetoond zouden
kunnen worden. Een eenvoudige polarisatie-inrichting is goedkoop en eenvoudig
aan te brengen op iedere mikroskoop en
men kan er bijzonder veel plezier aan beleven.

Wat de amateur kan doen
Veel amateurs gebruiken de polarisatiemogelijkheden in hooÍdzaak om de brl-

zonder mooi gekleurde beelden die er
mee kunnen worden geproduceerd. Hebben kristallen op zich al doorgaans fraaie
vormen, hun invloed op gepolarrseerd
licht is vaak betoverend mooi. En met heel
eenvoudige middelen is het te verwezenlijken zelÍs met de allereenvoudigste
schoolmikroskoop. Het is zelfs zonder mikroskoop mogelijk. Het enige noodzakelijke attribuut bestaat uit een setle polarisatieÍilters. De meeste mikroskoopmerken
kunnen zo'n setje voor een betrekkelilk
laag bedrag leveren. Het bestaat dan uit

Rijstpapier in gepolariseerd ltcht met gekrutste
polarisator en analysator. De structuur wordt in
vele kleuren zichtbaar.

een polarisatieplaatje dat in de filterhouder onder de condensor wordt gelegd en
een kleiner plaatje dat op het diafragma
van het oculair komt. Door het oculair te
verdraaien kunnen deze filters in de ge-

wenste positie worderr gebracht. Verschillende merken gaan rets verder en
monteren de beide filtertjes in een meta-

Magnesiumsulfaat tussen twee gekruiste polf ilters.
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len houder. ln de condensor komt dan een
draaibaar ringetje waarin het filter gemonteerd is. Met een hendel kan dan deze ring
en dus ook het filter worden verdraaid.
Vooral bij mikroskopen met twee of drie
oculaires is dit veel beter. Het tweede filter. de analysator wordt ergens in de licht-

weg geplaatst voor de bi- oÍ tri-oculaire
tubus. Deze is doorgaans verwisselbaar
en kan eenvoudig worden aÍgenomen om

er een filterlje voor te plaatsen. De verdraaiing en instellinq van het polarisatie-

&".
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Het condensorplaatle. de polansator. wordt tn
de filterring van de condensor gelegd.
+

Het oculairplaatje. de analysator. wordt op het
oculair gelegd. ln de praktijk zal dit beter op het
oculairdiafragma gelegd kunnen worden.

'!
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vlak wordt dan niet met de analysator
maar met de polarisator in de Íilterhouder
voor de condensator tot stand gebracht.
ln principe maakt dat natuurlijk niets uit.

ZelÍ doen
Dit soort filters zijn ook heel eenvoudig zelÍ
te vervaardigen uit een stukje polaroid. ln
principe zou een oude afgedankte polaroidbril kunnen worden verknipt. ln de
handel zijn stukjes polaroid van ongeveer
5 bij 5 cm verkrijgbaar. We hoeven er
slechts twee Íiltertjes uit te knippen. Een

voor het oculair met een doorsnede van
19 mm en een voor de filterhouder van het

objectief met een doorsnede van 32 mm.
Na het aanbrengen van deze Íiltertjes op
hun plaats kan men aan de slag. Helaas is
het voor mikroskopie speciale polaroidtype heel moeililk verkrijgbaar.
Het meest gelieÍde obiect vormen wel de
verschillende soorlen kristallen die tussen
twee gekruist staande polarisatiefilters

wonderlijk mooie kaleidoskoopachtige

beelden laten zien. Een handje kristallen
uit de suiker- of zoutpot geeft dit eÍÍect al,
maar nog niet zo mooi. Het is veel beter
om de kristallen op een voorwerpglaasje
te laten uitkristalliseren. Dit kan op twee
manieren. De eerste manier bestaat hierin
dat een mespuntje van een of andere
kristallijne stof op het voorwerpglaas.le
wordt gelegd en compleet met kristallen
zachtles boven een vlammetje wordt verwarmd. De kristallen zullen dan smelten,

lang niet in alle gevallen helaas, en na
aÍkoeling kristalliseren ze weer uit. Deze
kristallen lenen zich in het algemeen heel
aardig voor het onderzoek met een polarisatiesysteem. Maar het wil nog wel eens
voorkomen dat het eigenlijke kristallaagje
veel te dik uitvalt voor een mooi helder
preparaat. Bovendien zijn er veel kristallen

die niet zo vlot smelten en voor die tijd
uiteen vallen of verbranden. Suiker caramelliseert vr| snel, soda verpulvert snel
door verlies van zijn kristalwater.
Een veel mooiere methode is de kristallen

oplossen in water, alcohol, aceton of een
ander oplosmiddel. Deze oplossing wordt
dan in een vrij dun laagje aangebracht op
het oppervlak van een heel goed schoon
en vetvrij gemaakt voorwerpglaasje. Door
verdamping aan de lucht zal het oplosmiddel verdwijnen en blijft het kristal over.
Het laagje zal dun zijn, soms zelÍs zo dun
dat je je afvraagt of er wat te zien zal zijn.
Tussen twee gekruiste polarisatiefilters
blilkt echter pas hoe mooi het is. De vorm

waarin de kristallen zich presenteren op
het glaasje hangt sterk van de soort van

satiefilter; boven het oculair leggen we
eveneens zo'n Íilter. Beschikken we over
een condensor, dan leggen we onder in de

Íilterhouder een plaatje mica. Het gebruikelijke blauwfilter kan dan worden weggelaten.
Los nu suiker op in een kopje warm water,
totdat de oplossing verzadigd is. Doe hier-

van enkele druppels op een objectglaasje
waarna de zaak enige dagen stofvrij wordt
weggezet om te drogen.
Leggen we daarna het preparaat onder de
mikroskoop, dan ontstaan er variaties van
beelden als we de beide polarisatie-Íilters
ten opzichte van elkaar verdraaien. Maakt
u tijdens het fotograÍeren geen gebruik
van het oculair, dan moet het polarisatiefilter op de mikroskoop-tubus gelegd worden.
Het plaatje mica, indien aanwezig, zal het
beeld-effect kleurrijk beïnvloeden.
Het kristalliseren op zich is heel mooi onder de mikroskoop te volgen. Omdat we
toch met kleine vergrotingen werken is het
heel goed mogelijk om het voorwerpglas
met de oplossing op de voorwerptaÍel van
de mikroskoop te leggen en te observeren. Er mag dan geen dekglas op. ln het
pikzwarte veld van de gekruiste polarisatieÍilters zien we dan op een oÍ meerdere
plaatsen lichtende puntjes ontstaan die

vrij plotseling snel oÍ wat minder snel

in

omvang toenemen. Dit gaat gepaard met

een sterk wisselend kleurenspel veroorzaakt door de steeds veranderende en
groeiende kristalvorm. Een schitterend
schouwspel dat vooral voor cineasten
aantrekkelijk is om vertraagd op te nemen.

Hierdoor kunnen ware fonteinen

van

groeiende kristallen op het filmscherm
worden geprojecteerd.
Heel aantrekkelijk kan het zijn om verschillende soorten kristallen te mengen en dan
als mengsel te laten smelten oÍ oplossen
en daarna weer te laten uitkristalliseren.
Hier kunnen heel Íraaie kleurcombinaties

ontstaan vooral op de grensvlakken van

twee verschillende soorten
Schitterend gekleurde

en

kristallen.

gevormde

bloemboeketten of landschappen kunnen
zo ontstaan, maar dan wel binnen het oppervlak van een paar vierkante millimeter.
Dit kristalliseren is leuk voor amateurs en

heel aantrekkelijk voor decoratief
werkende lieden zoals ontwerpers. Voor
chemici bestaan er gestandaardiseerde
methoden waarmee kristallen op zuiverheid kunnen worden gecontroleerd of het
kristal als zodanig kan worden herkend.
Voor dat doel zijn speciale polarisatiemikroskopen met complete verwarmbare

de stoÍ af, maar ook van de sterkte van de
oplossing. Een verzadigde oplossing zal

voorwerptafels verkrijgbaar. Het smelt-

minder
mooie kristallen geven dan een wat zwakkere oplossing waar het een flinke tijd kan
duren voor het oplosmiddel is verdampt.
Het kristal kriigt dan rustig de tijd om zich
te vormen en zal dus ook veel mooier en
gaver van vorm zijn.
Zeer kleurrijke resultaten worden verkregen als we preparaten uit de natuur met
de mikroskoop fotograferen en daarbij
polarisatie toepassen. We gaan hierbil als
volgt te werk:
Vóór de lichtbron plaatsen we een polari-

worden bestudeerd.

snel uitkristalliseren en vaak
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proces van kristallen kan dan nauwkeurig
Biologen en medici gebruiken de polarisa-

tiemethode wel eens om kristalstructuren
in de te onderzoeken weefsels of vloeistoffen te ontdekken. Denk maar aan niergruis in urine of kristalinsluitsel in plantencellen. Maar ook houtvezels en andere
vezelstructuren kunnen goed worden
aangetoond met behulp van een polarisa-

tiemikroskoop. Ze lichten heel sterk op
temidden van het overige weefselmateriaal. Bij het herkennen van vezels in weefsels wordt ook gebruik gemaakt van dit

systeem. De wijze van oplichten vertelt
wat over de vezel zelf of het kunststof is of
niet, maar laat ook zien oÍ er bepaalde
trekspanningen op staan.

Verlichting volgens Rheinberg
Een tweede, heel eenvoudig door te voeren methode voor het optisch kleuren van
preparaten is de methode van Rheinberg.

Deze methode werd rond de eeuwwisseling door Julius Rheinberg ontwikkeld en
gedemonstreerd voor de Royal Microscopical Society in Londen. De methode heeft
heel veel gemeen met de donkerveldverlichting. ln principe berust ze op het feit

dat het preparaat met twee of meer

in

kleur contrasterende lichtbundels wordt
S al peterkrista I I en i n hel

derveld verl i chti ng.

beschenen. ln de regel gebruikt men een
basiskleur voor de achtergrond die men

te schermen krijgen we een donkerveld. ln
het diaÍragma is een ringvormige opening
aangebracht die wel licht doorlaat. Dit

kleur van het mikroskopisch veld. Met een

mooie lichtefÍecten teweeg worden gebracht. Omdat bepaalde structuren een
andere lichtbreking hebben voor verschillende kleuren ontstaat er zelfs meer differentiatie in het beeld, waardoor die struc-

anders gekleurd licht wordt het preparaat

turen beter herkend kunnen worden.

teerd licht in het objectief komt. De recht-

zijdelings beschenen. Door reÍlectie en

Houtachtige vezelbundels lichten fel op in
het overige weefsel en dan nog anders
van kleur ook. De werking van het principe
blijkt duidelijk uit de tekening. Naast el-

streekse bundel valt er net buiten. We zien
dan de delen van het preparaat oplichten
tegen een donkere achtergrond. Doordat
ieder deeltje oplicht kunnen veel meer details zichtbaar worden gemaakt, dan met
helderveld het gevolg zou zijn.
Bij een Rheinbergfilter is het centrale diafragma vervangen door een sterk gekleurd
plaatje. Het beeldveld is dan niet meer

als centrale bundel loodrecht door het
preparaat laat vallen. Dit wordt dan de

breking komt ook dit licht in het objectief.
Het preparaat neemt dan de kleur aan van
de zijdelingse bundel. Was deze rood en
de centrale bundel groen dan zien we dus
een fel rood gekleurd preparaat tegen een

groene achtergrond. Het voordeel van
deze methode is dat zwak contrasterende
kleine objecten opvallend gemaakt kunnen worden. Door verschillend gekleurde
lichtbundels voor het zijdelingse licht te
gebruiken kunnen ook hier verrassend

kaar is een donkerveldcondensor getekend en een helderveldcondensor met
een Rheinbergfilter. Een donkerveldÍilter
kan het eenvoudigst worden gerealiseerd
door met een centraal diaÍragma de centrale lichtbundel tegen te houden. Deze
bundel zou normaal voor de helderveldverlichting worden gebruikt. Door hem aÍ

licht valt als het ware zijdelings op het
preparaat en wel zo dat alleen gereflec-

donker, maar gekleurd. Rondom dit
plaatje is een anders gekleurd filter als een
ring aangebracht. Deze geeÍt een anders
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gekleurde lichtbundel die wel door de delen van het preparaat wordt gereflecteerd
maar die net niet in de frontlens van het
objectief valt. Het preparaat zal oplichten

in de kleur van deze cirkelvormige lichtbundel.
Rheinbergfilters zijn hier en daar wel verkrijgbaar, maar het is heel eenvoudig om
ze zelÍ le vervaardigen uit gekleurd papier
of plastic. De beste plaats voor een RheinbergÍilter is weer de filterhouder voor de
condensor. Van gekleurd plastic of papier, het moet wel goed doorzichtig zijn,

knippen we schijfjes ter grootte van een
filter dat in de Íilterhouder van de condensor past. Dit is 32 millimeter. Met een perforator of gaatjestang wordt precies in het

midden van

dit gekleurde schijfje

een

gaatje geknipt. Het stukje materiaaldat uit

dit gaatje komt bewaren we. Met

een

schijfje van een andere kleur doen we precies hetzelfde. Neem als voorbeeld rood
en groen. Het stukje materiaal dat uit'het
rode schijfle komt leggen we nu in het

gaatje van het groene schijfje. Dit past
altijd exact. Blijft het niet zitten, dan kan
een klein druppeltje nagellak aan de randen wonderen doen.

Doorsnede van een takje in een goed ingestel-

de Rheinbergverlichting. Het licht rood op tegen een groene achtergrond.

Het op deze wijze verkregen Rheinbergfilin de filterhouder gelegd, waarna
door verschuiving van die houder zo goed

terwordt

mogelijk wordt gecentreerd. De juiste

stand van de condensor wordt gevonden
door haar zo op en neer te bewegen tot
het beste contrast is verkregen. Dit is het
grootste als ook het condensordiaÍragma
zo wordt gesloten dat het niet het centrale
gekleurde stukje aÍsluit. Door proberen
wordt het beste resultaat verkregen.
ln plaats van twee ronde schijfjes kunnen
ook twee halve schijfjes van verschillende
kleur tegen elkaar worden gelegd. Het

schijfje kan ook worden opgebouwd uit
verschillende sectoren van verschillende
kleur. Er ziln talloze mogelijkheden om uit
te proberen. Het kost niet veel, alleen wat
gekleurd plastic of papier, maar kan heel
mooie resultaten geven.
Praktisch nut van de Rheinberg methode
bestaat hierin dat men door het kleuren
van de details deze zichtbaar maakt zonder dat er chemisch gekleurd hoeft te worden. Preparaten kunnen dan in levende
staat worden onderzocht. Vooral bij watermonsters waar de vergroting toch nooit
zo groot hoeft te zijn kunnen op deze wijze
goede resultaten worden verkregen. ln de
praktijkvan het laboratorium nietveel toegepast, maar wel van harte aan te bevelen.
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De diatomee Pinnularia opulata in Rheinbergverlichting bij een vergroting van 100 maal. Een
fraai voorbeeld van een goede Rheinbergverlichting.

Hetzelfde salpeterkristal maar nu in Rheinberg-

verlichting. Doordat het condensordiafragma
niet voldoende was gesloten vertonen de randen van de achtergrond nog een groenzweem.

De optische dichtheid of brekingsindex
van plaatje c is hoger dan van a en b,
daardoor wordt het licht meer vertraagd. Terwijl C in fase is met A en B,
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loopt de uittredende lichtstraal C'
achter bijA' en B', er is een faseverschil
ontstaan.
Dit verschil treedt ook op bij doorgang
van lichtstraal D (met dezelfde fase als
A, B en C) door glasplaatje d dat evenals
a helder is maar een grotere dikte heeft.
Hier ontstaat het faseverschil niet door
vertraging gedurende de doorgang
door het object, maar door de vergroting van de weglengte.

Fasecontrast

mikroskopie

Fasewijzigingen kunnen

dus veroor-

zaakt worden door verschil in brekingsindex, door verschil in dikte van het object ten opzichte van de omgeving, of
Met een mikroskoop kunnen zeer kleine

voorwerpen zichtbaar worden ge-

maakt. Het waarnemingsvermogen van
ons oog is echter beperkt tot het onderscheiden van verschillen in helderheid

en van kleur. Alle voor ons zichtbare
beelden berusten op deze twee eigenschappen van het door ons ontvangen
licht.

Wanneer een object dat door een mikroskoop wordt bekeken, op sommige
plaatsen meer of minder licht tegenhoudt, zien we donkere en lichte ge-

deelten.

ls het object van nature

of

kunstmatig gekleurd, dan zien we ook
kleurcontrasten.
Helderheid is een functie van de uitwijking of de amplitude van lichtgolven die
van het object uitgaan. We kunnen helderheidsverschillen daarom ook aangeven als amplitudeverschillen. Het waarnemen van kleur berust op de golflengte
van het licht dat op ons netvlies inwerkt.
Verschillen in golflengte geven verschillende kleurindrukken.
Natuurkundig gezien reageert ons oog
alleen op de amplituden en de golflengten van het licht. Deze beperking maakt
het ons onmogelijk een andere natuur-

door een combinatie van beide mogelijkheden: ook wel verschil in optische
weglengte genoemd.
ln veel biologische preparaten zijn deze

verschillen in optische weglengte aanwezig, maar omdat het ook de daardoor
veroorzaakte faseverschillen niet kan
waarnemen, ziet men dan in de gewone
lichtmikroskoop beelden met zeer weinig contrast. We zien het uittredende
licht (fig. 1) even helder in A', C' en D',
alleen bij B' is het licht zwakker geworden. ln de fasecontrast-mikroskoop
worden faseverschillen zichtbaar gemaakt door ze om te zetten in amplitudeverschillen. Deze worden gezien als
helderheidsonderscheiding.

na de doorgang weer dezelfde als ervoor. Ook de amplitude A' is gelijk aan
A. Plaatje b absorbeert een gedeelte
van het doorvallende licht. Amplitude B
is daardoor na het doorlopen van b verminderd tot B', de helderheid van het
beeld is ook minder geworden. Wanneer de trillingen A en B parallel lopen,
blijken ze na het doorlopen van de objecten nog parallel te lopen, er is geen
verschil in fase opgetreden.

Wanneer onder de gewone mikroskoop
een transparant object ligt omgeven
door objectglas, dekglas en insluitmiddel met een kleinere optische wegleng-

te, maar met dezelfde lichtdoorlatend-

als het

object, zullen er
heid
faseverschillen optreden in het doorgelaten licht.
ln Íig. 2 stelt golÍ P het licht voor dat door
het object is doorgelaten, golf S is het
licht dat het omringende medium heeft
doorlopen. Golf P is iets vertraagd ten
opzichte van golf S. Voor het oog maakt
dat echter geen verschil omdat het oog
alleen gevoelig is voor amplitudeverschillen en golÍlengteverschillen. Beide
golven (P en S) hebben echter dezelfde
amplitude, dus ziet het oog ze even helder. En beide golven hebben dezelfde
golflengte,dus ziet het oog dezelfde
kleur.

Als we het faseverschil tussen P en S
toch willen zien met onze ogen, zullen
we een kunstgreep moeten toepassen.
Deze kunstgreep maakt gebruik van het
feit, dat het licht dat door het object gaat
(dus golf P) een andere weg volgt dan
het licht dat door het medium gaat. Als
het licht door het object gaat treedt im-

gebroken wordt. Beide fenomenen
hangen samen met de verschillen in
brekingsindex.

Voor het begrip van de kunstgreep die
in een fasecontrast-mikroskoop wordt
toegepast, denken we ons de golf P
samengesteld uit twee golven, namelijk
de golf S en de golf D.
De golf S is dan de golf die erzou zijn als
het voorwerp niet in de weg stond. De
golf D is de verschilgolf tussen de situaties dat het voorwerp er wel of niet is. ln

genoemd.

te van de lichtstraal kleiner, maardeze is

Principe van de Íasecontrast-mikroskoop

mers breking op. Het feit dat de golf
door het object vertraagd wordt, houdt
direct verband met het feit dat de golf

kundige eigenschap van lichttrillingen
waarte nemen: de verplaatsing van golven die ook wel faseverandering wordt

Fase verandering
ln fig. 1 wordt dit verschijnsel schematisch weergegeven.
Een lichtstraalA gaat uit de lucht over in
een heldere, theoretisch onzichtbare,
glasplaat a.
Tijdens de doorgang wordt de golfleng-

kroskopie. Na vele jaren ontwikkelingsarbeid brachtZeiss, die de patentrechten had verkregen, in '1 940 de eerste
fasecontrast-mikroskoop in de handel.

feite is D dus de golf die verstrooid
wordt door het object. Uit de natuurkun-

de is bekend dat je een golf op een
dergelijke manier mag opsplitsen. Het

Fig.l
Absorptie en faseverschuiving
van lichnrillingen bij het doorlopen
van verschillende objecten.
De fasecontrast-mikroskoop is een vinding van de Nederlandse hoogleraar F.
Zernike, die voor zijn werk in 1953 de
Nobelprijs voor Natuurkunde heeft ont-

vangen. Hij publiceerde in 1934 zijn eer-

ste theorieën over de fasecontrastmethode, maar had al enige jaren daarvoor
contact opgenomen met de firma Carl
Zeiss over toepassing ervan in de mi-

komt erop neer dat we nu op een andere
manier de invloed van een transparant
object beschrijven. We praten nu niet
meer over een golf S die door het omrin-

gende medium wordt doorgelaten en
een golf D die door het object enigszins

wordt vertraagd. ln onze nieuwe beschrijvingswijze is er sprake van een
golÍ S die zowel door het object als door

het omringende medium ongewijzigd
wordt doorgelaten en een extra golf D
die alleen door het object wordt verstrooid. Deze beschrijving is fysisch
correct.

Dat deze nieuwe beschrijving in over-

eenstemming is met de eerste beschrijving is ook zo te zien. De golven S en D

opgeteld leveren precies een iets in fase
verschoven golf P. (Die nog steeds niet
met het oog zijn te onderscheiden). Het
voordeelvan deze beschrijving is, dat is
in te zien dat de lichtwegen die S en D
volgen, apart van elkaar te beïnvloeden
zijn. Met name golf S volgt een precies
bekende lichtweg. Het is de weg die het
licht zou volgen als er geen object zou

zijn.
We kunnen nu golf S gaan beïnvloeden,

bijvoorbeeld vertragen. Voor het beeld
dat het oog waarneemt van het omringende medium verandert er niets, immers alleen de fase verandert. Voor het
beeld van het object verandert er echter
wel degelijk iets. Dit beeld is immers

de fase-ring) ten opzichte van golf S
ontstaat een faseverschil.
De diepte van de fase-ring is zo gekozen dat het verschil l/a golflengte be-

draagt, zodat de situatie van fig. 3a
wordt verkregen en de doelstelling is

bereikt: tussen de golven P en S is een
amplitudeverschil en dus een verschil in
helderheid aanwezig.
Om optimale resultaten te bereiken,
moet de stralengang in de mikroskoop
zo verlopen als geschetst wordt. De afbéelding van het ringvormige diafragma
moet samenvallen met de fase-ring. Om
dit te kunnen controleren wordt een hulplens gebruikt die tijdelijk in de tubus op

opgebouwd uit S en D. Als alleen S
wordt vedraagd, zal het faseverschil
tussen S en D veranderen. Als S en D

dan een 1/z golflengte verschillen
werken ze elkaar tegen en zal de golf D
een geringere amplitude krijgen (zie fig.
3a). Als S en D door de ingreep dezelfde
fase krijgen zullen ze elkaar versterken
(zie fig. 3b). ln ieder geval zal er nu een
helderheidsverschil ontstaan tussen de
golÍ S die door het medium wordt doorgelaten en de golf P die door het object
wordt doorgelaten.

,\",

de plaats van het oculair wordt gezet.
Hiermee is het mogeliik het achterste
brandvlak van het objectief waar te nemen. Men ziet de fase-ring in het objectieÍ en het beeld van het diafragma onder de condensor; door stelschroeven
aan het diafragma kunnen beide ringen
tot dekking worden gebracht. De intensiteit van het diffractielicht is over het
algemeen geringer dan die van de centrale lichtgolf en daarom wordt in de

fase-ring meestal een absorberende
stof aangebracht, het contrast wordt zo
nog versterkt.

Het beschreven, en in fig. 4 schematisch aangegeven Íaseplaatje, waarbij

golf S een kortere weg doorloopt, geeft
een zodanig beeld dat objectgedeelten
met grotere optische dikte donkerderworden afgebeeld dan hun omgeving.
Dit noemdmen positief fasecontrast.
Het is de meest gebruikte uitvoering.
Men kan ook negatief fasecontrast bereiken door de weglengte van golf S
langer temaken. Dan bestaat de fasering uit een verdikking op het plaatje.
Details met grotere optische dikte verschijnen dan lichter ten opzichte van
andere gedeelten.
(Met toestemming overgenomen uit Prakti-

krant)

I

Praktische uitvoering
Om dit helderheidsverschil te bereiken
wordt onder de mikroskoopcondensor

een ringvormig diafragma geplaatst. ln
het achterste brandvlak van het obiectief wordt een faseplaatje aangebracht,
dat meestal bestaat uit een glasplaatje

la*plaatie in achteretg
brandvlak van obiectiel

waarin een ringvormige verdieping is

F asecontrastset met bijbehorende obiectieven
(Olympus).

geëtst. Aan de hand van fig. 4 volgen we
de stralengang.
Uitgaande van een punt in het ringvormige diafragma bereikt een bundel licht

via de condensor het preparaat. Daar

wordt het licht gesplitst in golf S en het

fi9.4

door het voorwerp verstrooide licht (golÍ
D). De niet afgebogen bundel S passeert de verdiepte fase-ring (die samenvalt met het beeld van het ringvormige

fas e c o h t a stm ic, o s c o o p

Schem van

r
de

stalengang in

een

diafragma). Door het verschil in optische weglengte van het verstrooide
licht D (dit doorloopt het gebied buiten

van h golflengte; ze werken elkaat
tegen en daatdoor kriigt P.@n ge
ringerc amplitude dan S.

PRACTISCH
TOEGEPAST
Voor iedere wat betere mikroskoop is

doorgaans een fasecontrastset verkrijgbaar, zodat het ombouwen van een

helderveldmikroskoop tot een fasecontrastmikroskoop slechts het vervangen
van de normale condensor en objectieven door de faseset is. Er zijn voor enkele merken zelfs universele sets verkrijg-

baar waarmee zowel

helderveld,

donkerveld als fasecontrast mogelijk is
zonder enige ombouwprocedure. Dat
deze sets heel kostbaar zijn,laat zich
raden.

0nkunde
Niet altijd blijkt een fasecontrastset aan
de verwachtingen te voldoen. Zo blijkt
het bekijken van gekleurde preparaten
vrijwel onmogelijk te zijn. Logisch, want
een fasecontrast is daar niet voor bedoeld. Hijwerkt bijvoorkeur bijeén golflengte en wel die van groen licht. Maar

maakt bij het instellen van de juiste fase-

uit te schuiven, zijn zowel het conden-

contrastverlichting. Bij de aflevering zal
de leverancier de mikroskoop ongetwij-

sor faseplaatje (dat heel helder is) als

feld optimaal hebben ingesteld en in het
begin is men enthousiast over de beelden die men ziet. Maar na enige tijd valt
het een en ander tegen. Het lijkt wel of

de mikroskoop steeds slechter wordt.
De oorzaak is dat men doorgaans niet
meer precies weet hoe een fasecontrastmikroskoop moet worden ingesteld. ln het artikel hierover staat omschreven hoe men te werk moet gaan.
De stelschroeven om de Íaseringen in
de condensor te centreren zitten er niet
voor niets. Helaas wordt er vaak zomaar
wat aan gedraaid zonder gebruik te maken van de hulpmikroskoop om te controleren of de fasering van de condensor inderdaad die van de objectieven
bedekt.

Hoe dan wel?
Als je ergens aangeeft wat er allemaal
fout gedaan kan worden, moet je ook

trast juist gebruikt om het zo tijdrovende

zeggen hoe het dan wel moet. We zullen
hier puntsgewijs de verschillende stappen opnoemen teneinde een goed fasecontrastbeeld te kunnen krijgen. We
gaan ervan uit dat de fasecondensor en
de daarbij behorende objectieven reeds
op hun plaats zijn aangebracht.

en bewerkelijke kleuren te omzeilen.
Heel vaak blijkt dat men het groene filter

Tien gulden regels voor de Íasecontrastmi-

dat zal wel duidelijk zijn na het lezen van

het artikel over de fasecontrastmikros-

koop. Bovendien wordt een fasecon-

kroskoop.

Q Richt de lichtbundel van de mikroskooplamp op het centrum van de
spiegel en stel de spiegel zo, dal deze
lichtbundel precies in het midden van

hoort te zitten, eruit heeft gepeuterd en
op zijn gunstigst met een blauw filter zit

te kijken, maar doorgaans wordt ook
dat vergeten. Jammer, want berekend
voor de golflengte van groen licht, zal de
fasecontrastset bij veelkleurig licht door
interferentie veel nterferentiekleuringen
in het beeld te zien geven. Details gaan
verloren in de regenboogachtige omzomingen van iedere lijn in het beeld. Door
i

het groenÍilter wordt dit voorkomen en
krijgt men een verrassend scherp getekend beeld met zeer veel, vaak heel fijne
details. Het verschil is duidelilk op de
kleurenfoto's in dit artikel te zien.
De grootste fouten worden echter ge-

zo in, dat de heldere condensorfasering

zo scherp mogelijk is afgebeeld.

@ Met de twee stelschroeven die ge-

monteerd zijn aan de draaischijf van de

fasecontrastcondensor, wordt nu de
heldere ring zo verschoven dat hij zo
goed mogelijk wordt bedekt door de

donkerder ring van het objectief. Als
alles goed is, wordt deze heldere ring
precies door de donkerder ring verduisterd.

@ Vervang

nu de

hulpmikroskoop

weer door het oculair. De mikroskoop is

gereed om preparaten onder Íasecontrastcondities te bekijken.
@ Voor ieder te gebruiken objectief
moet deze instelling herhaald worden.
leder objectief heeft immers zijn eigen
fasering in de condensor. Deze moet
gelijk met het voordraaien van een andere vergroting worden meegedraaid.
Controleer voortdurend tijdens het gebruik of de faseringen van objectief en
condensor nog goed met elkaar zijn gecentreerd. Dit waarborgt een goed fase-

contrastbeeld.

Dunne preparaten
Voor een goed fasecontrastbeeld is het
tevens zaak de preparaten zo dun mogelijk te maken. Hoe dikker een preparaat is, des te meer wordt het licht door
structuurverschillen in Íase veranderd.

Deze veranderingen kunnen bij veel
structuren boven elkaar, elkaars wer-

worden met de daarvoor bestemde in-

king opheffen. Van een goed fasebeeld
komt dan weinig terecht. Hoe dunner

velddiaÍragma daarvan gecentreerd

dat in de Íasecontrastcondensor be-

bedekken.

@ Stel nu de hoogtevan decondensor

gebouwde verlichting moeten lamp en

het condensordiaÍragma valt. Bij een in-

De fasecontrastset van de Russische mikroskopen van het merk Biolam. Momenteel de
goedkoopste en zeer goed bruikbaar. Dit soort
sets worden altijd compleet geleverd in kist.
lnlichtingen kunt u aanvragen bij Lezersservice
van Mens en Wetenschap, Postbus 108, 1270
AC Huizen.

het veel donkerder faseplaatje van het
objectief, zichtbaar als twee cirkels die
elkaar al oÍ niet of slechts gedeeltelijk

stelschroeven.

het preparaat hoe sterker de contrast-

@ Stel de lamp zo in dat de gloeidraad
scherp op het condensordiafragma

werking.
Fasecontrastobjectieven zij n bij vergrotingen van 40 maal en hoger ongeschikt
voor helderveld-mikroskopie. Het faseplaatje in de objectieven verstoort het
beeld te sterk. Bii een 10 maal vergrotend objectief valt die verstoring wel
mee. Voor helderveldgebruik blijven de
"gewone" helderveldobjectieven dus
noodzakelijk. Het is daarom raadzaam
om bij de aanschaf een mikroskoop te
nemen met zo veel mogelijk plaatsen
voor objectieven, liefst zes. Er kunnen
dan 3 fasecontrastobjectieven en 3 hel-

wordt aÍgebeeld.
@ Leg een duidelijk preparaat op de
voorwerptafel en stel met het gewenste
objectief daarop scherp in. Houd daarbij het condensordiafragma zo ver mogelijk open.
@ Controleer nu of het velddiafragma
van de mikroskooplamp voldoende is
gecentreerd en corrigeer dat eventueel.
Stet de hoogte van de condensorzo

€l

in dat de rand van het velddiafragma
scherp is afgebeeld als men door het
oculair kijkt. Daarloe moet het conden-

sordiafragma gesloten worden, het
velddiafragma moet net zover gesloten
zijn dat zijn rand juist binnen het beeldveld valt. Na deze procedure het condensordiafragma weer zo ver mogelijk

openen. Opmerking: Het condensordiaÍragma kan slechts zover gesloten
worden tot de ring van het condensorfaseplaatje net niet wordt bedekt.
C, Vervang het oculair door de hulpmikroskoop. Na het scherpstellen hiervan
door de twee buizen van dit oculair in oÍ

derveldobjectieven worden gemonteerd die door een simpel draaien aan
het revolver worden ingezet. ledere fasecondensor is geschikt voor helderveldmikroskopie omdat in de faseschijf
altijd een gat is waarin geen faseplaatje

is gemonteerd. Gebruik maken van dit
"gat" en het altijd aanwezige velddiafragma, maakt het mogelijk ook ideale
helderveldbeelden te verkrijgen. (Maar
dan wel met geschikte objectieven.)
Dit diaÍragma geeft voor beginnelingen
nog wel eens een probleem. Wordt dit

Een fasecontrastopname van dezelfde Navicu-

la bij toepassing van het speciale groenfilter.
Hierop zijn heel duidelijk de details te onderscheiden.

Nogmaals de Navicula maar nu met de geïm-

Een helderveldopname van een diatomee Navi-

proviseerde, goedkope, fasecontrastverlichting, sorry pseudo-fasecontrast. Deze kwam
tot stand met kartonnen diafragmaringen. De
bij dit systeem opgewekte interferentie-effec-

cula radiosa. Hoewel goed gedetailleerd ziin de
fijne structuren toch slecht zichtbaar.

ten geven het beeld een driedimensionaal karakter waardoor de details haast nog meer naar
voren komen.

Voor het bedrijven van fasecontrastmikrosko'

pie is een speciale condensor en een daarop
afgestemde set objectieven nodig. Die condensor, middenachter, is voorzien van twee stelschroeven waarmee de faseplaaties kunnen
worden gecentreerd ten opzichte van de faseringen in de objectieven. Als hulpmiddel daarbii
dient de hulpmikroskoop die in plaats van het
oculair tijdelijk wordt geplaatst (links achtel.
Voor de condensor de vier speciale fasecontrastobjectieven. Deze ziin voorzien van een
goltuormig lijntje om aan te duiden dat het fasecontrastobjectieven ziin. Het zilveren schiille is
een speciaal groenfilter van he! inteierentiety-

Een verkeerd ingesteld fasecontrastverlichting
kan toch soms mooie beelden opleveren. Deze
Navicula getuigt daarvan.

pe. Op de voorgrond een aantal uit zwart karTon
geknipte schijfjes, die op de filterring van een
normale helderveldcondensor kunnen worden
gelegd om daarmee het tasecontrasteffect te

kunnen nabootsen met eenvoudige voor de
amateur betaalbare middelen.

moet deze instelling herhaald worden.
leder objectief heeft immers zijn eigen
fasering in de condensor. Dèze moet
gelijk met het voordraaien van een andere vergroting worden meegedraaid.
Controleer voortdurend tijdens het gebruik of de faseringen van objectief en
condensor nog goed met elkaarzijn gecentreerd. Dit waarborgt een goed fase-

contrastbeeld.

Dunne preparaten
Voor een goed fasecontrastbeeld is het
tevens zaak de preparaten zo dun mogelijk te maken. Hoe dikker een preparaat is, des te meer wordt het licht door
structuurverschillen in Íase veranderd.
Deze veranderingen kunnen bij veel

structuren boven elkaar, elkaars werking opheffen. Van een goed fasebeeld
komt dan weinig terecht. Hoe dunner
het preparaat hoe sterker de contrastwerking.
Fasecontrastobjectieven zijn bij vergrotingen van 40 maal en hoger ongeschikt
voor helderveld-mikroskopie. Het faseplaatje in de objectieven verstoort het
beeld te sterk. Bij een 10 maal vergro110

Een fasecontrastopname van sporen van cle
schimmel Fusarium. Er is hier geen groenfilter
gebruikt. De verschitlende inteierentiekleuri n gen geven toch nog een mooi beeld.

Bij deze Candida albicans, de veroorzaker van
het zwemmersexeem of voetschimmel, is met
fasecontrast opgenomen, maar ook hier is het
groenf ilter vergeten (opzettel iik).

Een Iasecontraslopname vart dezelÍde Navtcu'
la bl toepassing van het speciale groenÍilter.
Hierop ziln heel duidelijk de delails te onder-

scheiden.

Nogmaals de Navicula maar no rnet de getm-

Een helderveldopname van een diatontee Navicula radiosa. Hoewel goed gedetailleerd zijn de
ítjne strLrcturen toch slecht zichtbaar.

proviseerde. goedkope. Íasecontrastverlicltting, sorry pseudo-Íasecontrast. Deze kwant
tot stand met karlonnen diaÍragmaringen. De
bij clit systeefi'l opgewekte interíerentie-eíÍeclen geven het beeld een driedirnensionaal karakter waardoor de details haast ítog meer naar
voren komen.

Voor het beclrtjven van fasecontrastfilikrosko'

pÉ B een speciale condensor en een daarop
afgestemde set obiectieven nodig. Die condensor. middenachler, is voorzien van lwee stelschroeven waarmee de Íaseplaatles kunnen
worden gecentreerd ten opzichte van de Íasenngen in de c;bjectieven. Als hulpmiddel daarbij
dient de hulpmikroskoop die in plaals van hei
oculair trjdelijk wordt geplaatst (links achter).
Voor de condensor de vier speciale íasecontrastobjectieven. Deze zln voorzien van een
golfvormig lijntje om aan te duiden dat het lase'
contrastobjectieven zijn. Het zilveren schiilp is
een speciaal groeníilter van he! interierentEty-

E en verkeer d i n ge stel d f asec o n t r astver I i ch t i n g
kan toch soms mooie beelden opleveren. Deze
Navicula getuigt daarvan.

pe. Op de voorgrond een aantal uit zwan karTor)
gekniple schijfjes, die op de íilterring van een
normale helderveldcondensor kunnen worden

gelegd om daarmee het fasecontrasteffect te
kunnen nabootsen mel eenvoudige voor de
amateur betaalbare middelen.
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l,
bij het gebruik van Íaseplaatjes te ver gesloten, dan is de ring
van zo'n faseplaatje door het diafragme
bedekt en kan er geen licht door de
condensor passeren. Met als gevolg
een lichte paniek, want we zien helemaal niets. Even een uitleg geven is dan
doorgaans de oplossing.
diafragma

Het groenÍilter

Het principe van de fasecontrastmikroskoop berust erop, dat interÍerentie
zichtbaar wordt gemaakt tussen twee
lichtbundels die in Íase ten opzichte van
elkaar zijn verschoven. Deze interÍeren-

tie komt het best tot uiting bij een bepaalde golÍlengte. Groen bleek daarvoor de meest geschikte kleur te zijn en
alle fasecontrastsystemen zijn dan ook
ontworpen voor groen licht. Onder de
Íasecondensor is een filterhouder aangebracht. Daarin hoort dus het groenÍilter te zitten. Dit filter wordt altijd met een
fase contrastset meegeleverd. Het
110

Een fasecontrastopname van sporen van de
schimmel Fusarium. Er is hier geen groenfilter
g ebru i kt. De v erschi! I end e i nterlere nt i ek I eu r i n gen geven toch nog een mooi beeld-

Bij deze Candida albicans, de veroorzaker van
het zwemmersexeem of voetschimmel, is met
fasecontrast opgenomen, maar ook hier is het
groenÍilter vergeten (opzettelijk).

Het effect van het fasecontrastsysteem is heel
duidelijk te demonstreren met de epiteelcellen
die van de binnenzijde van de wang kunnen
worden afgeschraapt. Op deze helderveldfoto
zijn vrijwel geen details zichtbaar.

Bakteriën zijn met helderveld moeilijk zichtbaar, zelfs bij grotere vergrotingen. Met fasecontrast komen al hun details duidelijk tot ui-

ting. De reden waarom men op
mikrobiologische laboratoria doorgaans vaak

Precies dezelfde epiteelcellen maar nu met een
fasecontrastsysteem gefotografeerd. Gebruikt
werd een geelgroen filter. De details, waaronder de celkern, worden nu heel goed zichtbaar.

hee I k o stbare f aseco nt rastm i kroskopen tege n -

komt. Helaas weet men er maar zelden goed
mee te werken. Deze opname werd overigens
met het goedkoopste fasecontrastsysteem gemaakt (Meopta), maar dan wel goed ingesteld.
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Met een speciaal groenfilter kunnen kleureffec-

ten veroorzaakt door interíerentieverschijnselen worden vermeden zodat een ideaal fase-

§-

r.-dË:}.;'k*,,

contrastbeeld ontstaat -

Ook

schimmels

zoals deze Penicillium notatum kunnen heel goed met

fasecontrast wor-

den bekeken.

De

protoplasmastromingen in de schim-

meldraden worden

3r-

dan heel duidelijk
zichtbaar.

Het pseudo-fasecontrasteffect kan ook heel
goed bij epiteelcellen worden toegepast zoals
blijkt uit deze opname. Juist door het diepteeffect komen de details heel goed naar voren.
Opvallend is de celkern, die als een bolletje in
het preparaat lijkt te liggen.

Door een beetje met de kartonnen diafragma's
te schuiven en de grootte ervan te variëren en
daarbij nog wat te experimenteren met de
hoogte-instelling van de condensor, kunnen
heel sprekende interferentiekleuren worden

opgeroepen. De details worden hierdoor nog
sprekender.

wordt nog wel eens vergeten, wat jammer is, want hierdoor worden de beelden verstoord door kleurinterferentie-ef-

Geëxperimenteerd dient te worden met
de grootte van de diafragmaschijfjes.
Maar ook de vorm kan interessante effecten geven. Een nauwe spleet even uit

plaats van naareen scherp gedefinieerd
fasecontrastbeeld. Het groenfilter voorkomt dat en bovendien is het groene
licht nog rustig voor de ogen.
Het enige nadeel van groen is dat bij
fotografie de belichtingstijden wat lan-

scheve verlichting met een verrassend
goede dieptewerking. Door intederentie
kunnen ook allerlei kleuren worden op-

fecten. Het lijkt soms wel of je naar
kleine regenboogjes zit te kijken in-

ger gekozen moeten worden omdat
zwarVwit-materiaal minder gevoelig

voor groen is. Voor kleurmateriaal bestaat dit probleem natuurlijk niet.

Pseudo-Fasecontrast
De aanschaf van een fasecontrastmikroskoop is voor de meeste amateurs
een te grote uitgave. Zelf bouwen is een
bijzonder moeilijke klus. Maar met een
schaar en een stuk zwart karton is toch
het fasecontrasteffect goed te imiteren.

We gaan daarbij uit van een gewone
helderveldmikroskoop met een condensor.
ln principe komt het er op neer dat een
gedeelte van de lichtstralen die normaal
óoor de condensor zouden gaan, wordt
tegengehouden. De doorgelaten stralen
wórden in hun weg belemmerd door het
irisdiafragma van de condensor. Door
het op maat geknipte diafragma te verschuiven ten opzichte van het centrum,
komen via de condensor stralen op het
preparaat die onderling in fase verschillen. Die verschillen worden door het
preparaat nog eens extra versterkt. Het
interferentiebeeld dat nu ontstaat na het
objectief, laat veel meer bijzonderheden
en details zien dan een helderveld
beeld. Het doet denken aan een fasecontrastbeeld. Door het verschuiven

van het diafragmaschijfje ontstaat een
ietwat scheve belichting waardoor het
beeld zelfs een ruimteliik karakter krijgt.

Hoe doen we dat?
We stellen eerst bij een bepaald objec-

tief de kritische verlichting in. U weet
wel, het condensordiafragma zover
openen of sluiten dat het beeldveld net
helemaal met licht is gevuld. Nu worden

uit dun, zwart karton rondjes geknipt

met een doorsnede die ongeveer gelijk
is aan die van de opening van het condensordiafragma bij de kritische verlichting.
Een van die rondjes leggen we oP een
filter dat in de filterhouder is gelegd. Met
de instelschroef van de condensor bewegen we de condensor oP en neer tot
weèen beeld zien dat donkerder wordt,
maar waarbij tegelijk de details sterk

toenemen. Wordt de filterhouder een
beetje uit zijn positie verschoven, dan
zal het diaframaschijfje niet meer cen-

traal in de lichtbundel liggen en een

scheve verlichting teweeg brengen. Het
gevolg is een driedimensionaal beeld
met dieptewerking.
112

het midden geeft bijvoorbeeld

een

geroepen die samen met het driedimensionale beeld een verrassend effect geven.
Het is een typisch project om eens lekker uit te proberen. De beloning wordt
gevonden in heel mooie beelden die
vaak de moeite waard zijn om te worden

gefotografeerd.
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energierijk en het rode licht is een stuk
armer aan energie. Ultraviolet licht is nog
veel energterijker; vandaar dat je er zo
voorzichtig mee moet zijn.

ln het

zichtbare spectrum komen
de kleuren violet,

achtereenvolgens

blauw, groen, geel, oranie en rood voor.
Zetten we de reeks aan de violette kant
voort dan krijgen we ultraviolet, röntgenstralen en gamma-stralen. Aan de rode
kant zi.jn het infrarood, warmtestralen en

Fluorescentie

mikroskopie

Fluorescentie-mikroskopen ztin instrumenten die zelden bij een amateur zullen

worden aangetroffen. De hoge prijs

is

doorgaans het grote bezwaar. Maar toch
kun je ook als amateur op succesvolle
wijze kennis maken met deze tak van de

mikroskopie. Het

is beslist de

moeite

waard.

Wat is Íluorescentie?
Voor we ons meteen in de praktijk storten
eerst een stukje theorie. De praktijk is dan
wat beter te volgen.

Het begrip fluorescentie kennen we van
de Íluorescentie oÍ TL-buis. ln zo'n buis zit
kwikdamp die door de erdoor gevoerde
stroom ultraviolet (UV) licht uitzendt. UVlicht is voor het menselijk oog onzichtbaar
en zelfs zeer schadelijk. De binnenkant
van de glazen wand van de buis is bedekt
met een laagle fluorescentiepoeder. Door
de UV-stralen gaat dit poeder zichtbaar
licht uitzenden.
Licht zoals dat door de Zon, een gloeilamp

oÍ een fluorescentiebuis wordt

uitge-

straald bestaat uit een reeks kleuren varië-

rend van rood tot violet. We noemen dit

het spectrum. Het violette licht is zeer

radiogolven.
Wordt een stoÍ met straling van het linker,
violette, gedeelte van het spectrum getroÍÍen dan zullen de atomen van dit stoÍ
door de hoge energie van deze stralen
worden "aangeslagen". Dat wil zeggen
dat ze meer energie gaan bevatten dan

weer een ander filter. Dit filter mag alleen
licht doorlaten van een kortere golÍlengte
dan de secundaire straling. ln de praktijk
zal een blauw of violet filter gebruikt worden om het licht van de lamp zo te filteren
dat er alleen maar blauw of violet licht op
het voorwerp valt. Voor het oog wordt dan
een oranje filter geplaatst dat geen
spoortje blauw of violet licht doorlaat. Dit

is het simpelste principe van de Íluorescentie-mikroskopie. De gebruikte lichtÍilters kunnen zeer geperfectioneerd wor-

den en toegespitst oP

bePaalde

stralingen. Dit maakt de zaak zeer kostbaar, vooral als het gecombineerd gaat
worden met speciale lampen zoals superhogedruk kwiklampen. Maar eenvoudiger
kan ook.

nodig is voor hun evenwichtstoestand

waarin zi1 zich bevinden, dus

op

hun

plaats in de kristallen van de stoÍ waar zij
deel van uitmaken. Om weer in de evenwichtstoestand terug te komen moeten
de atomen hun teveel aan energie weer
kwijt. Dit gebeurt weer door straling. Door
verliezen is de uitgestraalde energie altiid
minder dan de opgenomen energie. Straling met minder energie heeft een langere
golÍlengte. Bi1 een TL-buis wordt het zeer

kortgolvige UV-licht door het fluorescentiepoeder omgezet in zichtbaar licht. ledere stof die bestraald wordt zal altijd
weer straling uitzenden om de aangeslagen atomen weer in hun evenwichtstoestand te brengen. De intensiteit van deze
zogenaamde secundaire straling is zeer
gering en valt in het niet bij de gereflecteerde straling.
Met wat kunstgrepen kan deze secundaire straling zichtbaar worden gemaakt. Het
aangestraalde voorwerp wordt dan bekeken met een Íilter dat het opvallende licht
tegenhoudt en het secundaire licht doorlaat. Het opvallende licht mag dan geen

licht bevatten, dat door het filter wordt
doorgelaten. Ook dit bereiken we met

t7.

Toepassing op de mikroskoop
Voor de belichting van het te onderzoeken
preparaat kan opvallend of doorvallend
licht worden gebruikt. Opvallend licht vereist bij grotere vergrotingen kostbare

voorzieningen die voor de gemiddelde
amateur niet zijn weggelegd. Dit systeem
laten we dus maar voor wat het is. Wi1

zullen ons gaan bezighouden met het
doorvallend lichtsysteem. Ook dit kan na-

tuurlijk weer heel professioneel en erg
kostbaar, maar voor de echte amateur

geldt nog steeds dat de eenvoud het kernmerk van het ware is. En... de resultaten
hoeven er beslist niet minder om te ziln.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat er twee filters nodig ziin. Een
filter om het te bestuderen voorwerp met

kortgolvig blauw oÍ violet licht te bestralen, het zogenaamde exitatieÍilter. En een
tweede Íilter om het aangestraalde voor-

werp te beki.lken en dat al het door het
exitatiefilter doorgelaten licht tegenhoudt
en alleen het fluorescentie-licht doorlaat.
Een dergelijk Íilter wordt een sperfilter genoemd.
Het exitatiefilter wordt tussen de lichtbron
en de mikroskoopcondensor geplaatst;
het sperfilter komt in of op het oculair dus
tussen beeld en oog.
Bij blauw exitatielicht zal een oranle sperfilter worden toegepast.
Wilt u zelÍ experimenteren dan kan het

exitatiefilter worden vervangen door een
of kolÍje met een sterk blauw gekleurde vloeistof. Dit kan een oplossing
zijn van methyleenblauw of van kopersulfaat waaraan wat ammonia is toegeÍles.je

De provisorische spectroskoop waarmee het
effect van filters kan worden gedemonstreerd.
Schematische voorstelling van een íluorescen'

tie-mikroskoop volgens het doorvallend lichtprincipe. (ldee naar fa. Zeiss)

De opbouw van een eenvoudig spectroskoopje. Een grondplank met daarop aan de ene ziide
een verlicaal plankje waarop twee scheermes'
jes zo dicht bij elkaar voor een opening ziln

geplakt dat ze een zo smal mogeliike spleet
vormen, en aan de andere einde een plankie
met daarop een lens waarmee de spleet geobserveerd wordt. Tussen deze plankjes is een
stu kje p I atte ele ktr i citeitsbu i s aan g eb racht. O p
het deksel van deze buis die heen en weer kan
schuiven is een plankje met een lens gemon'

teerd. Met deze lens wordt de spleet scherp
afgebeeld door het plankje te verschuiven.

Achter deze lens komt een prisma of een tralie
waardoor het licht ontleedt wordt in ziin spectrale kleuren.

BG 12
lamp

blauwfilter

0530
oranlegeel

filter

Het spectrum van een laagvolt mikroskopeerlamp. Dit is een continu-spectrum.
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Het lijnenspectrum van een energie zuinige PLlamp. Deze lampen worden ondermeer minder
warm doordat het infrarood, warmtestraling, in
het spectrum ontbreekt.

Het efíect van een blauw exitatiefilter Upe BG
12/4 en van een oranjegeel spertifter type OG
530 samen op een foto. ln het midden tussen
de spectra van de filters, het spectrum van de
mikroskopeerlamp. Het deel van het spectrum
dat door het ene filter wordt tegengehouden,
wordt door het andere fifter doorgelaten.

'l

Zuurdeeg in acridine-oranje. De tel oranjerood
gekleurde cellen zijn dood. ln de gistcellen is de
opvallende heldergroene vlek van de celkem
zichtbaar. De bacteriën zijn de kleine oranjekleurige staafjes.

2 Bacteriën uit het vliesje op een hooicultuur bestemd voor pantoffeldiertjes. Deze bacteriecellen zijn vrij groot. Zij werden geíotograteerd bij

een 5O0-voudige vergroting. De verschillende
celdelen komen duidelijk tot uiting.
3 Het oppervlak van een blad van de geranium,

dit kan makkelijk van het blad worden afgescheurd, gebed in acidine-oranje. De huidmondjes lichten fel groen op. De door cellulose
versterkte celdelen zijn geel gekleurd. Let verder op de groene celkemen in de overige cellen
van het bladoppervlak.

4 Stuifmeel van een amaryllis in acridine-oranje.
De nog levensvatbare korrels zijn duidelijk
groen van kleur. De celkern met het chromosomenmateriaal is goed zichtbaar. Oranje of rode
konels bezitten geen levensvatbaar erfelijk mateiaal meer.

5 Neusvocht uit een door verkoudheid geplaagde neus. Het eiwithoudende slijm is groen gekleurd. Daartussen de vele witte bloedlichaampjes of leukocyten met hun geelgroene
worstvormige celkern. De rode puntjes in het
midden worden veroorzaan door viruskoloniën.

6 Enkele reuze-kleurcellen zoals die aangetroffen
werden in het slijm van een neus.

paarvruchtlichamen van een schimmel op
brood. Het betrefthiereen Aspergillus. Devorm
van de vruchtlichamen komt hier heel goed uit.

7 Een

Een mikroskoopopstelling waarmee fluorescentie kan worden bedreven. De lichtbron is
een speciale halogeenlampje met een zeer
hoge lichtopbrengst. Deze kan veNangen worden door een diaprojector. Op de voorgrond
enkele verschillende filters zoals die gebruikt
worden. De grote blauwe zijn de exitatiefilters
en komen voor de lichtbron of in defilterhouder
van de condensor. De kleinere oranjefilters zijn
de spertilbrs die in het oculair worden geplaatst.

u

een aquarium of een coupe van blad oÍ

aan een stukje donkerblauw gekleurd glas

tak, dan zal voornamelijk het chlorophyl of
bladgroen heel donkerrood oplichten. Eiwitstructuren zi.jn dan heel donkergroen
van kleur. De celwanden hebben een heel
zachte gele gloed over zich. Al met al niet
zo'n spectaculair beeld. Hetzelfde kan gezegd worden van dierlijke preparaten.

voegd. Of wellicht kan een glashandel

helpen. Het zogenaamde kobaltglas dat
ook wel bii scheikunde-praktica wordt gebruikt is uitstekend geschikt.
Voor het sperÍilter moet een oranle gekleurd glas worden gebruikt. Het moet optisch van goede kwaliteit zi1n. Het oculair-

beeld moet er immers door worden

waargenomen. Hiervoor is de restantenbak van de fotograaÍ een uitkomst. Oranjefilters kom je daann nog wel eens tegen.
Dit filter wordt op de ooglens van het oculair gelegd.

Wilt u controleren oÍ een bepaalde filtercombinatie geschikt is dan moet u door
het sperÍilter heen naar het exitatiefilter
kilken en achter het exitatiefilter een sterke lamp plaatsen. ls het licht van de lamp

volkomen uitgedooÍd dan is de combinatie geschikt voor Íluorescentie-mikroskopie.

Experiment tussendoor
Hoe het een en ander werkt kan met een
eenvoudig zelf te vervaardigen apparaatje
worden gedemonstreerd.
Een spectroskoop: maar dat is een onderwerp op zich en we volstaan met het tonen
van een Íoto van het instrumentje. Het bestaat uit een verticaal gemonteerde spleet
die opgebouwd is uit twee scheermesjes
die zo dicht tegen elkaar op een glaasje
zijn geplakt dat er een minimale spleet

overblijft. Achter die spleet komt een
plankje met een lens erin die de spleet
scherp afbeeldt op een schermpje of op

het filmvlak van een camera. Vlak achter
die lens wordt een prisma of een optisch
tralie geplaatst. Op het scherm krijgen we

nu een spectrum in plaats van een wit
streepje van de spleet te zien. Door voor
de spleet verschillende filters te plaatsen
kunnen we precies zien welke kleuren een
bepaald filter doorlaat en welke het tegenhoudt.
Naast het spectrum van een laagvolgt
gloeilamp kan ook het spectrum van een

energie-zuinige Sl-lamp bekeken worden. Het eerste is een zogenaamd continu-spectrum; het tweede een lilnenspectrum.

Voor onze eenvoudige Íluorescentie-mikroskopie zal uitsluitend gebruik worden
gemaakt van het lijnensepctrum van bij

voorkeur een laagvolt halogeenlamp.

Maar ook een gewone mikroskopeerlamp
voldoet uitstekend.
Door tussen de lichtbron en de spleet van
de spectroskoop een filter te plaatsen
wordt het efÍect van dat filter zichtbaar.

De toepassing

Gelukkig kan met een eenvoudige en

goedkope kleurstoÍ hier een spectaculaire

verandering

in worden gebracht.

Deze

kleurstof is acridine-oranje. Deze kleurstoÍ
gaat met verschillende celbestanddelen
verbrndingen aan die sterk fluorescerend
zijn. En al naar de aard van die verbinding
varieert die kleur van donkergroen en felgroen tot Íeloranje oÍ dieprood. Fluorescentiebeelden maken op de toeschouwer
dan ook doorgaans een diepe indruk door
hun vaak schitterende kleurenspectakel.

Voor de onderzoeker betekenen zi.i een
blik in de biochemische samenstelling en
toestand waarin de cel of het weeÍsel zich

bevindt, gepaard aan een bepalingsgevoeligheid die ver uitgaat boven welke
chemische bepaling dan ook met vaak
een minimum aan kosten en moeite. En
dat geldt ook voor ons amateurmikroskopisten!
Voor het verkrijgen van goede Íluorescentiebeelden zijn heel lage kleurstofconcen-

traties nodig; variërend van 1:1000 tot
1:1.000.000. Dergelijke lage concentra-

ties belnvloeden de chemische celprocessen niet in het minst, zodat de cel gekleurd en wel in levende, actieve, staat
kan worden bestudeerd. Dit is een groot
voordeel ten opzichte van de meeste
kleurmethoden, waarbij het preparaat

eerst gefixeerd, dus gedood, moet worden voordat het met kleurstoffen kan worden behandeld. Of de gebruikte kleurstoffen zijn in de gebruikte concentraties zo
giftig dat de cel na korte tijd toch sterft;

plaatst.

De praktijk
Eerst moet een oplossing gemaakt worden van de kleurstof acridine-oranje die
wij als Íluorochroom gaan gebruiken. Het
is een veel gebruikte kleurstof en de aanschaÍ zal geen problemen geven.
Voor de oplossing van het acridine-oranje
.l
wordt uitgegaan van een 7o oplossing in
water. Dus 1 gram in 100 milliliter water.
Dit is onze voorraadoplossing. Voor het
gebruik wordt deze nog eens 10 maal verdund zodat een concentratie van 0,1 %
wordt bereikt. Dit verdunnen kan zelÍs op
het voorwerpglaasje worden gedaan door
er eerst 10 druppels water op te leggen en

vervolgens een druppel sterke acridineoranje. Na menging kan dan het preparaat
in dit mini-plasje worden gesopt. Dit soppen moet wel enkele minuten gebeuren

omdat de binding van de kleurstof aan
verschillende weeÍseldelen enige tijd
vergt. Doorgaans is na 10 minuten het
optimale resultaat bereikt. Een grote plas

van 10 druppels is veel te veel voor een
goed preparaat. Het dekglaasje zou alle
kanten opdrilven. Bovendien is voor fluorescentie een zo dun mogelijk preparaat
gewenst, want ook de vloeistof zelÍ fluoresceert een beetje mee en hoe dunner
het preparaat, hoe minder celdelen er onder en boven het gewenste onderdeel zit-

ten. Die fluoresceren immers ook

mee.

Het teveel aan vloeistof zuigen we voorzichtig weg met een papieren zakdoekje
oÍ een stukje filtreerpapier alvorens het

dekglaasje op het preparaat komt. ls dit
aangebracht dan wordt het nog eens
voorzichtig aangedrukt. De weggedrukte

ook bi.j vrijwel alle zogeheten vitaalkleuringen.

Sterke lichtbron nodig
Het enige probleem wordt gevormd door
het Íeit dat fluorescentielicht zeer zwak is,
ook al gebruiken we fluorescerende kleur-

stoffen of fluorochromen. Er moet dan ook
altijd een zo sterk mogelijke lichtbron worden gebruikt. Een inbouwlampje van een
tiental Watts zoals bij zoveel, zelfs grotere

iaboratoriummikroskopen voorkomt, is
beslist onvoldoende. Op zijn minst is een
laagvolt mikroskopeerlamp volgens het
Kohlerse principe nodig. Zo'n verlichting
komt al tot een Watt of vijÍendertig, dat
door het speciale lenzensysteem flink

wordt versterkt. Veel beter voldoen de
speciale halogeen mikroskopeerlampen.
Hierin vinden we een halogeenlampje van
minstens 100 Watt en een parabolisch

Om met Íluorescentie in de praktijk van de
mikroskopie aan de slag te gaan zou een
preparaat van het een en ander in water
kunnen worden gemaakt en rechtstreeks
worden bekeken. Natuurlijk met het blauwe exitatiefilter BG 12/4 in de filterhouder

centreert. Alles is centreerbaar zodat een
optimale lichtopbrengst wordt verkregen.
Dergelijke verlichtingen zijn vrij kostbaar,

onder de condensor oÍ de voorwerptaÍel
en het sperfilter OG 530 in het oculair.
Doorgaans is dan inderdaad een fluorescentie-effect waarneembaar. ls het preparaat van plantaardige oorsprong, bijvoorbeeld een groenwier uit een sloot of

tingsprincipe vinden we terug in een diaprojector met een halogeenlampje. Deze
laatste blijkt een ideale vervanger te zijn
voor een speciale fluorescentieverlichting. Mocht uw mikroskoop geen speciale
filterhouder hebben dan kan het blauwÍil-
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ter in de slede voor de dia's worden ge-

spiegeltje dat de stralen nog eens con-

maar vrijwel precies hetzelfde verlich-
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De doorlaatkrommen van het blauw exitatieíilter BG 12/4 en het oranjegele speríilter OG 530.
Het eerste laat alleen blauw licht door van 300

tot 500 nm. Het tweede laat alleen licht door
met een golflengte die groter is dan 500 nm.
Beide doorlaatkrommen zijn in de daaronderstaande figuur samengebracht. Bij een goede
filtercombinatie zullen de krommen elkaar niet
mogen raken. laat staan elkaar bedekken. Een
gedeelte van het licht zou dan door beide filters
worden doorgelaten en het f luorescentie-effect
bederven. Veel pogingen tot het bedrijven van

fluorescentie-mikroskopie mislukken doordat
filters worden gebruikt die elkaar wel overlappen. De hier genoemde filters van de firma
Goke geven geen enkel lek-effect en zijn bovendien niet duur.

vloeistof wordt weer weggezogen. Het
preparaat is nu klaar voor onderzoek en
wordt op de voorwerptaÍel van de mikroskoop gelegd. Vooraf is de verlichting zo
goed mogelijk, liefst volgens het Köhlerse
principe, ingesteld.
Begin het waarnemen met de kleinste vergroting en alleen het blauwfilter. Zoek een
interessant stukje van het preparaat op en
breng dan het oranje speffilter aan. Eerst
zal er vrijwel niets zichtbaar zijn. De ogen
moeten eerst wennen aan het zeer gerin-

ge fluorescentielicht. Draai het condensordiafragma zo ver mogelijk open. Mocht
het beeld hierdoor overstraald raken dan

kan het zover dichtgedraaid worden tot
een compromis is bereikt tussen een geschikte lichtsterkte en een goede beeldkwaliteit. ls een goed plekje gevonden
dan kan een volgende vergroting worden
voorgedraaid.
Allerlei tinten rood, oranje, groen en geel
zullen tegen de donkere achtergrond fel
afsteken. Als je dit effect voor het eerst

waarneemt, blitf

ie niet

zelden

uren

len iets over de samenstelling en activitei-

aÍ als kleine Íelgroen gekleurde ovaaltjes.

ten van de cel zelf. Dode gistcellen zijn
rood gekleurd. ln brood kan alleen meer

Dierlijk weeÍsel

dood materiaal voorkomen. Het is immers
gebakken. Zuurdeeg moet echter een voldoend aantal cellen hebben om het brood
goed te kunnen laten rijzen. Een van de
foto's laat een preparaat van zuurdeeg
zien. De gistcellen vallen onmiddellilk op.
Een gedeelte ervan is rood, dus dood.
Schimmels

Dierlijk weefsel leent zich heel goed voor
Íluorescentietechnieken. ln het medisch
laboratorium heeft de Íluorescentie-mikroskoop dan ook een heel eigen plaats
veroverd. Wij willen ons beperken tot wat
eenvoudige zaakjes op dit gebied. Een
beetje schraapsel van de huid oÍ de binnenzijde van de mond laat met acridineoranje heel duidelijk de platte huidcellen

Nu we toch met brood bezig zijn kunnen

zien als donkergroene schijven met daarin

we meteen aandacht schenken aan de

de felgroene celkern. Niet zelden steken
de bacteriën, die vooral de mond in grote
aantallen bevolken, daarbij af als felrode

soms daarop voorkomende schimmels.
Gooi een beschimmeld stuk brood nu
eens niet weg maar pluk eens wat van die
schimmel af en maak een preparaatje van
acridine-oranje. Heel mooi komt dan de
structuur tot uiting. Op een van de foto's
zien we de vruchtlichamen van een Aspergillus zoals die op een broodje werden
aangetroffen.

achtereen genieten van dit Íraaie kleuren-

Bacteriën

schouwspel. Een schouwspel dat de biochemische hoedanigheid en activiteit van
de cel laat zien.

Een onderwerp dat vooral bestemd

Wat ondezoeken we?
De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.
Enkele voorbeelden zullen we hier geven.
Uw eigen fantasie moet de rest doen.

is

den in onze verschillende soorten yoghurt, maar ook bij een hooicultuur voor
protozoën komen ze in groten getale voor.

Ze kunnen natuurlijk ook speciaal voor
is

StuiÍmeel

een onderwerp apart. De hier afgebeelde

Van nature kan stuifmeel al heel mooi ge-

bacteriën zijn aÍkomstig van een cultuur
die bestemd was om pantoffeldiertjes te

kleurd en gevormd zijn. Met fluorochromen gekleurd komt de inwendige struc-

tuur en de

vruchtbaarheid, dus

bruikbaarheid aan het licht. Met acridineoranje fluoresceert de celwand oranje. De
inhoud bestaat uit eiwitten en vooral ook
erfelilk materiaal in de vorm van DNA (desoxy-ribonucleïnezuur). ln gezonde (vitale)

toestand kleurt dit DNA opvallend lichtgroen. ls het eiwit en dus ook het DNA op
de een of andere manier beschadigd dan

fluoresceert het rood tot oranje-achtig.
Goed stuiÍmeel zal dus een oranjerode
rand vertonen met daarbinnen een Íelgroene celkern. Op een van de Íoto's is
duidelijk het verschil tussen een gezonde
en een minder vitale stuifmeelkorrel zichtbaar.
Zuurdeeg

ln hoofdstuk 20 bespreken we hoe je aan
brood kunt zien of er zuiver zuurdeeg of
gist gebruikt is. We doen dit met behulp
van toluidine-blauw. Met het Íluorochroom acridine-oranje lukt het nog veel beter. ln levend zuurdeeg kan nu worden
nagegaan of de gisten en bacteriën aanwezig zijn en of ze al of niet levend zijn.
Een beetje zuurdeeg oÍ brood wordt gesopt in verdunde acridine-oranje en met
een vergroting van 400 maal onderzocht.
De bacteriën zijn herkenbaar aan de fel
oranje oplichtende staaÍjes. Zijn ze dood
dan is de kleur rood. De gistcellen zijn

bestuderen. Deze laatste bleven uit, maar
de wel heel fraaie bacteriën kwamen er

voor in de plaats. De cultuur ontstond
door een handvol hooi in een jampot

slootwaterte doen en enige dagen te laten
staan.
Een beetje van het vliesje dat op de hooicultuur dreeÍ werd gesuspendeerd in een
druppeltje verdunde acridine-oranje.
Dekglaasje erop en kijken maar. Het waren vrij grote bacteriën en veel details zijn
daar met de kleuring zichtbaar geworden.
Let wel, het zijn nog steeds springlevende
bacteriën zoals ze gefotografeerd zijn. De
verschillende kleuren getuigen daarvan.
De felgroene deeltjes zijn de DNA-structuren van het bacteriechromosoom. De dragers van het erfelijk materiaal dus. De omgevende celwand is oran.jerood, maar let
vooral op de donkerrode deeltjes. Dit zijn
plaatsen waar sterke biochemische activiteit heerst. Egaal rode cellen zonder die

donkerrode deeltjes zijn dood. Zi1 vertonen geen enkele biochemische activiteit.
PlantenweeÍsel

De actieve mikroskopisten zullen vast wel
eens een coupe van een of ander planten-

deel hebben gesneden. Deze coupes
kunnen ook met acridine-oranje worden
gekleurd.

Heel eenvoudig is het om de opperhuid
van een blad af te scheuren. Het velletje is

herkenbaar aan hun opvallende ovale

een cellaag dik. Gekleurd met acridine-

vorm. Levende gistcellen zijn in verschil-

oranje komen vooral de huidmondjes heel
goed naar voren zoals blilkt uit de foto. De
celkernen van de opperhuidcellen steken

lende tinten groen gekleurd. Ook in de cel
zelÍ zijn kleurvariaties zichtbaar. Zij vertel-

(1

000

maal) blijkt hun vorm.

Als de neus aangedaan is door biivoorbeeld een verkoudheidsvirus dan kan dat

heel goed worden aangetoond.

Een
beet.je neusvocht in een druppeltje acridine-oranje demonstreed wat mogelijk is. ln

de eerste plaats vallen de sterkgroen gekleurde slierten van het eiwitrijke neuss-

voor lieden met een mikroskoop met grote
vergrotingen van 400 en liefst 1000 maal.
Hoewel, er kunnen flinke joekels onder de
bacteriën voorkomen. We kunnen ze vin-

ons doel gekweekt worden, maar dat

puntjes. Bij grote vergrotingen

lilm op. Daartussen vinden we onregelma-

gevormde tot ovale cellen met
geelgroene worstvormige en zeer opval-

tig

lende insluitsels. Dit zijn de witte bloedlichaampjes die heel actieÍ zijn met de ver-

dediging van het neusweefsel tegen de
ziekmakende indringers. Die geelgroene
worstjes zijn de celkernen van deze zo

belangrijke bondgenoten

van ons

li-

chaam. Met een beetje geluk vinden we
ook nog groepjes sterk rood gekleurde
onregelmatige structuren in het neusslijm.
Dit ziln koloniën van het verkoudheidsvirus. Zi1 bestaan in hoofdzaak uit RNA (ribonucleïnezuur) wat kenmerkend is voor

virussen en met acridine-oranje die typisch rode kleur aanneemt.
FotograÍie

Wie eenmaal de felle kleuren van Íluorescentiepreparaten heeft gezien en wel eens
een camera op zi.jn mikroskoop heeft gezet, krijgt zonder meer het verlangen om
ook hier een paar dia's van te schieten. Er
moet wel rekening gehouden worden met

het toch wel heel zwakke fluorescentielicht. Belichtingstijden van enkele minuten

zijn regel. Een kwartier is geen uitzondering, maar de resultaten zijn de moeite
waard.
Een kleinbeeldcamera met een volledige
automatisering van belichting door de
lens is hier zeer welkom.
De fluorescentie-mikroskopie biedt ook
voor amateurs nog vele mogelijkheden.
Zo kan er geèxperimenteerd worden met
Íi lters en f iltercombinaties. Acridine-oranje is lang niet de enige kleurstof die geschikt is als fluorochroom. Hele lijsten zijn
en worden er gepubliceerd met de vaak
heel specifieke toepassingen. Verschil-

lende verdunningen van de voorraadop-

lossing hebben verschillende effecten,
maar ook de zuurgraad van het water
waarmee verdund wordt. Met wat fantasie
kan de echte experimentator hier zijn hart
ophalen.

HOOFDSTUK 11
Vezels en haren

Als u een poes aait, dan voelt haar vacht
veel zachter aan dan wanneer u een varken met strelende handen betast. De oorzaak moet gezocht worden in de structuur
van de haren van deze beide dieren. Om
achter deze structuur te komen, moeten
we van de haren een eenvoudig preparaatje maken. Willen we het heel eenvoudig houden, dan kunnen de haren rechtstreeks op een voorwerpglaasje met een
dekglaasje erop maar zonder vloeistof er-

tussen, worden bekeken. Het dekglaasje
dient uitsluitend om de vaak krom staande
haren plat op het voorwerpglaasje te
drukken.
De haren van ons huistijgertle blijken in de
eerste plaats veel dunner te zijn. Maar bovendien valt direct op dat deze haren bedekt zijn met heel fijne schubjes die dakpansgewijs over elkaar hebn liggen. Deze

Het verzamelen van haren van verschillende
zoogdieren is erg interessant. Verzamel echter
alleen afgevallen haren en ruk ze niet uit de
vacht van poes of hond. Deze poes stak haar
ontstemming niet onder stoelen of banken.

zo'n verzameling moeten we blijvende oÍ
houdbare preparaten maken. Als insluitmiddel gebruiken we dan Canadabalsem
of een moderne synthetische hars, zoals
Euparal oÍ Entallan. Voor grof werk kunnen de droge haren rechtstreeks in de

hars ingebed worden. Onvermijdelijk
wordt dan lucht mee ingesloten, waardoor
veel interessante details verloren gaan. De
lucht moet dus ook hier eerst uit de haren
verdreven worden. ln de eerste plaats
worden de haren in stukjes van ongeveer
1/z tol 1 cm geknipt of gesneden. Vervolgens komen ze in een horlogeglaasje met
alcohol (96%) oÍ brandspiritus. Na enkele
minuten ingewerkt te hebben, wordt de
alcohol voorzichtig afgegoten. De haren

schubjes liggen in de lengterichting van
de haar en als we in die richting strijken
voelt de haar zeer glad aan. Strijken we de
andere kant op dan voelt de haar veel
stroever aan. De varkenshaar blijkt vele
malen dikker te zijn en ook veel groffere
schubben te hebben. De kleur van de onderzochte haar maakt natuurlijk ook veel
uit op het mikroskopisch beeld. Een witte
haar blijkt geheel doorzichtig te zijn, terwijl

moeten daarbij natuurlijk in het horlogeglaasje achterblijven. Direct daarna

een zwarte haar verdeeld blijkt te zijn in

compartimentjes die met een donkere
kleurstoÍ, het zgn. pigment, gevuld zijn.
Met deze droge methode kunnen we eigenlijk alleen maar de buitenkant van de
haar bestuderen. De inwendige structuur
blijft vaak onzichtbaar doordat de holte in
de haar, de haarschacht, gevuld is met
lucht. Om deze lucht te verdrijven wordt
de haar eerst in alcohol of brandspiritus
gelegd. Door de hoge bevochtigingsgraad van deze vloeistof wordt de lucht uit
de haarschacht verdreven. We zouden de
haar nu verder in deze vloeistoffen kunnen
bekijken. Het nadeel is echter dal ze zeer
snel verdampen. Na het alcoholbad bren-

gen we de te onderzoeken haar over in
een druppel glycerine, die we van te voren

op het

schoongemaakte voorwerpglas
met behulp van een pipetje hebben gebracht. De alcohol zal spoedig verdampen
en de glycerine neemt haar plaats in. Na
een dekglaasye op de druppel gelegd te
hebben, kunnen we het preparaat aan een
nader onderzoek onderwerpen.
ln plaats van de donkere massa die we bij
het droge preparaat zagen, kunnen we nu
in de heldere haar verschillende structuren ontdekken. Zo blijkt de rand niet een
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ren. Vooral voor jaloerse minnaars kan dit

een interessante toepassing zijn. Voor

Voor het bestuderen van weefsels kan men het
beste opvallend licht gebruiken. Het preparaat
wordt met een klein schemerlampje van boven
belicht. Hier een opstelling van de Olympusmi-

kroskoop van de auteur met een eenvoudig
bollampje. Alle weefselfoto's werden op deze
wijze gemaakt.

gladde, rechte lijn te zijn, maar zeer on-

effen. Dit wordt veroorzaakt door de
schubjes. ln de haar zelt zien we heel duidelilk nu de haarschacht die al of niet ver-

stopt bliikt te zijn met klompjes pigmentkorrels. Vooral bij het haar van oudere
mensen blijkt dit sterk het geval te zijn.
Bekijken we een griize oÍ een blonde haar
dan ontbreekt het pigment en zien we een
doorlopende schacht.

Blijvende preparaten
Een glycerinepreparaat kan men doorgaans niet lang bewaren. Het aanleggen
van een verzameling haren van verschillende dieren is erg interessant en kan
soms van pas komen als men gevraagd
wordt de een of andere haar te identifice-

brengen we met een pipetje wat isopropylalcohol oÍ butanol in het horlogeglaasje.
Ook dit moet weer enkele minuten inwerken. Ook deze vloeistof wordt weer afge-

goten, waarna xyleen op het horlogeglaasje wordt gebracht. Op een van de

tevoren goed schoongemaakt voor-

werpglas brengen we nu een druppel van
het te gebruik insluitmiddel. Met twee prepareernaalden worden de haren overgebracht in deze druppel, waarna voorzichtig het dekglas erop gelegd kan worden.
Even het dekglas aandrukken om de haren zo vlak mogelijk te krijgen en het preparaat is klaar. Voor het opgeborgen kan
worden moet het eerst enkele dagen vlak
liggen om het insluitmiddel de gelegenheid te geven uit te harden.

Andere dieren
Bestuderen we de haren van een schaap,
dan zal onmiddellijk de sterk geschubde
structuur opvallen. Deze is zo kenmer-

kend dat hiermee in één oogopslag bepaald kan worden of een weefsel uit echte
schapewol is gemaakt of dat er een ander
beest of zelfs een kunstvezel aan te pas is

gekomen. Kenners kunnen zelfs boven-

WeeÍsels uervangen haren

schaap de wol afkomstig is. Een kameelhaar is totaal anders, deze is bijzonder

De individuen die zich later tot mensen
zouden ontwikkelen, waren van nature
sterk behaard en dus beschermd tegen

dien nog zeggen van wat voor soort
sterk gegroefd en veel dikker. Duidelijk

blijkt waarom een kameelharen mantel
veel groffer is dan een wollen mantel. Dit
ziin slechts twee voorbeelden, maar er lopen nog veel meer dieren met vachten
rond. Maakt u eens preparaten van de
haren van uw hond, kat, konijn, witte muis,
hamster of wal voor huisdier u ook mag

hebben. Wilt u de haren van exotische
dieren te pakken krijgen, dan is het raadzaam naar een dierentuin te gaan en daar
een oppasser om hulp te vragen. Een sigaar als dank doet meestal wonderen en
waarborgt hulp voor de toekomst, vooral
als u vertelt waarvoor het is.

koude en andere minder prettige weersinvloeden. Naarmate de oermens zich ontwikkelde, nam zijn beharing af en moest
hij naar middelen zoeken om zich te beschermen. Hij vond deze in eerste instan-

tie in de huiden die hij stroopte van de
dieren die hij zich wist te verschatfen tijdens de jacht. Het vlees werd met smaak
verorberd en de dierehuid werd bewerkt

tot kledingstuk.
Het duurde niet lang of men leerde de

kunst van het weven en hoefde het

schaap niet meer te stropen om van zijn
warme vacht te kunnen profiteren. De wol

afscheren was voldoende. Na het uitvinden van de weeftechniek, ongeveer 8000
jaar voor de geboorte van Christus, konden de eerste weefsels gemaakt worden
voor de vervaardiging van kleding.
ln het begin was men beperkt tot de vacht
die men dieren, zoals schapen, aÍschoor.

Toen het vlas ontdekt werd kon men het
eerste linnen weven en het duurde niet
lang oÍ het raakte in de mode. Het weven
van allerhande stoffen werd een hoog gewaardeerd ambacht.
Toen de stoommachine werd uitgevonden kwam de textielindustrie op gang en
handweefwerk werd zeldzaam. De behoefte aan vezelstoffen werd steeds gro-

ter. De uitvinding van de kunstvezels,

zoals Nylon, Perlon, Orlon enz. bracht een

ware revolutie teweeg. Thans is de moderne techniek in staat om elk gewenst
weefsel met iedere verlangde kwaliteit te
vervaardigen. Het gevaar van vervalsingen is zeer groot. Gelukkig heeft iedere
vezel of het nu een natuur- of een kunstvezel is, zijn eigen karakteristieke mikroskopische uiterlijk.

Vezelsoorten
Katoen: Katoen bestaat uit de draderig
massa die zich in de vrucht van de katoen-

plant bevindt. Wil men zuivere katoenve-

zels bestuderen, dan kan men het best
watten nemen. Vraag dan wel naar watten

die uitsluitend uit katoen bestaan, want
ook hier heeft de kunstvezel zijn intrede
gedaan. Een vezeldraad bestaat uit een
enkele cel met een tamelijk dikke cel-

ah

potarisatie gefotografeerde haar op het blad
van een Helianthum.

ln plantkundige preparaten lichten de houtstructuren goed op tussen twee gekruiste polfilters zoals blijkt uit deze doorsnede van dennehout.

wand. Meestal is de vezel enkele slagen
gedraaid. Soms kan men op de wand kleine Íijne schuin staande streepjes zien.
Linnen: ln de bast van de stengel van de
vlasplant komen zeer lange bundels van
vezels voor. Door de bast in water te leggen, wordt door rotting al het zachte plantenmateriaal verwijderd en blijven de ve-

ir.;,illtl,

zels over die men tot garen spint. De
vezels zijn veel dunner dan die van katoen
en zijn gedraaid. Op de wand kunnen fijne,

dwarse streepje voorkomen.
Jute: Jute is afkomstig van een plant die
uitsluitend in de warme streken groeit. De
vrij grove vezels bezitten een duidelijk
zichtbare holte die op regelmatige afstanden versmald is. Meestal komen de vezels
in bundeltjes voor, waardoor jute een bijzonder grof aanzien heeft; denk maar
eens aan een jute zak. Door deze bundelvorming is de vezel zeer sterk. Waren ka-

Een stukje grof geweven linnen. Duidelijk is te

zien dat de draden bestaan uit in elkaar gedraaide vezels.
Een kunstvezel is zuiver glad en recht, zoals
blijkt uit deze foto van een stukje nylondoek.

toen en linnen uit celstoÍ opgebouwd, de
jutevezel bestaat in hooÍdzaak uit houtstoÍ.

Zijde: Zijde is een afscheidingsprodukt
van de zijderups. Als deze rups zich gaat
verpoppen, spint ze een cocon, waarinze
gedurende haar verpoppingsproces verblijft. Door de draden van deze cocon af te
pellen, verkrijgt men een zeer fijne regel-

matig gevormd gladde vezel. Mikroskopisch ziln ze dan ook volkomen glad zonder dwarsstreepies. Een holte ontbreekt.
Kunstzijde: Kunstzijde lijkt onder de mikroskoop bijzonder veel op echte natuurzijde. De kunstzijdevezel wordt verkregen
door de stoÍ uit een nauwe opening te
persen, waardoor een gladde strakke
wand wordt verkregen. De rups doet hetzelfde, alleen de grondstof is anders van
samenstelling. Met een chemische reactie
kan men direct uitmaken of men met eer'r

vezel van natuur- of van kunstzijde te
doen heeft. Doorgaans is de vezel van de
kunststoffen veel dikker dan die van de
rups. Een kunstvezel is absoluut overal
even dicht van structuur en zeker overal
even dik. De rups is niet in staat om met
deze mechanische precisie te spinnen. De

dikte en de structuur van de vezel is niet
constant bij haar. Na enige oefening kan
men vrij duidelijk het verschil tussen echt
en namaak onderscheiden.
Het garen dat men van natuurvezels spint,
is herkenbaar doordat de vezels sterk in
elkaar gedraaid zijn terwijl de garens van
de kunstvezels niet of nauwelijks gedraaid
zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn op de
foto's in dit artikel duidelilk zichtbaar. Ook
De vezels van de natuurzijde hebben ook een
zeer gladde structuur, maar toch is de natuurzijde veel onregelmatiger van samenstelling,
zoals blijkt uit deze foto.
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van weefsels is het interessant om een
verzameling preparaten aan te leggen.
Moeder de vrouw heeft altijd wel kleine
stukjes stoÍ over en anders kan een manu-

Íacturenzaak u waarschijnlijk wel helpen.
De stukjes die u nodig heeft hoeven niet
groter dan een vierkante halve centimeter
te zijn. Het luchtvrij maken en het insluiten

gaat op precies dezelÍde wijze als de vezels.

Papier
ls onze huidrge wereld ondenkbaar zon-

der textiel, hetzelfde geldt voor papier.
Hele landstreken worden jaarlijks ontbost
om te kunnen voldoen aan de ontzagwek-

,u#Ë
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kend grote vraag naar papier. Het eerste

papier werd ongeveer 3000 jaar voor
Christus door de Egyptenaren vervaar-

digd. Zij gebruikten daarvoor het merg

.{^'-

1 Een heel bekende

textielvezel is de wol. Duidelijk is de structuur van de haren van het schaap
hierin te herkennen. Karakteristiek zijn de duidelijk gevormde schubben.
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van de thans in ons land zo populaire papyrusplant. Het merg van deze plant heeft
een nogal sterk samenhangende vezelachtige structuur. Door twee lagen te maken van dwars op elkaar liggende mergvezels en deze samen te persen werd een
redelijk goed beschrijfbaar papier verkre.l
gen. Pas in het jaar 05 na Christus werd
in China het huidige lompenpapier uitgevonden en het duurde nog vele eeuwen
voor dit papier in het westen bekend werd
en in gebruik raakte.
Het grote verschil tussen papier en textiel
ligt in de verwerking van de vezels. Voor
de vervaardiging van textiel worden de
vezels tot draden in elkaar gesponnen
waarna van de draden weefsels vervaardigd worden. Papier verkrijgt men door de
vezels samen te persen tot een dunne
egale laag. Maar in beide gevallen worden
vezels gebruikt en vaak zelfs dezelfde vezels, hoewel de kunstvezel voor de vervaardiging van papier nog niet wordt toegepast. Al naar de gebruikte grondstofÍen
kan men het papier in drie verschillende
groepen indelen, die ieder hun speciÍieke
eigenschappen hebben.
We onderscheiden zo:
1. Lompenpapier.
2. Houtbevattend papier.
3. Celstofbevattend paprer.
Voor we de verschillende soorten papier
wat nader zullen bekijken gaan we eerst
het papier voor het mikroskopisch onderzoek geschikt maken.
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Veel groffer van structuur is het haar van een
kameel zoals blijkt uit deze afbeelding. De donkere vlekken in de dikke haar worden veroorzaakt door luchtbellen die niet voldoende zijn
uitgedreven.
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Een mensenhaar ingebed tn gtycèrrne nadat de

lucht is verdreven door alcohol. Duidelijk is tle
geschubde rand en het merg in de haarschacht
zichtbaar.
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ties die men ook met het papier als zoda-

Het ontsluiten van papier voor het

nig kan uitvoeren.

maken van preparaten
Van verschillende sooften papier verzamelen we kleine stukjes ter grootte van
enkele vierkante centimeters. Als voorbeeld nemen we krantepapier, schrijfpapier, vloeipapier, cigarettepapier, toiletpapier en wat er nog meer aan paPier te
bedenken valt. Ook karton en hardboard
is zeer interessant. Het te onderzoeken
papier versnipperen we eerst om het ver-

volgens in water goed te laten weken.
Hierna vullen we een reageerbuisje voor
een kwart met een 1-procentige oplossing

van natronloog of caustische soda. We

krijgen een dergelijke oplossing door per
liter water 10 gram natronloog of caustische soda op te lossen. Wees zeer voorzichtig met deze stof, want in geconcen-

treerde vorm

is het een sterk bijtend

(r)

HoutstoÍreactie

Voor deze reactie hebben we twee vloeistoffen nodig nl.:
a. Phloroglucine: hiervan lossen we 1
gram op in 100 ml alcohol 96%.
b.Zoutzuur20%:het bij de drogist of apotheek verkri.jgbare zoutzuur heeft een
sterkte van ca. 35%. Van dit zoutzuur
mengen we 57 ml met 43 ml. water.
Het is het verstandigst om deze vloeistoÍ-

De reactie zelf is als volgt uit te voeren. Wil

men papier als zodanig onderzoeken op
de aanwezigheid van houtstof, dan brengt
u met het pipetje eerst enkele druppels
van de Phloroglucine-oplossing op het
papier en laat dit even goed intrekken.
Vervolgens worden op dezelfde plaats en-

ledere

kele druppels van het zoutzuur gepipetteerd. lndien houtstoÍ aanwezig is, zal het
papier op de plaats waar zij bevochtigd is
binnen enkele seconden fel rood kleuren.
Wil men de kleuring toepassen op een
mikroskopisch preparaat, dan worden de
vezels uit het laatste spoelwater eerst gebracht in een paar druppels Phlorogluci-

vloeistof heeft dan zijn eigen pipetle, zodat verwisseling vrijwel niet voor kan komen. De stoÍ Phloroglucine kan misschien
problemen opleveren als u hem bij de
apotheek wil bestellen.

gepipetteerd. Met een strookje filtreerpapier (houtvrij) wordt deze oplossing na enkele minuten weggezogen, waarna direct
daarop het zoutzuur op de vezelmassa

Íen in pipetflesjes te bewaren.

ne-oplossing die op het voorwerpglas ziin

goedje dat net zo gevaarlijk is als sterk
zwavelzuur. Pak het niet met de vingers
beet, maar gebruik een plastic lepeltje. De
oplossing is veel minder gevaarlijk, maar
mocht u het aan uw handen of op uw
kleding krijgen, dan is het verstandig om
meteen met water de zaak goed schoon te
spoelen. ln het buisje met loog brengen
we de geweekte snippers papier en plaatsen het buisje in een pannetje met kokend

water. Daar laten we het ongeveer een
kwartiertje in staan. Vele boeken en handleidingen zeggen hier dat men het buisje
met het loog boven een vlammetje moet
verwarmen. Doe dit niet, het is levensgevaarlijk. Natronloog in een buisje lijdt nl. in
sterke mate aan de zgn. kookvertraging.
Dit betekent dat de vloeistoÍ oververhit
raakt zonder te koken. Geheel onverwacht gaat de vloeistof dan plotseling koken met als gevolg dat door de oververhitting de inhoud van het buisje eruit springt.
Heeft u geluk dan krilgt u het niet in uw
ogen. Velen vaak ervaren laboranten ziin
van dit verschijnsel het slachtoffer gewor-

den. Het kan vermeden worden door

in

een waterbadje te koken.
Na het koken koelen we eerst de buisjes af
in een pannetje koud water. We laten de
inhoud bezinken en gieten vervolgens de
bovenstaande vloeistof af. De buis wordt
gevuld met schoon water en de inhoud
goed geschud, waarna weer bezonken
moet worden. Dit herhalen we nog twee
maal. Op deze wijze worden de restanten
loog uit de losgekookte vezels gespoeld.
Na de laatste maal spoelen gieten we een
heel klein beetie water in het buisje,
schudden goed op en gieten de inhoud in
een klein bakje. Met prepareernaalden
vissen we wat vezels uit het water en leggen deze op een voorwerpglaas.je. Na een
dekglaasle erop gelegd te hebben kan het
resultaat onder de mikroskoop bekeken
worden.
I

§
De kwaliteit van een elektrisch scheerapparaat
kan beoordeeld worden aan de hand van een
mikroskopisch onderzoek van de afgeschoren
baardharen. Deze haren zijn afkomstig van een
niet al te best apparaat. Het snijvlak is niet glad.
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beoor-

delen naar hun vorm en na enige oefening
kan men zeggen van wat voor soort vezel
of lompen het papier vervaardigd is. Met
een tweetal reacties kan men echter heel
eenvoudig nagaan of een bepaalde vezel

houtstof, dan wel celstof bevat. Het zijn
betrekkelijk eenvoudig uit te voeren reac-
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afgerukt.
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dentiÍicatie-reacties

De te onderzoeken vezels kan men

De haren worden meer afgerukt dan gesneden.

ln het preparaat komen ook veel huidschilfers
voor. Ook deze zijn met de haren van de huid

a

Voor papieronderzoek hebben we dne reagentia nodig: zoutzuur, phloroglucine en joodiood-

kali. Links op de voorgrond een stukie papier
met een negatieve houtstofreactie, daarnaast
een positieve reactie en daarnaast een positieve celstofreactie.

Voor het testen van papier op hout- of celstof
kunnen enkele eenvoudige chemische reacties
uitgevoerd worden. Hier wordt een van de

reagentia op een stukje papier in een horlo'
geglaasje gedruppeld.

gepipetteerd moet worden. Er kan nu di-

rect een dekglas op de druppel gelegd
worden. ln verband met de sterke zoutzuurdampen is het echter verstandiger
ook het zoutzuur na enkele minuten inwerken met een strookje filtreerpapier weg te
zuigen en vervolgens schoon water op de
vezelmassa te pipetteren. Door dit weer

weg te zuigen en te vervangen door
schoon water en dit enkele malen te her-

gen houdbaar. De kleur zal echter spoedig
verbleken.

lossing van chloorzinkjood. Deze oplos-

@

CelstoÍreactie

Ook voor deze reactie hebben we twee
vloeistoffen, cq. oplossingen nodig.
a. joodjoodkali: in 100 ml water worden
achtereenvolgens opgelost:

10 gram kaliumjodide, 5,8 gram jodium

halen, kan alle zoutzuur weggewassen
worden. De Íelle kleur zal hierdoor iets

(vast) en 10 gram glycerine.
b. Zoutzuur 2Oo/o.Deze oplossing hebben

opbleken, maar zoutzuurdampen zijn zeer
schadelijk voor de mikroskoop. Zij tasten
nl. alle metalen delen aan.

we al gemaakt voor de houtstofreactie.
De reactie verloopt op precies dezelfde
manier als die van de houtstof. Alleen

een

wordt de vlek hier donkerpaars tot violet
als het te onderzoeken materiaal uit celstoÍ bestaat. Houtstof en eventueel ande-

Na de laatste maal spoelen kan

dekglaasje op de druppel water gelegd
worden. Ook kan de druppel water vervangen worden door een druppel glycerine. Het preparaat blijft hierdoorenkele da-

versie van de min of meer ofÍiciële celstofreactie. Hiervoor gebruikt men nl. een op-

re stoffen krijgen verschillende tinten
bruin. Deze reactie is een vereenvoudigde

sing heeft de volgende samenstelling:

chloorzinkjood: zinkchloride 50 gram, kaliumjodide 16 gram, jodium 3 gram en water 20 gram.
Deze vloeistoÍ, die zeer slecht houdbaar
is, wordt rechtstreeks op het te onderzoeken papiermonster gepipetteerd of de vezels worden in een druppeltje van deze
oplossing op een voorwerpglas gebracht.
Na het opleggen van een dekglaasje kan
rechtstreeks gemikroskopeerd worden.
lndien de vezels uit celstof bestaan zullen
ze blauw tot violet kleuren.
Met deze reacties kunnen we verschillende soorten papier nader bestuderen.

Lompenpapier
De beste kwaliteit papier wordt uit lompen
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vervaardigd. Echt lompenpapier dat uitsluitend uit lompen is vervaardigd, wordt
heden ten dage nog maar zelden aangetroffen. De vezels die we in dit papier aantreffen zijn in hoofdzaak aÍkomstig van katoen, hennep, vlas en ook wel wol. Deze
vezels hebben we al bij het onderzoek van
textiel leren kennen. Het zal echter vaak

niet meevallen om de diverse vezels te
herkennen. Door de vele behandelingen
die ze hebben moeten ondergaan om tot
papier verwerkt te worden, is de structuur
vaak ernstig vervormd. Vaak worden de
vezels zelfs geÍibrilleerd, dat wil zeggen
de wand wordt zo behandeld dat ze rafelig

wordt. De vezels hechten hierdoor beter
aan elkaar. Voor ons wordt de herkenning

hierdoor des te moeilijker.

Houtpapier
Voor het vervaardigen van houtpapier gebruikt men houtslilpsel dat wordt verkregen door hout filn te maken. De deeltjes
van dit houtslijpsel tonen nog heel duidelijk de structuur van de houtvezels van het
hout waaruit ze gemaakt zijn. ln naaldhoutvezels treffen we heel goed herkenbaar de grote ronde hoÍstippels aan die
kenmerkend zijn voor dit hout. ln loofhout
trefÍen we deze hoÍstippels niet aan. Op

Een langdoorsnede, radiaire coupe, van het

hout van een denneboom. Duidelijk zijn de
ronde hofstippels in de houtvezels zichtbaar.
We vinden ze terug in de foto van het krantepapier.

de functie en de bouw van de stippels
komen we later nog wel terug. De vezels
uit houtpapier kunnen we natuurlijk prach-

tig kleuren met de
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phloroglucine-zoutzuur-methode. Dun papier, zoals rijstpapier voor het schoonmaken van lenzen of
het vloeipapier van onze hartstochtelijke
shagrokers, kunnen we rechtstreeks onder de mikroskoop leggen. Eventueel kan
het papier van tevoren gekleurd worden
met een van de drie aangegeven methoden. De vezels kunnen dan heel duidelijk
waargenomen worden.
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CelstoÍpapier
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Erg populair is het celstoÍpapier; denk
L
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Verschillende soorten vezels zoals die door het
mikroskoop bekeken eruit zien: a : katoen;b :
linnen; c : jute; d : natuurzijde: e : schapewol; f : viscose celwol; g : houtvezels en h :
stro.

Voor het onderzoek van papiervezels moet het
papier opgekookt worden in loog. Doe dat altijd
in een pannetje met water. Het kan u veel narigheid besparen.

maar eens aan de reclame voor celstofluiers en celstofzakdoekjes. Celstof
wordt verkregen uit houtvezels. Langs
chemische weg wordt de houtstof uit de
vezels verwijderd en blijft de celstof
achter.
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G
ln het zoete water komt ook wel dit veelpotige
wezentje voor. Het luistert naar de naam Bran'

chipus. Opmerkelijk is zijn grote beweeglijkheid. Het vormt samen met de Daphnia een
uitstekend visvoer.
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lVoor het waarnemen van groot plankton

kan
men het best een mikro-aquarium gebruiken.
lJit een stukje plastic folie wordt een kamerlie

Voor het nemen van watermonsters kan gebruik worden gemaakt van een puttertje. Dit is
gemaakt van een plastic regenpijp. De bodem
is afgesloten door een conservenblikje.

gesneden. Het geheel wordt afgedekt door een
dekglaasje. Stevigheid kan verkregen worden
door het een en ander met vaseline aan elkaar
te plakken.

Z

z

/-7

De term plankton wordt in verband met de
nogal verontrustende toestand van de vis
in onze zoete en zoute wateren meer dan
eens gebruikt. Het enige wat we er meestal van aan de weet kunnen komen, is het
feit dat het de voedselbron voor de meeste vissen is. Voor de mikroskopist vormt
het plankton een onuitputtelijke bron van
veel mikroskopisch genoegen.
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Wat is plankton?
De term plankton wordt gebruikt als verzamelnaam voor alle kleine organismen
die in het water rondzweven, hoewel ver-

schillende soorten plankton heel vaak
over goed ontwikkelde bewegingsorganismen beschikken. Het plankton vormt
een uiterst belangrijke rol bij de biologi-

sche zelfreiniging van het water en dient
daarnaast als visvoer. Het plankton kunnen we op verschillende manieren indelen. lngedeeld naar het zoutgehalte van
het water spreken we van zoetwater- of
limnoplankton; brakwater of salinoplankton en zee- oÍ haliplankton. Hiernaast kan
het plankton verdeeld worden in plantaar-

dig of Fytoplankton en dierlijk ol Zoöplankton. Onder de eerste groep vinden we
dan alle algen en wieren, terwijl in de
tweede groep larven van grotere dieren,
kleine kreeftachtige diertjes en protozoën

oÍ oerdiertles, aangetrofÍen worden.

ln

verband met de zelfreiniging van het water
geeft de hydrobioloog (gespecialiseerd in
het waterleven) een indeling naar de reinigingstoestand van het water. Criterium
hierbij is het zuurstofgehalte van dit water
en zo worden de drie volgende groepen
onderscheiden.
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Het meest ideaal is wel een planktonnetje. Op
deze tekening is het een en ander weergegeven. Voor verklaring raadplege men de tekst.
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Een schematische voorstelling van het leven in
het water. De bacterién zetten de afgestorven
organismen om in minerale zouten, die weer
ten goede komen van de planten, zoals de algen en de wieren. Deze worden weer door het
plankton gegeten. De vissen staan aan het
einde van deze keten.

De rasechte amateur vangt ziin materiaal zelf.
Hiervoor kan met succes een putteriie gebruikt
worden. Dit is een met lood verzwaard emmeftje. Dit putteftje is gemaakt van roestvrii staal.
De bodem bestaat uit een kurk die verzwaard is
met lood. Het benodigde touw wordt op een
klosje gewonden.

)

POLYSAPROOB.

Water met een zeer laag zuurstofgehalte,
waardoor veel rotting en gisting optreedt.
Deze worden veroorzaakt door bacteriën.
Het water is ri.jk aan voedsel, maar alleen

verschillende bacteriën kunnen bij zo'n
laag zuurstoÍgehalte het leven houden.
Op de bodem van ciergeliike wateren vinden we kokerwormpjes, beter bekend als
Tubifex. ln het water zelf kunnen de larvan
van de rode mug Chironimus leven. Deze
ziln in het bezit van de bloedkleurstof haemoglobine, waardoor ze voldoende zuurstof uit het zuurstofarme water kunnen
betrekken.

1

Een bijzonder fraaíe vangst vormt altijd dit bol-

vormige wiertje, de Volvox globator. Dit wiertje
kan tot een centimeter groot worden. Vaak zien
we in dit wiertje kleinere groene bollen bewegen. Dit zijn de dochterkoloniën van de grote
moederkolonie. Het wier is opgebouwd uit zeer
kleine algjes die ieder op zich beweeglijk zijn.
Door hun gezamenlijke inspanning kan de bol
zwemmen.

a

Het zonnedieftje Actinophrys sol is een zeer
interessant organisme dat we tussen het plank-

ton kunnen aantreffen. Vanuit een bolvormig

pantsertje steken

protoplasmadraadjes

straalsgewijs naar buiten.
MESOPROOB

Dit water bevat een matige hoeveelheid
zuurstof. We treffen er het begin van eenvoudige groene plantenvormen aan, zoals
diatomeeën of kiezelwieren. Door het nog
betrekkelijke hoge aantal bacteriën kunnen ook eencellige diertjes, de Protozoën,
voorkomen. Zij vormen immers het voedsel voor deze oerdiertjes. Zo treÍfen we het
pantoffeldiertje, Paramecium, het trompetdiertie, Stentor en het klokdiertje, Vorticella, aan. Maar ook vinden we er
wormpjes. Nematoden en Raderdierties
naast enkele Cyclopsen en Daphinia's,
resp. eenoogkreeftje en watervlo.
OLIGOSAPROOB

Dit water bevat vrij veel zuurstof, ja is er
soms mee verzadigd. we treÍfen er veel
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Een aantal veel voorkomende soorten plankton
uit polysaproob water. 1 Polytoma uvella, 2

-

Amoeba spec., 3 - Beggiatoa alva, 4 :
Euglena virides, 5 : Paramecium caudatum, 6
-: Vorticella indulata, 7 : Cyclidium citrullus, I
Closterium acerosum. I - Stentor Coeruleus. 10 : Tubifex tubifex.
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Plankton uit mesaproob water. i Coleps hirtus, 2
Scenedesmus spec., 3 Arcella vulgaris, 4 - Actinosphaerium eichhorni, 5 Spirogyra crassa, 6 Canthocampus staphylinus,
7 Keratella quadrata, B Lemna minor,

dium palustre. 3 - Gymatopleurasolea, 4 :
Closteium ehrenbergii, 5 - Asplanchna priodonta, 6 - Micrasterias rotata, 7 = Asterionella

Daphnia pulex.

laria flocculosa.

:-

:

:

-

:

:

I:
-

Cules pipiens, 10 :Stylaria lacustris, 11

Enkele oligosaprobe mikro-organismen uit het
water. 1 Ceratium hirundinella, 2 Gymno-

:

formosa, 8

:

-

Planaria gonocephala, 9

:

Tabel-

groene planten in aan, die debet ziin aan
het hoge zuurstoÍgehalte. Door dit hoge
zuurstofgehalte komen we in dit water
veel Cyclopsen en Daphinia's tegen. Deze

dieren hebben een grote behoefte aan
zuurstof . Door hun grotere beweeglijkheid
gebruiken zi.j hier ook veel van.
Door een studie te maken van de soorten
organismen die in een bepaalde water-

soort voorkomen, kan de hydrobioloog
veel te weten komen over de reinigings-

toestand waarin dit water verkeert. Sterk
vervuild water is zuurstofarm, terwijl water
met een hoog zuurstoÍgehalte goed gerei-

nigd

is.

De mooiste methode om plankton te verzamelen is echter met een planktonnet.
Deze netten zijn kant en klaar bii verschillende Íirma's te koop, maar de prilzenziln

vangen door heel fijn geweven nylondoek

dermate hoog dat de meeste amateurs er
niet aan zullen denken om zo'n netje aan
te schaffen. Gelukkig kunnen ook deze
netjes gemakkelijk zelÍ gemaakt worden.
Het belangrijkste daarbij is, dat voor het

vorm moet geven en die de opening open

netje zelf het juiste materiaal gebruikt
wordt. Hiervoor is speciaal planktongaas

in de handel. Dit gaas kan dan in verschtllende maaswijdte geleverd worden. Door
de juiste maaswijdte te kiezen, kunnen we

van tevoren onze vangsten op grootte
sorteren. Helaas is ook dit planktongaas

zeer duur. Het is echter heel goed te ver-

waarvan een puntzakje genaaid wordt
met bovenin een wijde zoom waardoorheen een beugel komt die aan het netje
houdt. De punt van het netje mag ntet
dichtgenaaid worden. Hierin komt een
ronde opening waardoorheen de hals van
een jampotje kan worden gestoken. lndien u een plastic potje heeft, dan raden
we u aan dit te gebruiken. Glazen poties
willen nl. nog wel eens breken. Het potje
wordt met een touwtje stevig in de
opening van de punt van het netje vastgebonden. Door de wijde zoom van het netje
komt een dik stuk gegalvaniseerd iizerdraad dat in de vorm van een beugel

Hoe aan plankton te komen?
De eenvoudigste maar duurste manier om
aan preparaten van plankton te komen is
door een winkel voor mikroskopeerbenodigheden binnen te stappen en daar het
gewenste te kopen. Voor de echter amateurmikroskopist komt deze methode natuurlijk noort in aanmerking. Wij nemen
liever genoegen met het zelÍ vangen van
ons materiaal. Veel hulpmiddelen ziln daar
niet voor nodig. U moet er alleen de natuur
voor intrekken.

Het eenvoudigst kunnen we watermonsters nemen door een jampotje vol te laten
lopen met het water van uw keuze uit de
een of andere sloot, plas, rivier. Hierbij kan
doorgaans alleen water van het oppervlak
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en dicht langs de kant bemonsterd worden. Bodemorganismen en diepere wateren blijven dan buiten uw bereik. Voor het
nemen van dit soort monsters kan met
veel succes gebruik gemaakt worden van
een puttertle. Dit is een soort emmertje dat
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zo zwaar gemaakt is, dat het nret blijft
drijven op het water, maar zeer snel zinkt.
Veel beter kan men gebruik maken van
een stuk plasticregenpijp. De bodem kunnen we dan afsluiten met een plat conser-

venblikje. Dit blikje moet iets groter zijn
dan de doorsnede van het stukle regenpijp. ln dit blikle wordt lood gegoten ter
verzwaring van het geheel. Terwijl het iood
nog goed warm is, wordt de plastic pijp
over het blikle geschoven. Als het geheel
is afgekoeld, zit de pijp stevig om het blikle
geklemd. Het blikje voorzien we weer van
een laagje verf oÍ vernis om het roesten
tegen te gaan. Boven in de pijp worden
weer twee gaten gemaakt waardoorheen
een touw geknoopt wordt. Ons puttertje is
dan klaar voor gebruik. De monstername
met dit puttertje kan op verschillende ma-

nieren plaats vinden. Het puttertje kan
men lang vanaf een brug in het water laten
zakken. Er wordt dan vooral het water aan

het oppervlak bemonsterd. Ook kan het
puttertle met een sierlijke boog in het water gesmeten worden. Het zinkt dan zeer
snel en zal tijdens dit zinken vollopen met
water verdeeld vanaf het oppervlak tot op
de bodem. Vaak zal hierbij het puttertje in
de modder zakken. Bij het ophalen komt
dan ook meestal veel modder mee naar
boven. Dit hoeft geen bezwaar te zijn,
want ook in deze modder leven vele zeer
interessante waterbewoners. Willen we
voorkomen dat er modder in het puttertje
komt dan moet het touw zo lang gemaakt
worden dat het puttertje net niet op de
bodem terecht komt.
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Een veel voorkomende vorm is deze fraaie ste-

ralg de Asterionella formosa.
De Ceratium hirundinellais een gezelalgie. Uit
het pantseftje komt een draadvormig gezeltje
van protoplasma, waarmee hij zich beweegt.

Links van boven naar beneden: de deling van

de sieralg Cosmarium bij een vergroting van
200x en in polarisatie.

Sieralg Micrasterias bij een vergroting van
1 40x. Links, naar onder toe, een ketting van de
kiezelalg Tabellaria.

Sieralg Euastrum. Vergroting 480x.
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wordt gebogen. Deze beugel wordt op zijn
beurt weer aan een bamboestok bevestigd, waarna ons netje klaar voor gebruik
is. Bij dit gebruik slepen we dan het net.ie
met behulp van de stok door het water.
Alle plankton die door de mazen van het
doek wordt tegengehouden, verzamelt
zich in het potje in de punt van het net. ls
voldoende materiaal bij elkaar gegaard,
dan wordt het potje uit het net gehaald en
voorzien van een deksel, waarna het mee
naar huis kan worden genomen.
ln de onderkant van het net kan ook een

klein trechtertje met afvoerkraantje worden gemonteerd. ls er genoeg plankton in

het trechtertje verzameld, dan wordt

in

een los meegenomen potie de inhoud afgevoerd door het kraantje te openen. Vul

het potje nooit tot aan de rand maar b.v.
voor 1 /3 deel, daar anders zuurstofgebrek
optreedt.

onbelemmerd vrij kan rondzwemmen. Dit
rondzwemmen is voor grotere vergrotingen erg vervelend, want de bewegingen
worden ook meevergroot. We moeten de
bewegingen van onze slachtoffers dan
ook zien stil te leggen of te vertragen.
Als verdovingsmiddel gebruiken we het
salicylzuur uit de bekende asperientjes.
We lossen daartoe een asperientje of een
ander pijnstillend middel zo goed mogelijk
op in een kople leidingwater. We laten de
harde bestanddelen van het tablet zinken
en pipetteren van de bovenstaande heldere vloeistof wat af en leggen dit op het
voorwerpglas. ln deze druppel komt ons
te onderzoeken slachtoffer. Door het salicylzuur wordt het bewegingsmechanisme
van de meeste waterbewoners vertraagd
of geheel stil gelegd. Het kan nodig ziin
om wat minder oÍ wat meer van de oplos-

sing te gebruiken voor het verdoven van
de verschillende waterbeesten. Dit moet u

Het waarnemen van plankton
Nadat we onze vangsten verzameld hebben kunnen we vaak al met het blote oog
het succes van onze jachtpartij aanschouwen. Veel plankton is nl. zo groot dat we
het met het blote oog als beweeglijke stippen in het water kunnen zien bewegen.
Met een eenvoudige loep kunnen we de
vangsten wat beter inspecteren. Het zou
nl. een vervelende ervaring zijn als men
thuisgekomen zou ontdekken dat de
monsters niets interessants bevatten.
Heel duidelijk kunnen we de watervlooien,
de cyclopsen en volvoxen door het water
zien krioelen, vaak in zeer grote aantallen.
Thuisgekomen willen we onze vangsten
onder de mikroskoop bekijken. We zullen
dan in het potje met water op jacht moeten gaan voor de beesten van onze ga-

ding. Met een pipetje met een rubber
speentje lukt dit heel goed. Met het
speentje ingeknepen brengen we de
opening van het pipetje in het water tot

ongeveer drie millimeter boven het te vangen opject. Op een gunstig moment laten
we het speentje plotseling los. Door het
snel in het pipetje stromende water wordt
ons slachtoffeÍ1ie mee naar binnen gezo-

gen. Het pipetje wordt geleegd op een

zelÍ maar eens zien te bepalen.
Vaak zal de wens naar voren komen om
van de plankton die men heeft gezien blijvende preparaten te maken. Voor de grote
organismen, zoals de watervlo en de Cyclops kan dan de volgende procedure gevolgd worden. ln de eerste plaats moet de
watervlo gedood en vervolgens gefixeerd
worden. Dit kan het beste door een portie
watervlooien in een 10%-ige oplossing
van formaline te brengen. Deze formaline
is bij de drogist te verkrijgen als een 40%ige oplossing. Deze oplossing moeten we
dus eerst vier maal verdunnen (1 deel Íormaline : 3 delen water). Daar watervlooien
slechts zeer klein zijn, duurt het fixatieproces slechts een half uur. De watervlooien

moeten dan vervolgens gewassen worden. De formaline wordt afgegoten en vervangen door schoon leidingwater. Dit laten we ongeveer 5 minuten inwerken,
waarna we het weer afgieten en vervangen door schoon water. Dit herhalen we

nog enkele malen. Dit fixeren en spoelen
kunnen we het beste uitvoeren in horlogeglazen.
Zouden we de watervlo nu meteen insluiten, dan zouden er niet veel details zichtbaar zijn. Om dit toch te bereiken moet de
watervlo eerst gekleurd worden. Hiervoor
kunnen we haematoxylinekleuring gebruiken. Deze kleuring geldt voor plantaardige
cellen als zeer goed, maar is voor dierlijke
cellen, zoals bij de watervlo ook zeer goed
bruikbaar.
Het laatste spoelwater in de horlogeglaasjes wordt vervangen door de haematoxyline-oplossing. Deze laten we ongeveer
een kwartier inwerken. Na het afgieten

wordt vervolgens veelvuldig met leidingwater goed gewassen. ln het begin zullen
de watervlooien slechts zeer lichtrose gekleurd zijn, maar naarmate het spoelen
met leidingwater vordert, zal deze kleur

plaats maken voor een diepblauwe tot
paarse kleur. Vinden we de kleuring te
bleek uitgevallen dan is er geen man over
boord. We gieten dan weer haematoxyline
op de vlooien en voeren het hele kleurproces nogmaals uit.
ls de kleuring voltooid, dan wordt het laatste water vervangen door isopropylalcohol, dat na 10 minuten weer wordt vervan-

gen door een tweede portie

isopropylalcohol, die ook weer 10 minuten moet inwerken. Deze wordt vervangen
door xyleen. Blijft de xyleen helder, dan
kunnen we verder gaan. Mocht ze troebel

worden, dan moet nog eens met isopropylalcohol gewassen worden. Na het xyleen wordt de vlo overgebracht in een
druppel Canadabalsem of een ander syn-

op een schoon
voorwerpglas. Een dekglaasje voltooit het
preparaat. Tiidens het drogen kan blijken
dat er niet voldoende balsem onder het

thetisch insluitmiddel

dekglas aanwezig is. De ontstane leemten
kunnen aangevuld worden met nieuwe
balsem.

Diatomeeën zijn algen met een kiezelpantser.
Deze kiezelpantser vinden we nog steeds terug

in de zgn. diatomeeënaarde. De wierties zelf
zijn vele millioenen jaren geleden afgestorven.
Op deze foto een aantal van deze pantserties.

i,/

schoon voorwerpglas in rijkelijk veel wa-

ter. Betreft onze vangst een watervlo of
een ander zeer beweeglijk diertle dan zal
het zeer hard gaan spartelen in het water.
We kunnen hier een eind aan maken door
een dekglas op de druppel te leggen. Het

object ligt dan inderdaad stil, maar blijkt
daarbij meestal door de druk van het
dekglas geplet te zijn. Om dit te voorkomen zullen we een mikro-aquarium op het

voorwerpglas moeten maken. Dit kan
door op het glaasje een paar luciÍers te
plakken met wat vaselne. Daarop komt
dan het dekglas dat we eveneens met vaseline vastzetten. ln het daaronder ontstane kamertje leggen we vervolgens onze
pipet met inhoud. ln plaats van lucifertjes

kunnen we ook uit dik plastic Íolie een
kameftje knippen en dat op het voorwerpglas kleven. Ook karton behoort tot
de mogeliikheden. Alleen wordt dit nat en
dus op den duur papperig. De dikte van
het folie dus de hoogte van het kamert.je
kan het best zo gekozen worden dat het te

onderzoeken mikro-organisme nog net
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Wat voor het prepareren van de watervlo
geldt, gaat natuurlijk ook op voor andere
grotere waterdieren, zoals de Cyclops en
eventuele larven van insecten. Met de

kleinere plankton moeten we wat voorzichtiger zijn. Zo zal blijken dat het pantoffeldiertle, Paramecium, dit soort fixatie
niet zal doorstaan. Willen we het toch proberen, dan kan het beste begonnen worden met een zeer milde fixatie met een
oplossing van 1%-formaline. De protozoën worden dan eerst gedood. De fixatie
kan dan voorgang vinden in opklimmende
hoeveelheden formaline, resp. 2, 5, 3 en
10o/o, wàarna verder als bij de watervlo
gehandeld kan worden. Omdat tijdens dit

proces zeer veel organismen verloren
gaan, is het raadzaam om uit te gaan van
veel materiaal, dus zo veel mogelijk protozoën per druppel water.

kleine groenwierties als een soort planeet
door het water te zien tollen. Heeft u dit
eenmaal gezien dan zult u het niet snel
meer vergeten. Ook bij de groene planktonsoorten komen zeer grote vormen voor
zoals de hierboven genoemde Volvox. ln
zeer gunstige gevallen kan dit plantje wel
een centimeter groot worden.
Deze Volvox bestaat uit een groot aantal
zeer kleine wiertjes die ieder op zich voorzien zijn van een tweetal haren waarmee
zij zich kunnen voortbewegen. Deze wiert1es zijn in een grote bol verenigd en wel zo
dat de haartjes naar buiten steken. Het
wonderlijke gevolg hiervan is dat deze

plantaardige bol dan door het water kan

Tot nu toe zijn we steeds voorbij gegaan
aan het plantaardige plankton. Het voordeel van het plantaardige materiaal is wel

dat het doorgaans niet beweeglijk is.

En

als het beweeglijk mocht ziin, zoals bii de
Volvox, dan nog is deze beweging zo
langzaam dat hij makkelijk met de mikroskoop is te volgen. Ja, het is zelfs een zeer
boeiend schouwspel om een bol vol met

grote die we met het blote oog kunnen
zien. Naast deze gepantserde groenwieren komen ook veel kleine en grote wieren

voor in het water. Al deze wieren samen
dragen in hoge mate bil tot het zuurstofgehalte van het water. Door hun chlorophyl,
de oorzaak van de groene kleur, wordt nl.
onder invloed van het zonlicht zuurstoÍ
gevormd. De basis van al het waterleven
wordt echter gelegd door de bacteriën.
Alleen deze mikro-organismen ziin in staat
om afgestorven dierlijk en plantaardig ma-

teriaal weer om te zetten in voor andere

organismen bruikbare bestanddelen.
Deze bacteriën dienen weer tot voedsel

bewegen. ln de bol zelÍ zien we vaak enkele kleinere bollen de zgn. dochters. Deze
dochters vormen dan vaak een bol in een
bol en niet zelden kunnen we de dochters

van kleine oerdierljes, de protozoën, die
dan op hun beurt weer grotere plankton
voeden. Dit grotere plankton, waaronder

in de moeder zien rondzwemmen.

we de watervlo moeten rekenen, dient als

Een

heel bijzonder schouwspel.

Ook plantaardige plankton

tomeeënaarde achtergelaten. We vinden
uiterst kleine diatomeeën, maar ook zeer

Naast deze Volvox vormen vele andere
wieren een heel interessant studie-object.
Heel belangrijk zijn de diatomeeën. Deze
plantaardige plankton is voorzien van een
kiezelpantser. We vinden het in vrijwel ie-

visvoedsel. De omzettingprodukten van
de bacteriën, de zgn. minerale zouten,
dienen als voeding voor alles wat plant is

in het water. Ook deze planten dienen
weer tot voedsel voor hogere plankton en
ook rechtstreeks tot vissen.

dere soort water terug. Ook in de oertijden

waren deze diatomeeën aanwezig. De
diatomee als zodanig is vergaan, maar zijn
kiezelpantser is achtergebleven en heeft
soms metersdikke lagen van de zgn. dia-

Deze prachtige (groene) algen, behorende tot de Familie der Chlorophyta, vallen op door hun
bijzondere voirmen. Bij deling wijken de twee gelijke celhelften uit elkaar en vormen ieder een nieuwe
helft. De twee algen bezitten daarna dus ieder een oude en een nieuwe celhelft. Bii de afgebeelde
Cosmariumsoorl duurde deze deling ongeveer 40 minuten. ln de uiteinden van de alg Closterium
zien we kristaltetjes in voorÍdurende (Brown'se)beweging, genoemd naar de ontdekker Robert
Brown, een Engelse plantkundige die leefde van 1773 tot 1858.

Herkennen van planldon
Nadat u de eerste planktonmonsters mee
naar huis hebt genomen. zult u versteld
staan van de enorme hoeveelheid verschillende vormen die in een preparaat
kunnen voorkomen. Voor het determineren, het op naam brengen, van al deze
vormen kunt u het beste gebruik maken
van de verschillende boeken die speciaal
op dit gebied voor dat doel zijn geschre-

ven. Om u een eindje op weg te helPen
hebben we een aantal veel voorkomende
planktonsoorten in een drietal tekeningen
bijeengebracht, zodat ongeveer kan worden nagegaan wat de namen van de ver-

schillende gevangen mikro-organismen
zijn. Het is natuurlijk bi.jzonder raadzaam
om de waargenomen soorten vast te leggen in de vorm van een tekening. U krijgt
dan een verzameling die er vaak wezen
mag en waar u op den duur met trots aan
zult werken.
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Het fotograferen van de verschillende

soorten plankton valt vaak tegen, vooral
als het kleine soorten betreft. Deze soorten zijn vaak doorzichtig en geven weinig
contrast. Opzettelijk hebben we een aantal foto's in dit artikel opgenomen in het
contract waarmee deze organismen gezien worden. Maar al te vaak vindt u in de
boeken foto's die veel doen verwachten
van de objecten. Bekijkt men ze dan in
werkelijkheid, dan valt het contrast doorgaans erg tegen.
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HOOFDSTUK 13
Een druppel vol leven

Antonie van Leeuwenhoek hoopte met
zijn mikroskoopjes achter het geheim van
de peperkorrels te komen. Hij verwachtte
dat de scherpe smaak van peper veroorzaakt zou worden door scherpe uitsteekseltjes aan de peperkorrels. Hij liet de peperkorrels voor zi.jn onderzoek enkele
dagen weken in water. Toen hij de ge-

Daarna ontdekte Antonie dat deze
dierkens ook in talloze andere watermonsters, aÍkomstig uit dakgoten, regontonnen enzovoorts, voorkwamen.
Nog steeds leeft de legende voort dat iedere druppel water zou wemelen van leven. Met deze verwachting legt de begin-

Een zeer opmerkelijke verschijning in een waterdruppel is wel het trompetdiertje of Stentor.
Hier is het te zien bij een vergroting van 100x.
De mondopening is omgeven door trilharen om
het voedsel naar binnen te waaieren.

ln een gezonde sloot groeien de waterplanten
goed maar niet overdadig. Het water is helder
en op warme zomerdagen kan het voorkomen
dat de draadalgen door de gevormde zuurstof
gaan drijven. ln de volksmond heet dit "flap".

De diatomee Tabellaria, in donkerveld gefotografeerd. Vergroting op de dia 300x. Foto Steven Fijnvandraat.

weekte korrels met een van zijn mikroskoopjes bekeek, zag hij geen scherpe uit-

steeksels, maar wel "talrijke dierkens".

Blauwalgen, waaronder sooften van Microcystrs, Nostoc, Anabaena en Oscillatoria. Vergroting op
dia 200x.
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De wonderlijkste groenalg is de Volvox globator. Deze bestaat uit een groot aantal eencellige

algjes die zich tot een bolvormige kolonie verenigd hebben. Doordat hun flagellen buitenwaarls gericht zijn, kan de gehele kolonie zich
voorlbewegen. Niet zelden ziet men in de bol
de vorming van nieuwe kleinere bolvormige kolonies, die weer in de grote bol zweven.

Spiogyra is een van de mooiste draadalgen die
men in het slootwater kan aantreffen. Direct valt

de heldergroene spiraalvormige chlorophylband op die in de cellen van deze conjugaat of
jukwier voorkomen.

.:

nende mikroskopist een druppel water
onder zijn mikroskoop en meestal ziet hii

dan niets. Gelukkig is de legende niet
waar, want als ons drinkwater vol zou zitten met levende mikro-organismen, zouden we niet lang gezond blijven. De druppel water die wij voor ons onderzoek
nodig hebben, moeten we met zorg kiezen want dan pas zijn we ervan verzekerd
een krioelende massa waterbewoners onder de mikroskoop te zien.

het materiaal afbreken en oplosbaar maken in het water. Deze opgeloste stofÍen
vormen het hoofdvoedsel voor de bacteriën. Deze bacteriën op hun beurt zijn een
lekkernij voor alle mogelijke vormen van
primitieÍ leven, zoals amoeben en protozoën. Dat de ontwikkeling van bacteriën
bijzonder snel kan verlopen, blijkt wel uit

Een mikrowereld in een bloemen-

vaas
Een bloemenvaas met oude verwelkte
bloemen is voor de mikroskopist een waar
eldorado. Hier vindt hij de meest vreemdi
soortige mikro-organismen in vaak aanzienlijke aantallen. Laten we zo'n vaas met
verwelkte bloemen eens wat beter bekilken.
Direct valt op dat er op het wateroppervlak een'vlies ligt. Wel, dit vlies is ons
onderzoekterrein. Met een glasstaafje of
een pipetje wordt een beetje van dit vlies

overgebracht op een schoon voorwerpglaasje. Vervolgens komt een
dekglas op de druppel en het preparaat is
klaar om onder het mikroskoop bekeken

te worden. Mocht er wat te veel water
onder het dekglas uitkomen, dan kan dit
met een stukje filtreerpapier worden weggezogen.
We draaien de kleinste vergroting van de
mikroskoop voor en na scherpstellen zien
we een grote krioelende massa van grote
en kleine ovaalvormige wezentjes die als
vuurpijlen door het preparaat schieten. Af
en toe passeert een grote op een slagschip gelijkende gedaante ons beeldveld,
alles op zijn weg opzij schuivende en zich
niets aantrekkende van de wriemelende
massa om zich heen.
Kijken we wat langer en zijn we vertrouwd
geraakt met het beeld, dan zien we vormloze klompjes slijm zich voortbewegen,
terwijl ze voortdurend van vorm verande-

ren. Draaien we een grotere vergroting
voor, bijv. 300x, dan zien we ook nog onvoorstelbaar veel uiterst kleine staafjes,
die kris kras door elkaar heen bewegen.
Al met al vormt onze bloemenvaas een
wereld vol van alle mogelijke vormen van
mikroleven. Men kan zich nu een voorstelling maken van de verbazing die zich van

Van Leeuwenhoek meester maakte toen
hij hetzelÍde zag wat wij nu zien, met dit
verschil dat hij de eerste mens op Aarde
was die het zag. Hij was de ontdekker van
deze mikrovormen op Aarde die tot dan
toe onbekend waren.
Wat we in de bloemenvaas zien gebeuren,
is eigenlijk het ontstaan van een kleine
levensgemeenschap. Deze speelt op haar
beurt weer een rol in het grote systeem
van kringlopen die het leven op onze planeet in stand houden. ln de bloemenvaas
zien we hoe afgestorven materiaal, in dit

geval bloemstelen, door bacteriën worden aangetast. Deze bacteriën zijn van
nature overal aanwezig en zodra zi.j de
gelegenheid krijgen om zich te voeden,

grote getale vermenigvuldigen, daarbij de afbraak van afgestorven

gaan zij zich in

materiaal bevorderend. Zij zijn hiertoe in
staat door het vormen van enzymen die
132

Een prachtig gevormde Paramecium caudatum of pantoffeldiedje temidden van zijn voedsel bestaande uit bacteriën en algen. De mondgroeve is op deze foto niet te zien door de
geringe scherptediepte van deze foto.
Nogmaals de Paramecium caudatum, maar nu

gefotografeerd met een fasecontrastmikroskoop. De draden rondom het pantoffeldiertje
worden gevormd door de talrijke bacteriën
waaftussen het zich bevindt. De lichte bollen
onder en bovenaan het beeld zijn Vofticella's
die in elkaar gedoken zijn bij de nadering van de

voor hen zo grote Paramecium.

Deze eveneens met een íasecontrastmikroskoop genomen foto van een Paramecium caudatum laat duidelijk de twee contractiele of
kloppende vacuolen zien. Vaag is bovendien
nog de netstructuur van de zenuwstrengen of
de celwand zichtbaar. Deze foto werd gemaakt
in een oud, bijna uitgedroogd preparaat, waardoor de kloppende vacuolen heel goed zichtbaar worden.

het feit dat het water in de bloemenvaas
na enkele dagen troebel is geworden door
het grote aantal bacteriën. Aantallen van
een miljard per milliliter bloemwater zijn
heel normaal. Voor hun stofwisseling hebben de bacteriën zuurstoÍ nodig. Zil halen

a

Een unieke foto van de Vorlicella. De foto werd

genomen met een fasecontrastmikroskoop,
waardoor de structuur heel duidelijk naar voren
komt. Onderaan is duidelijk de steel met de
contractiële vezel te zien en de wijze waarop
deze aan de Vofticella bevestigd is. Vaag zijn in
de Vorlicella nog resten van enkele algen te
herkennen. De egale massa midden onder de
mondopening is een gedeelte van de celkern.
Omdat dit dierlje zeer beweeglijk is, is het uiterst moeilijk om er een volledig scherpe opname van te maken. Bij de geringste verdoving
trekt hij zich samen.

Fig. 1: De bouw van de Paramecium caudatum
of het pantoffeldieftje. 1: het kloppende vacuole die op het punt staat water buiten de cel
te persen, 2: trichocysten, het verdedigingswapen, 3: celkern, 4: kloppende vacuole die
het teveel aan water aan de cel onttrekt, 5:
trilharen of ciliën, waarmee het organisme zich

6:

voedingsvacuole, 7:
mondgroeve bezet met ciliën, 8: mondope-

voortbeweegt,

ning, waardoor het voedsel in de cel komt. 9:
celaars, waarmee de onbruikbare voedselresten worden uitgescheiden.
Fig. 2: De Stentor of het trompetdiertje, een van

de meest fascinerende waterbewoners. 1: de
cilién voor het binnenwapperen van voedsel-

deeltjes,2:

de celkern,

3:

ciliën welke dienen

voor de voorlbeweging, 4: de uitstulpbare
mondopening, 5: grote voedingsvacuole, 6streepjesstructuur op de celwand, gevormd
door zenuwvezels, die de trilharen onderling

deze zuurstof uit het water waarin het is
opgelost. Spoedig is alle zuurstoÍ uit het
water verbruikt. Na enkele dagen zien we
de vloeistoÍ in de vaas dan ook weer ophelderen, terwijl aan het oppervlak een
vlies ontstaat. De bacteriën zijn naar het
oppervlak gezwommen omdat ze daar de
zuurstof uit de lucht kunnen betrekken.
Het vlies bestaat dan ook uit een compacte massa bacteriën. Dit vlies wordt ook
wel het kaamvlies genoemd.
Op de stelen van de bloemen oÍ op wat
voor natuurlijk materiaal dan ook, bevinden zich altijd wel uitgedroogde sporen
van eenvoudige oerdiertjes, de zgn. pro-

voedsel,

B:

voedingsvacuole.

plaatsen waar de meeste bacteriën voorkomen. Eerst vinden we ze door de gehele
vaas verspreid, maar na de vorming van
het kaamvlies zitten ze in groten getale
vlak onder dit vlies, want dat is immers

hun voedsel. Bovendien hebben ze een

tozoën.

Fig. 4: Enkele van de veel voorkomende water-

Kweken van protozoën
Voor het kweken van protozoën wordt

bewoners die men kan tegenkomen in een
kweek van slootwater en hooi.

a:

caudatum, het pantoffeldiertje,
campunala, het klokdiertje,

leus. het trompetdierÍje,
het zwanehalsdiertje,

e:

d:

c:

Paramecium
Vorlicella

b:

Stentor coeruLionotus cygnus,

Trichamoeba villosa,

slijmdierlje, f: Colpidium campylum, 9: Euplotes muscicola, h: Codonella gratera.

rffiffiwel

meestal opgegeven dat het voldoende is
wat slablaadjes of wat hooi met water te
overgieten en dit op een niet al te warm
plaatsje weg te zetten en daar enkele dagen te laten staan. Helaas lukt dit slechts
in enkele gevallen. Het gebruikte hooi en
de slablaadjes moeten van nature besmet

zijn met uitgedroogde sporen van protozoën. Dit kan alleen het geval zijn als de sla
en het gras regelmatig in contact zijn ge-

komen met rivier- oÍ slootwater. Dit

is

slechts zelden het geval. Het sloot- en
rivierwater is daarom zo belangrijk omdat
juist daarin de protozoën in groten getale
en in een grote verscheidenheid voorkomen.
Om tot een succesvolle kweek van proto-

Fig. 3: De Voriicella campanula of het klokdieft-

met
grachtwater worden aangezet. 1: contractiele
vacuole, 2: uitstulpbare mondopening, 3:
celkern, 4: contractiele vezel, die de steel kan
doen samentrekken, 5: contractiele steel, 6:
voetje waarmee de contractiele steel op de ondergrond is bevestigd, 7: trilharen rond de
mondopening voor het binnenwapperen van

wordt de vaas voor ons interessant. De
protozoën zullen we aantreffen op die

enorme behoefte aan zuurstoÍ. Hoe langer
de vaas staat, hoe groter vaak de protozoën worden. We gaan ook steeds ingewikkelder vormen zien.
Om dit alles te kunnen waarnemen kunnen we de protozoën gemakkelijk zelf
kweken.

verbinden en zo gelijknatig op en neer kunnen
bewegen.

je. Het komt veel voor in kweken die

Enkele dagen nadat de bacteriën zich
hebben kunnen ontwikkelen tot aanzienlijke aantallen, gaan ook deze protozoën
zich ontwikkelen. Door het hele voedsel in
hun omgeving in de vorm van bacteriën,
worden ze geprikkeld om uit hun ingedroogde vorm te ontwaken. ln dit stadium

ffiffiffir

zoën te komen, moeten we daarom uitgaan van sloot- oÍ grachtwater. Hiermee
wordt een schone jampot gevuld. ln het
water doen we wat fijn versnipperd hooi of
wat gras. Niet te veel, want dan overvoeren we onze toekomstige waterbewoners.
Bovendien ontstaat er dan te veel rotting
in de jampot waardoor onze protozoën
vergiftigd zouden kunnen worden. Onze
jampot wordt nu op een licht en niet al te
warm plekje gezet. Na een of twee dagen
verschijnt op het wateroppervlak een dun
vliesje dat biy nader onderzoek uit bacteriën zal blijken te bestaan. Dit vliesje vormt
het voedsel voor de protozoën, zodat we
de protozoën weer enkele dagen later vlak
onder het vliesje kunnen aantreffen. Als de
pot schuin tegen het licht wordt gehouden
zien we vlak onder het vlies nauwelijks

zichtbaar zeer kleine witte puntjes door

elkaar bewegen: onze proeÍkonijnen.
Na ongeveer een week is deze cultuur ver-

ouderd en uitgegroeid en treedt er rotting
op. Het is dan zaak de protozoën tijdig
over te enten in een pot met vers medium.
Dit kan een pot met water zijn waaraan

enkele druppels koffiemelk zi.jn toegevoegd. Deze melk dient als voeding voor

de bacteriën.
De pot enten we eerst met bacteriën door
een klein beetje van de bacterievlies van

de pot met slootwater en hooi met behulp
van een pipetje over te brengen in de pot
met vers melkwater. De volgende dag, als
133

de bacteriën zich in de melkpot voldoende
ontwikkeld hebben, zuigen we met een

pipetje onder het oude kaamvlies zoveel
mogelijk protozoën op en brengen deze
over in de pot melkwater en bacteriën. De

protozoën hebben dan voor een week
weer voldoende voeding. Door elke week
deze behandeling te herhalen kunnen protozoën maandenlang in een cultuur wor-

den aangehouden. Het melkmedium

is

nogal voedzaam en de protozoën die er in

gekweekt zijn, willen dan nog wel eens
ondoorzichtig worden door het vele voedsel dat zij verzameld hebben. Om ze wat
doorzichtiger te maken moeten we ze een
dag of twee laten hongeren. Dit kan bereikt worden door met een pipet een paar
millimeter van het bovenste laagje van de
cultuur over te brengen in een pot met
gedestilleerd water. De protozoën ver-

We maken hiervan een oplossing

protozoën onder de druk van het dekglas
bezwijken. Men kan het preparaat ook aan
zijn lot overlaten. Spoedig zal alle zuurstof

verbruikt zijn door de aanwezige protozoën. De stofwisseling komt stil te liggen
met het gevolg dat er geen bewegingse-

gen we er een druppeltje nikkelsulÍaat
door, waarna het dekglas er op gelegd
kan worden. De protozoën liggen dan vrijwel bewegingsloos in het preparaat.
Helaas worden ze door het nikkelsulÍaat
vergiftigd en we zien ze dan ook snel afsterven. Hetzelfde vertragingseffect kan
bereikt worden met het plantenvoedingsmiddel Substral.
Als het pantoffeldiertle goed stil ligt, kunnen we zijn bijzonderheden wat nader bestuderen. Direct valt op dat dit pantoffelachtige wezen bezet is met talloze korte

nergie meer is en de protozoën komen stil

te liggen. Lang kunnen ze niet zonder
zuurstof en we zien dan ook weldra de
cellen een voor een openbarsten ten teken dat het organisme dood is.
Ook kunnen we de protozoën met een of
ander verdovend middel behandelen. De

geëigende verdovingsmiddelen blijken
hiervoor uitstekend geschikt te zijn. Als
amateurs kunnen wij niet over deze middelen beschikken. Wel kunnen we bij de
drogist of de apotheek een beetje nikkelsulÍaat (N|SO4) te pakken zien te krijgen.

haartjes, de zg. trilharen of ciliën. Hiermee
beweegt de Paramecium zich voort. Als
hij wat langzaam zwemt, dan kunnen we
duidelijk zien hoe de ciliën in een bepaald
ritnne en volgens een bepaald patroon
heen en weer worden bewogen. De ciliën
staan daartoe onderling in contact met
een netvormig zenuwstelsel in de celwand

bruiken hierin al hun reservevoedsel en
worden op deze wijze prachtig doorzich-

lig. Ze zijn dan op hun best om in

van

0,1% in water (dat is dus 1 gram per liter).
Na het druppeltje met protozoën op het
voorwerpglas gebracht te hebben men-

alle

details onder de mikroskoop bestudeerd
te worden. Bi1 de aquariumhandelaar zijn
zg. "Protogen-Granulat" verkrijgbaar. Dit
zijn korrels die bestaan uit een gedroogd
mengsel van protozoën en protozoënvoedsel. ln een jampot met leidingwater

van het diertje. Met een beetje geluk is
deze netstructuur zichtbaar.
ln deze celwand bevindt zich ook ergens
een sleuf, de mondgroeve, die eveneens

hoeven slechts enkele korrels gebracht te

worden om binnen een paar dagen een
bloeiende protozoëncultuur te verkrijgen.

l

Protozoën worden door viskwekers nogal
eens gebruikt als voedsel voor jonge visjes. ln de kringen van de visliefhebbers zijn

kunnen hun celmateriaal uitwisselen om degeneratie van de soort te voorkomen. De cellen

van de draden vormen daartoe verbindings'
buisjes, waardoor de inhoud van de ene cel in
de ander kan overvloeien. Uit deze samengesmolten celmassa's ontstaan een Zygosope
die weer een nieuwe alg vormt na ontkieming

ze meestal bekend onder de naam van
infusoriën. Het aftreksel van hooi dat men
nog wel eens maakt om er protozoën in te
kweken wordt vaak hooi-infuus genoemd.
De diertjes die in dit hooi-infuus groeien,

(c).

noemde men dan ook maar inÍusiediertjes. Laten we eens een aantal van deze
infusiediertjes of protozoën wat nader

l

gaan bekijken. De bekendste onder hen is
wel het Pantoffeldiertje of de Paramecium
caudatum.
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noemd. Om zijn betrekkelijke grootte en
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geschikt voor verschillende proeven. Bovendien hoeft men voor de bestudering
van de Paramecium slechts gebruik te

\\

zijn duidelijke structuur is het bijzonder

':(c),

I

\

Het Pantotfeldiertie
Het pantoffeldiertje wordt wel eens het
kleinste proefdier van de laboratoria ge-

\,

met trilhaartjes is bezet. Deze wimperen.
het voedsel door de mondgroeve naar de
mondopening. Heel goed is de stroming

;:t

te zien als er zich veel bacteriën of andere
voedseldiertjes in de omgeving van het
pantoffeldiertje bevinden. Mocht dit niet

,til
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groting van 100 tot 300x is ruimschoots
voldoende en voor ons dus uitstekend geschikt.
ln het begin hebben we de Paramecium
beschreven als een statig slagschip dat
zich tussen de wriemelende massa voortbewoog. lnderdaad kan hij zo groot worden dat bij een vergroting van 100x het
beeld door hem gevuld wordt.
U zult inmiddels wel bemerkt hebben dat
geen van de protozoën stil ligt. Voor een
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a Onder de conjugaten ofjukwieren komen zeer
fraai gevormde algensoorlen voor. a: Penium
silvae, b: Closterium pronum, c: Micrasteria
pinnitafida, d: Cosmarium laeve, e: Closterium molinefera, f: Enastrum binale, g: Arthrodesmos indentatus, h: Staurastrum cuspidatum.

het geval zijn, dan kan men met succes

wat Oostindische inkt aan het preparaat

maken van een kleine vergroting. Een ver-

nauwkeurige observatie is dit zeer hinderlijk. Gelukkig bestaan er een paar trucjes
om ze stil te leggen.
Vooral voor de grote protozoën kan het
voldoende zijn om zoveel water onder het
dekglas weg te zuigen met een filtreerpapiertje, dat ze klem komen te liggen tussen dekglas en voorwerpglas. Hierbij
moet u natuurlijk goed oppassen om niet
teveel water weg te zuigen daar anders de

Twee draadvormige jukwieren zijn de Spirogyra
(a) en de Zygnema (b). Draden van deze algen
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toevoegen. De roetdeeltjes waaruit deze
inkt bestaat, geven dan duidelijk de stroming in de mondopening aan. Het bruikbare voedsel gaat door de mondopening
de cel binnen en er vormt zich een vodingsvacuole omheen. Dit is een vochtblaasje waarbinnen het voedsel verteerd
wordt. Het niet bruikbare voedsel wordt

weer door de ciliën in de mondgroeve
weggewimperd.
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aVier zeer bekende groenalgen.

a:

Oedogonium, b: Cladophora, c: Chlorelaa vulgaris,
d: Pleurococcus vulgaris.

1Op de grens

van plantaardig en dierliik leven
staan de flagellaten. De Euglena virides is er
een van. Kenmerkend zijn de lange flagellen ot

zweepharen waarmee hij zich piilsnel door het
water kan bewegen.

ls al het voedsel verteerd in een vacuole,
dan worden de onverteerbare resten door
de celaars uitgescheiden. De voedingsvacuole gaat hiervoor tegen de opening van

de celaars liggen en drukt haar inhoud
vervolgens naar buiten. Dit is vaak heel
goed te zien. Midden in de cel bevindt zich

een groot, boonvormig lichaam, de celkern. Deze regelt het hele levensproces
van het diertje. Het meest boeiende van
de Paramecium vormen wel de kloppende
oÍ contractiële vacuolen. Deze zonachtige blaasjes met vocht veranderen
voortdurend van vorm. We zien dat de
stralen van het zonnetje zich eerst vullen
met vocht, ze worden duidelllk groter, vervolgens drukken deze stralen zich leeg en

vormt zich een grote centrale vochtblaas.
Kort daarop wordt ook deze blaas leeggedrukt en het vocht komt buiten de cel terecht. Deze kloppende vacuolen hebben

een zeer belangrijke Íunctie. Doordat het
organisme zich voortdurend in een waterige omgeving bevindt en het zelf een hogere zoutconcentratie heeft dan het om-

ringende water, zal het steeds trachten
zoveel mogelijk water op te nemen zodat
de zoutconcentratie binnen de cel even
groot is als daarbuiten. Dit is het verschiinsel dat osmose heet. Natuurlijk kan dit niet
onbeperkt doorgaan. De cel zou dan immers opgeblazen worden. De kloppende
vacuolen onttrekken nu een groot deel
van het binnengedrongen water aan de
cel en houden haar zo in stand. We zien de

ln de celwand treffen we ook de trichocysten aan. Dit zijn een soort steekorgaantjes
op filne haartjes die opgeborgen zitten in
een soort zakje. Wordt Paramecium aangevallen of voelt hij zich op een andere
manier bedreigt, dan tracht hij het gevaar
aÍ te wenden door zijn trichocysten weg te
schieten in de hoop de naderende vijand
erin te verstrikken. We kunnen een dergelijke vijand nabootsen door aan de rand
van het dekglas een druppeltje azijnzuur
aan te brengen. Onder invloed van zuur
stoten de Paramecia spontaan hun tricho-

cysten uit.

Heel interessant is ook om korreltjes
kleurstof in het preparaat in te sluiten. We

werking van deze vacuolen vooral heel
goed als het preparaat begint uit te drogen of de zuurstof verbruikt dreigt te raken. Door haar vacuolen sneller te doen
kloppen probeert de Paramecium zich

zien dan dat de korreltjes via de mondopening opgenomen worden en we kunnen ze door de hele cel van de Parame-

aan de slechter wordende omstandigheden aan te passen.

oplosbaar, dan zien we zelfs hele vacuo-

cium volgen. Zijn de

kleurstoffen

Euglena bij een vergroting op de dia van 150x.
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De amoebe is de eenvoudigste vorm van
dierlijk leven. Het bestaat uit een vormloos
klompje slijm dat zich door het water voortbeweegt door over oppervlakten te kruipen. Ze
zijn erg doorzichtig en vallen daardoor niet snel
op. Heeft men ze eenmaal gezien dan blijven ze
boeien. ln het midden van deze amoebe is de

celkern zichtbaar. De rest van de celinhoud
wordt gevormd door voedseldeeltjes.
len kleuren door de stoffen die zii opgeno-

'1r.

men hebben.
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Stentor, het trompetdiertie
Even boeiend als de Paramecium, maar
totaal anders van vorm, is het trompetdiertje of Stentor. Deze protozo, die enkele millimeters groot kan worden, zullen we
nooit in een bloemenvaas aantreffen,
maar uit slootwater waarin hij aanwezig is,
laat hij zich makkelijk kweken. Ze worden
vooral aangetroffen in ondiepe sloten op
stenen en andere voorwerpen die op de

bodem liggen. Zitten daarop blauwachtige puntjes, dan hebben we zeker te maken met Stentor coeruleus. Evenals Paramecium zijn ze goed te kweken in water
waaraan een paar druppels melk zijn toegevoegd.
ln fig. 2 is de Stentor getekend. Direct valt
natuurlijk op zi.jn trompetvorm waaraan hij
zijn naam dankt. Evenals de Paramecium
is een groot gedeelte van het organisme
bezet met trilharen of ciliën. Ook hier hebben ze twee functies, nl. voor de voortbeweging en voor het verzamelen van voedsel. Op de rand van de opening van de
trompet zien we duidelijk de trilharen het
water naar binnen spoelen. ln de dieper
gelegen mondopening wordt het bruikbare voedsel uit het water gezeeÍd en alles

wat onbruikbaar is, wordt weer weggewimperd. Evenals bij de Paramecium treffen we ook hier contractiële vacuolen aan,
hoewel ze hier niet zo mooi van vorm zijn.
Het zijn hier slechts ronde vochtblaasjes
die voortdurend groter en kleiner worden.
Heel duidelijk is steeds de celkern te zien.
Deze steekt als een donkere massa sterk
aÍ tegen de rest van het organisme. Het
merkwaardigste van Stentor is wel het Íeit
dat hij zich vast kan zetten op een ondergrond, bijv. op een steen oÍ een takje, ja
zelfs slakken. Vanuit zijn vaste positie
waaiert hij met zijn trilharen dan het voorbil

Door zijn grote beweeglijkheid is het niet gemakkelijk om een watervlo door de mikroskoop
te fotograferen. Nodig is een snelle tiid, kleiner
dan 1/250 sec en dus veel licht. Gelukkig kan
een kleine vergroting gebruikt worden. Vergelijk deze foto eens met de tekening van de
watervlo.

De meest populaire waterbewoner is de water-

vlo of Daphnia pulex. A: het facetoog, B: de
lever, C: de darm, D: het hart, E: het ephip-

pium,

F-

schaalklier,
sprieten.

G: ei-leider, H:
J: de poten, K: roei-

broedzak,

l:

eierstok,

stromende water in zijn mondopening.
Van tijd tot tijd zien we iets merkwaardigs

gebeuren. Door de een of andere schrikreactie trekt Stentor zich als het ware samen en vormt een kogelrond geheel waar-

uit nauwelijks een trompetdiertje valt te
herkennen. Hierbij stulpt hij zijn mondopening naar buiten. Hetzelfde doet hij als de
omstandigheden van zijn omgeving niet
meer naar zijn zin zijn. De mondopening
wordt dan naar buiten gestulpt, de cel laat
los van zijn ondergrond en door zijn ciliën
aangedreven gaat hij op zoek naar betere
oorden.
We kunnen dit proces van samentrekken
goed onder de mikroskoop waarnemen

en bevorderen. Tikken tegen het voorwerpglas is vaak al voldoende om de
schrikreactie tot stand te brengen. Door-

dat de zuurstof in een ouder wordend preparaat op raakt, gaat Stentor op zoek naar
plaatsen waar meer zuurstoÍ voorhanden
is en verlaat hij zijn vaste positie. ln het
verleden is Stentor gebruikt om de rol van
de celkern te leren kennen.

Klokdiertie
Het zich kunnen samentrekken is niet het
alleenrecht van Stentor. Vorticella campanula kan het eigenlijk nog veel effectiever.
Heel vaak zullen we dit wezentje in onze
kweken aantreffen als we grachtwater gebruiken. Dit diertje lijkt op een bekertje dat
op een steeltje staat. Dit steeltje is voorzien van een contractiële vezel en regelmatig zien we dan ook dat deze vezel het
steeltje spiraalvormig doet samentrekken.
Hierbij verdwijnt de kelkvorm van Vorticella en maakt plaats voor een bol.

Bekijken we de kelk, dan valt ons direct
weer op dat de opening bezet is met trilha-

ren, die het voedsel in een draaiende beweging naar de mondopening spoelen,

waar de bruikbare gedeelten eruit gevist
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worden. ln de cel zien we weer een kloppende vacuole, die evenals bi1 de Stentor
rond is. Opvallend duidelijk is de kern
zichtbaar als een donkere gebogen rand.
Ook Vorticella reageert op trillingen. Het
komt vaak voor dat op dezelfde plaats
vele Vorticella's vastgehecht zitten. We

verteerbare resten worden op dezelfde
wijze achter gelaten. Komen er in het
slootwater dat u gebruikte voor het kweken van de protozoën veel algen voor, dan

kunt u vaak zien dat de amoebe vaak vol-

gepropt zit met algen.
Dit was slechts een uiterst kleine greep uit

zien dan een hele tros van deze diertjes en

de veelheid van protozoën die men kan
aantrefÍen in een bloemenvaas of een

steel is een fascinerend schouwspel.
Komt de Vorticella in moeilijke omstandigheden te verkeren doordat bijv. de zuurstof opraakt, dan stulpt hij zijn mondopening naar buiten, dus net als bij de Stentor,
en laat dan zijn steel los en gaat als zelÍstandig bolletje op zoek naar betere oorden. Soms neemt hij zijn steel ook wel
mee. We zien hem dan als een lange sliert
achter het diertje meeslepen.

potje met slootwater en wat hooi. Er zijn
vele boeken geschreven die wel in de betere bibliotheken zijn te vinden.

het om beurten samentrekken van de

Amoeben
De amoeben behoren wel tot de eenvoudigste vorm van dierlijk leven die we kennen. Ze vallen in een preparaat meestal
niet direct op. Pas als we een tijd bezig zijn
met onze waarnemingen ontwaren we op

de bodem van ons preparaat sterk doorzichtige vormloze klompjes, die we voortdurend van vorm zien veranderen en zich
zo over het glas zien schuiven. ln de slilmerige massa zien we voedseldeeltjes,
vacuolen en vaak iets van een kern.
Deze oervorm van dierlijk leven is als het
ware een cel die zonder celwand door het
leven moet gaan. Dit opent wel de mogelijkheid voor het diertje om er een unieke
voedselopname op na te houden.
Komt de amoebe een lekker brokje voedsel tegen in de vorm van een bacterie of
een alg, dan schuift hij op tot nu toe onverklaarbare wiize zijn celinhoud om het

voedseldeeltje heen, vormt er een voedingsvacuole om en verteert het. De on-

De sloot
Een sloot is een wereld waarin talrijke levensvormen voorkomen. Deze levensvormen variëren van eenvoudige bacteriën
tot vissen, vogels en waterplanten. De vissen en de vogels zullen we buiten beschouwing laten. Des te meer aandacht
kunnen we dan schenken aan de mikro-

wereld, zoals die in een gezonde sloot
wordt aangetroffen.
Het zal iedere natuurlieÍhebber ongetwijfeld zijn opgevallen dat een sloot er de ene

keer fris bij ligt en een andere keer een
ondraaglijke stank verspreidt. ln een gezonde, Írisse sloot tieren de planten welig,
terwijl het water helder is. Ook allerlei
soorten dieren kunnen we op en in de
sloot aantreffen. Bij een stinkende sloot is
het water troebel en vaak diep zwart gekleurd. De stank van zo'n zieke sloot lijkt

op die van rotte eieren. Aan het wateroppervlak drilven dode vissen die gestikt

zijn door het ontbreken van voldoende
zuurstof in het water. Ook kunnen zijvergiftigd zijn door gifstofÍen die door de rotting zijn ontstaan of die er door de mens in
zijn gebracht.
Tussen deze twee uitersten zijn talrijke va-

riaties mogelilk. Elke variatie blijkt zijn eigen kenmerkende groep van organismen
te huisvesten.
Door na te gaan welke organismen in een
bepaalde sloot het meest voorkomen, kan
de hydrobioloog (een bioloog die het leven in water bestudeert) bepalen in welke
mate deze sloot al of niet verontreinigd is.

Als voorbeeld van sterk verontreinigde
sloten kunnen we de sloten in het westen
van ons land nemen. ln de grote steden
van de randstad is het aantal mensen en
industrieën zeer groot. Voor het wassen
van kleding, vaatwerken en talrijke andere

zaken worden grote hoeveelheden fosÍaten gebruikt. Deze Íosfaten komen ook in
het water van de sloten terecht. Nu is fos-

faat een uitstekende voedingsstof voor
alle planten. Het gevolg van de enorme
hoeveelheden Íosfaten in de sloten zal tot
gevolg hebben dat de waterplanten zich

veel te snel ontwikkelen, zodat binnen
zeer korte tijd de sloten dichtgegroeid zijn.
De planten gaan elkaar verstikken en ster-

ven af. Dit afsterven wordt gevolgd door
een rottingsproces gepaard gaande met

die hun aanwezigheid met het nodige gekwaak demonstreren. Op de verschillende grotere waterplanten zien we slakken
en door het water schieten waterinsecten
en waterspinnen. Aan het wateroppervlak
hangen soms de larven van muggen.

Deze moeten met hun achterdeel, dat
daartoe als een pluimpje is uitgevoerd,
aan het wateroppervlak hangen, zodalze
de zuurstoÍ uit de lucht kunnen opvangen.

ons niet interessant. De "echte" water-

planten, zoals de waterpest en het kranswier groeien voor het grootste deel onder
water. Alleen hun bloemen komen boven
het wateroppervlak uit. Deze planten kunnen wemethet ongewapende oog bestu-

direct onder om na enige tijd weer aan het

oppervlak te verschijnen, want zonder
zuurstof kunnen ze niet.
Het kan ook voorkomen dat in de sloot
een slijmige massa met zwarte puntjes
ronddrilft het zgn. kikkerdril. Elk zwart
puntje is de kiem van een nieuwe kikker,
die zijn leven als kikkervisje begint. Dit
kikkerdril wordt door veel waterbewoners
als lekkernij gezien, waardoor slechts enkele eitjes tot volwassen kikkers zullen uitgroeien. Wie iets aan natuurbescherming
wil doen, mag een gedeelte van het dril
mee naar huis nemen en in een potje water
laten uitgroeien tot volwassen kikkers. Als

men deze kikkers later weer in de sloot

Dat dierlijk leven in deze dichtbegroeide
sloten onmogelijk wordt laat zich wel raden. Zijn de planten afgestorven en tot
rotting overgegaan dan is zelÍs elke vorm
van dierlijk leven uitgesloten. Alles wat
zich nog tussen de dichte plantenmassa

geleverd aan een stukje natuurbehoud.
De kikker zelf mag niet worden gevangen,
omdat het een bij de wet beschermd dier

het rottingsproces vergiftigd worden.
En oÍ dit alles nog niet erg genoeg is wordt
de sloot ook nog vaak beschouwd als een
soort openbare vuilnisbelt.

De ideale sloot
Laten we eens gaan zien welke vormen
van leven in een ideale, dus gezonde,
sloot kunnen voorkomen. Allereerst is er

het dierlijke leven. Naast verschillende

soorten vissen treffen we ook kikkers aan,
ln een gezonde sloot groeien de waterplanten
goed maar niet overdadig. Het water is helder
en op warme zomerdagen kan het voorkomen
dat de draadalgen door de gevormde zuurstof
gaan drijven. ln de volksmond heet dit "flap".

grote verscheidenheid aan vormen, hetzelfde geldt voor de plantenwereld. ln de
sloot groeien vooral langs de slootkanten
de grotere planten, die hun voornaamste
delen, zoals stengels, bladeren en bloemen, boven water ontwikkelen.
Deze planten hebben voor de sloot weliswaar een grote betekenis, maar zijn voor

Schrikken ze ergens van dan duiken ze

het verspreiden van de lucht van rotte eieren.

kan handhaven zal door de produkten van

Biedt het dierlilke leven in de sloot een

loslaat, is daarmee een positieve bijdrage

deren. Voor mikroskopisch onderzoek is

de groep groenalgen heel

interessant.
We herkennen ze aan de fijne groene draderige massa's die in het water zweven.
Op warme zomerdagen komen deze massa's vaak door de grote hoeveelheid zuurstoÍ die zij gevormd hebben boven drijven.
Deze groene plakaten noemen we "Ílap".
De algen worden aangevuld door tal van
kleine eencellige algen. Daarnaast komen
nog vele verschillende soorten bacteriën
in het slootwater voor. Deze zijn echter

doorgaans voor mikroskopisch onderzoek minder geschikt omdat ze te klein
ziln om met een normale mikroskoop in
detail te kunnen bestuderen.

is.

Dit was een korte greep uit het dierlijk leven in een sloot dat we met het blote oog
kunnen waarnemen. Naast deze grote organismen komen ook kleinere, mikroskopische wezentjes voor: de protozoën. We
hebben gezien hoe we ze konden kweken
uit slootwater.
Heel vaak komen Daphnia's (watervlooi-

en) en Cyclopsen (eenoogkreeftjes)

in

grote aantallen in de sloot voor. Deze tot

de kreeften behorende diertjes zijn zeer
geliefde onderwerpen voor een studie on-

der de mikroskoop. Bij aquariumliefhebbers zijn zij beslist geen onbekenden. Ze
vormen een lekkernij voor vissen.

De waterulo
Eén van de boeiendste dieren uit een sloot
is wel de watervlo oÍ de Daphnia. Het be-

hoort,zoals gezegd, tot de kreeftachtigen

en is in het bezit van een uitwendige
schaal die het diertje de nodige stevigheid
en bescherming biedt. Gelukkig is deze
schaal zo dun dat ze geheel doorzichtig is,
zodat het hele organisme van binnen bestudeerd kan worden.
Het verkrijgen van watervlooien is een zeer
eenvoudige zaak. Een aquariumhandelaar kan ze meestal uit voorraad leveren.

Dit is een stetk vervuilde sloot die als vuilnisbelt
wordt gebruikt. Dat hierin nog maar weinig vormen van leven voorkomen spreekt vanzelf.
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Koop echter geen gedroogde of diepge-

vroren watervlooien. Deze ziin dermate
beschadigd dat met de mikroskoop geen
structuren meer te onderscheiden zijn.
Accepteer dus alleen levende watervlooien. Het is natuurlijk ook mogelijk om ze in
een sloot te vangen. Hiervoor moet een
sloot uitgekozen worden waarin heel weinig vissen voorkomen. Watervlooien vormen voor iedere vis een zeer geliefd voedsel. Met een speciaal vlooiennetje dat u bij
een aquariumhandelaar voor een klein bedrag kunt kopen, draait men in het slootwater acht-vormige figuren. Na een tiental
van deze "achten" gedraaid te hebben
haalt men het net boven water en meestal
vindt men in de punt een slijmerige massa
die hoofdzakelijk bestaat uit watervlooien.
ln een potje slootwater nemen we deze
vangst mee naar huis om ze daar aan een
nader onderzoek te onderwerpen.
We zouden de watervlooien in een drup-

pel water met een dekglas erop op een
voorwerpglas kunnen brengen. Het gevaar is dan echter groot dat het diertje zo
klem komt te zitten, dat het platgedrukt
wordt. Veel beter is het om een klein mikro-aquarium te maken waarin onze watervlo met een zeer beperkte vrijheid kan
leven. Uit dit plasticfolie (0,5 mm) knippen
we een vierkantje van 24x24 mm. ln het

opend en komen de larven naar buiten.
Aan de andere kant van de darm, aan de
buikzijde, zien we de eierstok. Van daaruit
worden de eitjes via een duidelijk zichtbare eileider naar de broedzak gevoerd.
Het interessante van een watervlo is dat
de wijfjes niet bevrucht hoeven te worden
om vruchtbare eieren voort te brengen.
Het valt dan ook op dat men in een normale sloot bijna uitsluitend wijÍjes aantreft.

Eenoogkreeftje
Naast de watervlo komt ook heel veel de
Cyclops of het eenoogkreeftje voor in het
slootwater. Men kan ze met het blote oog
reeds herkennen aan hun bijzondere manier van voortbewegen. Een watervlo
schiet steeds alle kanten heen, terwijl de
Cyclops alleen maar een stukje omhoog

Worden de omstandigheden in de sloot

schiet om dan weer dieper weg te zakken,
waarna hij weer omhoog schiet, enzovoorts.

netjes sterk toe en worden de wijfjes wèl
bevrucht. Er vindt dan geen ontwikkeling

genstelling

plaats van de eieren in de broedzak. ln

slechts één enkelvoudig oog, vandaar de

ongunstig dan neemt het aantal man-

plaats daarvan wordt een zogenaamd

ephippium gevormd. Dit is een eitje dat in
bijzondere mate bestand is tegen ongunstig hoge temperaturen en uitdroging. ls
het ephippium voldoende ontwikkeld, dan
sterft het moederlichaam af en wacht het
ephippium op betere tijden.
Het kan vaak voorkomen dat men lege
schalen van de watervlo aantreft. Zii ziin
dan afkomstig van diertjes, die zo sterk
gegroeid waren, dat hun schaal te klein
werd en deze daarom verlaten hebben.
Met behulp van een schaalklier, die we in

de borst van de vlo vinden, wordt

een

nieuwe grotere schaal gevormd.

De Cyclops is enigszins pijlvormig. ln tede watervlo heeft hij

tot

naam eenoogkreeftje. Het pantsertje is
duidelijk in verschillende segmenten verdeeld. Aan de kop bevinden zich twee
enorme roeisprieten. Direct achter de kop
loopt de donkergekleurde darm overlangs
naar het achterste segment. ln het midden
(vaag zichtbaar) kunnen we achter de
darm het hartje zien kloppen. Opvallende

eigenschap van de Cyclops zijn de twee
eierzakken, die aan weerszijden van het
achterlichaam worden meegevoerd. Ook
hier kan men met wat geluk vaak levende
larven in de eitjes zien zitten. Ze vormen
slechts één soort eitjes. Dit in tegenstelling tot de Daphnia.

midden van dit vierkantje knippen we ver-

volgens een rondje van 15 mm doorsnede. Dit kadertje plakken we met een beetje

speeksel oÍ nog beter met een heel klein
beetje vaseline (witte) op het voorwerpglas. Het kamertje wordt met water

\

gevuld en een watervlo wordt met een
pipetje van het voorraadpotje met vlooien
overgebracht naar dit kamertje. Zorgvuldig wordt nu een dekglaasje op het ka-

mertje gelegd, waarna begonnen

kan

worden met onze waarnemingen.
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Direct vallen de twee enorme roeisprieten

op die de watervlo aan zijn kop draagt,
waarmee hij zich zeer snel door het water
verplaatst. Bij zijn kop zien we direct het
samengestelde Íacetoog dat voortdurend
heen en weer beweegt. Sommigen zeggen wel eens dat het lijkt oÍ het knippert.
Dat is natuurlijk onzin omdat er geen oogleden aanwezig zijn. Het bewegen van het

oog wordt veroorzaakt door een ongecontroleerd trillen van het oog. Van achter
het oog loopt een donker gekleurde, iets

gebogen band door het hele vlooienlichaam naar de staart. Dit is de darm. ls
deze niet te veel gevuld, dan kan vaak
gezien worden wat ons diertje zoal gegeten heeft. Bovenaan de darm, vlak achter
de kop, zien we twee ovaalvormige li-

Dit is het vrouwelijk exemplaar van het eenoogkreeftje Cyclops strenuus.
A: enkelvoudig oog, C: darm, D: hart, E:
broedzak met eieren, waarin vaak zich ontwikkelende larven zichtbaar zijn, F: de staarT-

Cyclops (eenoogkreeftje)wijfje met twee volle
eierzakjes.

sprieten.

F===:
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chaampjes: de lever. Halverwege de darm
aan de rugzijde zien we een kloppend orgaan dat het hart vormt. Dit hart pompt het

plasma, waaraan bloedlichaampjes ontbreken, door het hele lichaam van het
diertje, waarbij geen gebruik gemaakt
wordt van bloedvaten.
Onder het hart zien we een vaak zeer sterk
ontwikkelde zak, waarin de eitjes worden
aangetroffen. ln deze zak worden de eitjes
uitgebroed en met een beetje geluk is het
mogelijk om in deze zak uitgebroede eities
te zien, waarin al heel duidelijk het jonge
watervlootje kan worden ontdekt, tenminste de larve, die uit het eitje komt. Ztjn de
eitjes uitgebroed, dan wordt de zak ge138

Waterplanten, zoals waterpest, vormen met
behulp van zonlicht zuurstof. Deze zuurstof lost

gedeeltelijk op in water en komt de dierliike
waterbewoners ten goede, het restant ontsnapt en komt in de atmosfeer terecht. Zetten
we een paar takjes waterpest in een omgekeer'
de jampot met water in het zonlicht, dan zal het

water door de zuurstof worden verdreven.
Deze zuurstof is in staat een gloeiende houtspaander te doen opvlammen.

§..

Waterpest, zoals we dit vaak zien in een aquarium-

Opmerkelijk is nog dat de Cyclops zijn
prooi moet vangen. Hij heeft daarvoor aan

de buikzijde een paar vangpoten.

De

Daphnia daarentegen zeetl zijn voedsel
uit het water, dat door zijn mondopening
naar binnen stroomt. Natuurlijk zijn er nog
veel meer zoetwaterkreeftjes, die de aandacht waard zijn. Laten Daphnia en Cyclops voorbeelden ter kennismaking zijn.

Waterpest
Een van de bekendste waterplanten is wel

de waterpest of de Elodea canadensis.
Deze plant komen we tegen in eenvoudige
aquaria, omdat hij vrijwel geen eisen aan
zijn omgeving stelt. Met een matige hoeveelheid licht is hij al tevreden. Bij aquaria
die te licht staan, groeit hij vaak tot enorme struiken uit en moet dan ook regelma-

kroskoop. Met de kleinste vergroting zien
we dat het blad bestaat uit vierkante hokjes: de zgn. cellen. ln deze cellen zien we
kleine groene puntjes, de bladgroen- of
chlorophylkorrels. Draaien we een sterkere vergroting voor, dan zien we al dadelijk

meer bijzonderheden. We stellen scherp
op de chlorophylkorrels en wachten rustig

aÍ. Na enige tijd zien we dat er beweging
komt in de korrels. Ze begeven zich naar
de celwanden waar ze in één bepaalde
richting gaan stromen. Hoe langer we
kijken, hoe sneller ze zich voortbewegen.
Door de warmte van het licht stijgt de temperatuur in de cellen, waardoor het protoplasma sneller gaat stromen dan normaal. De snelste stroming die mogelijk is,
is die langs de celwanden. Tijdens deze

beweging neemt

het protoplasma

de

chlorophylkorrels mee.
Het kan ook voorkomen dat men tussen
de celwanden luchtbellen ziet ontstaan.
Daarvoor moet ingesteld worden op de
onderkant van de cellen. Dit is zuurstof,
die onder invloed van het licht door het
chlorophyl wordt gevormd.

ProeÍ
Dat het gevormde gas zuurstoÍ is, kunnen
we met een eenvoudige proeÍ bewijzen.
Een grote schaal wordt met water gevuld.
Daarin wordt een omgekeerde jampot geplaatst die eveneens geheel met water is
gevuld. ln deze jampot brengen we enkele
takles van de waterpest. Het geheel zetten we vervolgens in het zonlicht. Na en-

kele uren kunnen er zuurstoÍbelletjes

zichtbaar worden, die ontsnappen aan de
bladeren van de waterpest. De belletjes

tig worden uitgedund. Ook in sloten komen we waterpest zeer vaak tegen. Uit de

verzamelen zich bovenin

sloot oÍ een aquarium halen we een takje
waterpest. We zien dat naar de top toe de
blaadjes steeds kleiner worden. We plukken met behulp van een pincet een jong
blaadje vlak onder de top en leggen dit in
een druppeltje water op een voorwerpglas. Na een dekglas er op gelegd te
hebben, komt het geheel onder de mi-

de

jampot.

Langzaam maar zeker wordt vervolgens al

het water verdreven door de gevormde

-l
Voor het waarnemen van watervlooien en andere grotere objecten verdient het aanbeveling
om een mikro-aquarium te construeren. Dit bestaat uit een voorwerpglas (3), waarop een uit

plasticfolie gesneden kameftje wordt geplakt
(2). Na gevuld te zijn met water en de te bestuderen organismen, wordt het dekglas (1)op het
geheel gelegd.

ln sloten met stilstaand water die enigszins be-

zuurstof. ln de jampot hebben we dus een
atmosfeer van zuivere zuurstoÍ verkregen.
De jampot wordt nu voorzichtig, met de
bodem naar boven gekeerd, uit het water
getild. Vervolgens steken we er een stokje
in dat we van tevoren hebben aangestoken. Vlak voor het insteken blazen we de
vlam uit. Zodra het nagloeiende uiteinde in
de jampot met zuurstof komt gaat het
stokje fel oplichten en verbrandt het met
een grote heldere vlam. Hiermee hebben
we aangetoond dat het gas inderdaad

zuurstof was. lmmers zuurstoÍ onder-

houdt de verbranding en zuivere zuurstoÍ

doet een vlam zeer heftig oplaaien. Dit
vermogen tot zuurstofvorming komt ook
voor bij alle groene planten, dus planten
die in het bezit zijn chlorophyl. We vinden
dit verschijnsel ook terug bij de algen.

schut liggen tegen de wind, kan men aan het

wateroppervlak muggenlarven tegenkomen.
Deze larven hangen met hun achterlijf aan het
wateroppervlak waardoor zij de zuurstof uit de
lucht kunnen inademen.

AIgen
De algen vormen wel de grootste groep
van plantaardige organismen die we in het

water aantrefÍen. Thans zijn

2'1

.000 ver-

schillende soorten algen bekend. Elke
soort heeft zijn eigen karakteristieke vorm
en manier van leven. Een phycoloog oÍ
algendeskundige moet dus heel wat in zijn
mars hebben. De algen kunnen we onder-

verdelen

in een aantal hoofdgroepen.

Voor ons zijn van belang:
'1
. Blauwwieren oÍ Cyanophyta;
2. Konjugaten of Conjugateae;
3. Kiezelwieren of Diatomeae;
4. Groenwieren of Chlorophyta.

Deze benamingen gaan alle uit van de
kleur en de vorm die de algen hebben. De
moderne biologen letten meer op de wiize
van voortplanten en de chemische samenstelling van de algencel.

1"3

*
ln de jonge blaadjes van de waterplant Elodea
canadensis (waterpest) komen chlorophylkorrels voor. Door de warmte van de mikrosko-

peerlamp gaat het protoplasma stromen. ln
haar stroming neemt ze de chlorophylkorrels
mee.

Hoe komen we aan algen
ln de meeste sloten en vijvers zien we
vaak draderige massa's drijven die gevormd worden door algen. Van deze draderige massa is het voldoende om een
handje vol uit het water te vissen, in een
jampotje met slootwater te doen en mee
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naar huis te nemen. Direct met het blote

oog zijn al verschillen te zien tussen de
diverse soorten algen. Neem dus zoveel
mogelijk verschillende soorten mee naar
huis.
Behalve op deze draderige massa's moet
men ook letten op groenachtig of bruinachtig gekleurde aanslag op de stengels
van waterplanten, houten beschotten oÍ
stenen walletjes. Schrap wat van die aanslag aÍ en doe ook dat in een potje met
slootwater. De verzamelde algen zijn gemakkelijk voort te kweken en aan te hou-

den. De algen worden daarvoor in jampotjes met water, waaraan een mespuntje
kunstmest is toegevoegd, gebracht. Zet
de potjes wel op een licht plaatsje, ze hebben namelijk veel licht nodig.
Het komt nogal eens voor dat in Ílessen
met water een groene aanslag ontstaat.
Dit wordt veroorzaakt door uitgedroogde
algen, die in de lucht zweven. Eenmaal in
water gevallen, gaan ze zich snel ontwikkelen, vooral als de fles in het licht staat.
Een remedie tegen algengroei is dan ook

het zwart verven van de fles, waardoor
geen licht in de Íles kan komen. De algen
kunnen zich dan ook niet ontwikkelen.

Blauwwieren
De blauwwieren of Cyanophyta zijn waarschijnlijk de oudste op Aarde voorkomende planten. Ze stellen aan hun omgeving
slechts zeer bescheiden eisen. Men treft
ze dan ook aan in zeer koude, maal ook in

zeer warme wateren (thermische bronnen). Voor hun groei is slechts een zeer
kleine hoeveelheid licht voldoende. Voor
aquariumliefhebbers is het een zeer gevreesde alg. ln zeer kode tijd kan hij uitgroeien tot een alles overwoekerende draderige blauwgroen gekleurde massa. ln
sloten en vijvers herkent men ze aan hun
typische blauwgroene kleur en hun Íijne
draderige structuur. Haalt men ze met de
hand uit het water, dan voelen ze glibberig
aan. Deze algen bestaan uit vele kleine
bol- of schijÍvormige celletjes, die zich tot
een draad aaneengeregen hebben. Vaak
is zo'n draadvormige kolonie omgeven
door een laagje slijm, waardoor ze wat
slijmerig aanvoelen.

Een heel bekende en in bijna al onze
sloten voorkomende soort is de Oscillatorium. We maken een preparaatje door een
paar draden van deze blauwalg in een
druppeltje water te leggen en het druppeltje te bedekken met een dekglaasje. Bij
een vergroting van 300x is heel duidelijk te
zien dat de draden opgebouwd zijn uit
kleine segmentjes. Deze segmentjes zijn
door middel van een dun slijmlaagje met
elkaar verbonden.
Vaak zien we deze draden langzaam heen
en weer bewegen. Hoe deze beweging tot
stand komt, is nog steeds onbekend. Algen bezitten geen bewegingsorganen
zoals de ciliën bij de protozoën.
Een ander zeer opmerkelilke blauwwier is
de Nostoc microscopium. Deze ziet er uit

als een glasachtige bol van soms groter
dan een centimeter. Bij 100-malige vergroting zien we in de bol een draderige
massa, die bij een 300-malige vergroting
blijkt te bestaan uit kleine bolletjes. Deze

draderig kluwen is omgeven door een
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slijmkapsel waardoor de kluwen het uiterlijk van een glazen bolletje heeft. Een
dergelijk slijmkapsel kunnen we op een
eenvoudige wijze aantonen.
Daarvoor wordt de druppel water op het
voorwerpglaasje, waarin de te onderzoeken alg komt, met een klein druppeltje
Oostindische inkt vermengd. Nadat de algen in de druppel gebracht zijn en het
dekglas op de druppel gelegd is, bekijken
we het preparaat bij de grootst mogelijke
vergroting.
Wordt de alg omgeven door een slijmkapsel dan is er tussen de algencellen en de

Oostindische inkt een heldere strook te
zien, die breder is naarmate het slijmkapsel dikker is. ls geen slijmkapsel aanwezig, dan sluit de inkt direct op de cellen
aan. De fijne roetdeeltjes waaruit de Oostindische inkt bestaat, kunnen namelijk
niet in de slijmmassa doordringen.

vaak in staat om heel goed uitdroging en

hevige koude te doorstaan. Als de omstandigheden dan beter worden, ontkiemt
de zygote en groeit er een nieuwe algen-

draad uit.
Tot de Conjugaten behoren ook de sieralgen oÍ Desmidiën. Deze algen doen hun
naam eer aan. Het zijn de Íraaist gevormde soorten die een sloot of vijver te bieden
heeft. Ze hebben en volkomen symmetrische vorm, hoe ingewikkeld van structuur

deze ook moge wezen. We treffen ze
vooral in sloten en vijvers aan met helder,
voedselarm en enigszins zuur water.
Vooral de vennen zijn ideale vindplaatsen.
Ze ziin te vinden op stengels van waterplanten en op stenen. Men hoeft de aanslag, die ze daarop vormen slechts af te
krabben en mee te nemen in een potje met
slootwater. Thuis laten we het schraapsel
rustig bezinken in het potje.

$

Goniugaten

§

Tot de Conjugaten of Conjugaceae behoren zeer fraai gevormde algen. Een zeer
populaire, bij alle mikroskopisten beken-

de, soort is de Spirogyra of het spiraalwier. Deze draadvormige alg komt in vrijwel alle sloten voor. Vaak bestaat het flap
dat op warme zomerdagen op de sloten
drijft hooÍdzakelijk uit Spirogyra's.

§È
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Onder de mikroskoop zijn ze direct te herkennen aan de spiraalvormige, sterk
groen gekleurde band die door de hele
algendraad loopt. Bii een sterkere vergroting blijkt de algendraad weer te bestaan
uit afzonderlijke cellen. Elke cel bliikt dan
zijn eigen spiraalvormige band te bezitten.
Deze groene spiraalvormige band wordt
gevormd door het chlorophyl van de alg.
We leerden het chlorophyl al eerder kennen bij de waterpest. Daar kwam het voor
in de vorm van ovaalvormige lichaampjes.
Het jukwier Zygnema, een aan de Spirogyra verwante soort, heeft een stervormig
chlorophyl.

-§..:
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Deze beide jukwieren hebben een voor

ons zeer

interessante geslachtelijke

voortplanting. Twee draden van een algensoort komen naast elkaar te liggen.
Tussen de cellen van de ene en de andere
draad ontstaan buisjes, waardoor de cellen met elkaar verbonden worden. De inhoud van de cellen bolt nu samen, waarna
deze bol door het ontstane buisje naar de
andere cel kruipt en daar met de daarin

aanwezige bol samensmelt. Hieruit ontstaat een nieuwe grote cel, die vroeg oÍ
laat de algendraad zal verlaten om ergens
buiten deze draad te ontkiemen en zo een
nieuwe alg te vormen. Door dit proces van
samensmelten en opnieuw ontkiemen
wordt voorkomen dat er bij deze algen
degeneratie optreedt.
Van dit voortplantingsproces kunnen we
vaak verschillende fasen onder de mikros-

koop zien. Niet zelden treft men in een
algendraad verschillende cellen aan, die
leeg zijn en een opening met het restant
van een buisje aan de zijkant hebben. Ook
ziet men dikwijls grote gezwollen cellen in
de algendraad.Zo'n cel is ontstaan doordat er via een verbindingsbuisje een sa-

mensmelting heeft plaats gevonden tussen de inhouden van twee cellen.

Zo'n samengesmolten cel, de zygote,

is

Deze fraaie alg behoorl tot de groep van de
jukwieren. ln deze Closterium moliniferum zijn
duidelijk de donkergekleurde zetmeelkorrels te
zien op de band van chlorophyl die door de hele
cel loopt.

ln

verschillende sloten komt een slijmige
blauwgroen gekleurde alg voor. Dit is de Oscih
latorium brevis. Deze alg bestaat uit kleine eencellige organismen, die met een slijmlaagje met
elkaar verbonden zijn. De draden van de Oscillatorium kunnen in het water heen en weer bewegen.

Met een pipetje wordt een beetje van dit
bezinksel op een voorwerpglaasje overgebracht. Nadat we er een dekglaasje op
gelegd hebben, zien we vormen die onze
stoutste verwachtingen niet zelden overtreffen! Zeer algemeen komt een grote
sikkelvormige alg voor, de Closterium monileÍerum. ln de twee helften van de sikkel

liggen de groen gekleurde chloroplasten
met chlorophyl. De bolletjes, die er in liggen, bestaan uit zetmeel en vormen reservevoedsel. Precies in het midden, tussen
de chromoplasten, ligt de celkern. Naast
deze sikkelvorm komen ook veel variaties
op de stervorm yoor. Deze algen kunnen
zich bewegen doordat ze een gedeelte

weinig bijzonderheden te ontdekken zijn.
ln droge toestand schrompelt dit algje samen tot een vormeloos kluitje. Laten we
nu echter het schraapsel een dag in een
bakle met water staan, dan zwellen de
cellen weer op. Het blijkt dan dat ze bestaan uit heldergroene bolletjes van verschillende grootte die aan elkaar vastgegroeid zitten. Bij regenweer lijkt het oÍ de
bomen een veel sterker groengekleurde
aanslag op hun schors hebben dan bij
droog weer. Dit komt omdat bij regenweer
de ineengeschrompelde cellen opzwellen
en gaan groeien.
ln het voorjaar en in de zomer kan het

de grootste en meest verspreide groep

voorkomen dat een vijver opvallend felgroen van kleur is. ln de volksmond wordt
dan gezegd dat het water bloeit. Bekijken
we dit water onder onze mikroskoop, dan
bliikt dat de groene kleur wordt veroorzaakt door talrijke kleine, sterk groen gekleurde bolvormige algjes: de Chlorella.
Een zeer interesaante en bijzonder mooi
gevormde bolvormige alg is de Volvox.
Deze alg bestaat uit een groot aantal eencellige algjes, die voorzien zi.jn van een
aantal flagellen oÍ zweepharen waarmee

De blauwalg Nostoc microscopium komt voor
in glasachtige bollen die soms de grootte van
een centimeter kunnen verkrijgen. Foto A laat
een dergelijke kolonie zien. Bij een iets sterkere
vergroting blijkt deze bol gevuld te zijn met een

jes vormen een bolvormige kolonie, waarbij ze zelÍ direct onder het oppervlak van

van hun protoplasma uitstoten en dit
langs de buitenzijde van de cel laten stromen. Enkele van de meest bekende vormen zijn hier afgebeeld. ln werkelijkheid

zijn er vele duizenden verschillende vormen.

Groenwieren
De groenwieren of Chlorophyta vormen

ze zich kunnen voortbewegen. Deze alg-

draderige kluwen, die door een slijmachtige
substantie tot een bol verenigd wordt. Bij een
nog sterkere vergroting zoals in foto C blijkt dat

de bol zitten en wel zo, dat hun flagellen
naar buiten steken. Hierdoor kan de hele

de draden bestaan uit eencellige algjes die aan
elkaar gekit zijn. Omdat de blauwalgen de oudste plantenvormen op Aarde zijn, zou deze wijze van kolonievorming wel eens geleid kunnen
hebben tot het ontstaan van meercellige hogere wezens uit eencellige primitieve organismen.

bestaat, voortbewegen met een tollende

van algen. Overal ter wereld op de meest
wonderlijke plaatsen kan men ze tegenkomen. Ze kenmerken zich door hun heldergroene kleur die afkomstig is van het
chlorophyl-a en -b. Het is hetzelfde bladgroen dat ook in de hogere planten voorkomt. De groene aanslag die op bomen,
muren en daken voorkomt, wordt veroorzaakt door het eencellige groenalgje Pleu-

rococcus.
Dit wiertje is makkelijk te bestuderen door
wat van het groene aanslag van een boom

te krabben en in water onder de mikroskoop te bekijken. Meestal ziet men dan
een groene, vormloze massa waaraan

kolonie, die soms uit tienduizenden algjes
beweging. ln de bol zien we vaak kleinere

bolletjes, de zogenaamde dochtercellen,
die vroeg of laat een eigen bestaan zullen

gaan leiden. Helaas is Volvox alleen

in

goede schone sloten en vijvers te vinden.

Naast bolvormige groenalgen komen er
ook draadvormige voor, zoals de Cladophora en Oedogonium. Zij kunnen ook veel
voorkomen in het flap van onze sloten. Bij
de Oedogonium kan men soms sterk gezwollen cellen aantreffen. Dit zijn sporen
die in staat zijn zeer ongunstige omstandigheden te overleven. Worden deze omstandigheden weer beter, dan zal uit deze
spore weer een nieuwe alg groeien.

Flagellaten
De Ílagellaten of Monadophyta vormen
slechts een kleine groep onder de algen.
Het kan in het najaar of voorjaar voorko-

men dat sloten een gifgroene kleur krijgen. Dit wordt dan veroorzaakt door de
flagellaat Euglena virides. Dit kleine algje
is voorzien van een vrij lange zweephaar
of flagel, waarmee hij met grote snelheid
door het water kan zwemmen. De flagella-

ten vormen een groep organismen die
staan op de grens tussen plant en dier.
Dierkundigen zeggen dat het protozoën
zijn met een chlorophylachtige stoÍ, terwijl

de plantkundigen zeggen dat het

een

plant is met dierlijke reservestoÍÍen. Laten

wij ons niet bezighouden met deze problemen, die verschillende biologen heel
wat hooÍdbrekens kosten. Voor ons is de
fraaie vorm van de flagellaten die zij onder

de mikroskoop ten toon spreiden voldoende. Euglena-soorten hebben een
rood "oog" (vandaar ook de naam "Oog-

diertje") met welk lichtgevoelig plekje ze
zich op het licht orrënteren; zo vormen zij
een chlorophylachtige stoÍ. Ontbreekt het
licht, dan verliezen zij hun mooie groene
kleur en worden het bacterie-vreters. Vandaar de vraag: plant of dier.

Kiezelwieren
De kiezelwieren of Diatomeae vormen een
heel bijzondere groep onder de algen. Ze
zijn voorzien van een uitwendig skelet dat
bestaat uit kiezelzuur. Dit skelet heeft
vaak zeer mooie en sprekende vormen.
Het feit dat dit skelet uit kiezelzuur bestaat
betekent dat vele eeuwen nadat het algje

is aÍgestorven het skeletje nog in ongeschonden staat terug te vinden is. Op verschillende plaatsen - in ons land in de
buurt van Heerlen - treffen we in de bodem afzettingen aan, die bestaan uit de
skeletjes van diatomeeën die vele miljoenen jaren geleden daar in de zeeën van
toen geleefd hebben.
Deze skelet.les staan bekend als kiezelgoer of diatomeeënaarde. Door hun uiterst fijne opbouw zijn deze skeletjes bijzonder poreus waardoor ze in staat zijn
om evenals norit stoffen te absorberen.
Omdat de diatomeeënskeletjes bestaan
uit kiezelzuur, dat chemisch zeer goed bestand is tegen sterk bijtende stofÍen,
wordt het kiezelgoer veel gebruikt in de
chemische industrie als filtermateriaal om

chemische vloeistoffen te zuiveren. Een
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andere toepassing van kiezelgoer vinden
we in dynamiet. De stof nitroglycerine was
al vele jaren bekend als een hoogst explo-

sieve stof. Een flesje met nitroglycerine
hoeft maar een heel klein schokje te krijgen om te ontploffen! De Zweed Alfred
Nobel (1833-1896) mengde de nitroglycerine met kiezelgoer, waardoor de schokgevoeligheid verdween, maar de ontplof-

fingskracht bleef.

Het zo

verkregen
dynamiet was veel handelbaarder. Dank
zij de enorme kapitalen die Nobel met

deze uitvinding verdiende, stichtte hij de
Nobelprijs voor wetenschappelijke onderzoekers: nog steeds de hoogste onderscheiding die een wetenschappelijk ondeaoeker kan krijgen.
Om diatomeeën te zien kan men dus wat
kiezelgoer in een druppeltje water op een
voorwerpglaasje mengen en na er een
dekglaasje op gelegd te hebben onder de

mikroskoop leggen. Dit kiezelgoer is bi1
iedere apotheek voor een zeer gering bedrag te koop. Het is dan vaak bekend als
filter-aid of filter-cel. Natuurlijk zijn diatomeeën ook in onze sloot te vinden. We
moeten dan zoeken in de bruinachtige
aanslag op plantenstengels en stenen.
Ook vinden we ze vaak tussen het flap van

de draadalgen. Heel opmerkelijk zijn de
soorten van Navicula. Deze schuitvormige
diatomeeën bewegen zich statig en langzaam als een groot slagschip door het

preparaat. Vaak zijn ook diatomeeën in

deling te zien. Bil deze deling gaan de
helften, waaruit het kiezelskelet bestaat
uit elkaar, als was het een doos waar het

deksel wordt afgehaald. Na de deling
vormt de doos een nieuw deksel en het
oorspronkleijke deksel een nieuwe doos.

Blijuende algenpreparabn
Velen zullen de prachtige vormen van de
algen willen bewaren. We moeten daartoe
blijvende preparaten maken. Dit kan alleen in Glycerine-gelatine. Eerst moeten

de algen gefixeerd worden om beded te
voorkomen. Daartoe brengen we de te Íixeren algen in een oplossing van vier delen water en één deel formaline (bij iedere

drogist verkrijgbaar). Na enkele uren
wordt de Íormaline vervangen door een
oplossing van een deel water en een deel
glycerine. Na een paar uur kunnen de algen van hieruit in een druppel gesmolten
glycerie-gelatine op een voorwerpglas
gebracht worden. Het voonverpglas moet
daarvoor op een verwarmde plaat liggen.
Dit kan het best een metalen plaatje ziin
dat op een pannetje met heet water ligt.
Nadat de glycerine-gelatine in de algen
gedrongen is, na ongeveer vijf minuten,
wordt vooaichtig een dekglaasje op het
geheel gelegd. Het preparaat moet nu op
een koude plaats worden gelegd om de
glycerine-gelatine te laten stollen. Het
preparaat wordt ten slotte voorzien van
een etiketje.

Fotografercn uan algen
Algen ziln zeer geschikt om door de mikroskoop gefotografeerd te worden. Het
zijn goed stilliggende objecten en hebben
bovendien goed duidelijk te onderscheiden onderdelen.
De preparaten kunnen zonder bijzondere
maatregelen onder de mikroskoop worden gelegd.
Het contrast in de preparaten kan verhoogd worden door voor de mikrosko-

Penicillium islandicum

Paramecium caudatum
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peerlamp een rood of oranje filter te plaatalgen

sen. Het groen van de

wordt daardoor donkerder afgebeeld. De
meeste mikroskopen zijn uitgerust met
een Íilterhouder. Deze bevindt zich onder
de condensor. Hierin kunnen verschillende gekleurde Íilters gelegd worden. Deze
zijn bij een mikroskoophandelaar verkrijgbaar. De camera kan met een speciale
adapter op de mikroskoop bevestigd worden. Hierbij moet eerst het oculair uit de
tubus genomen worden, waarna de adapterring op de tubus geklemd kan worden.
Pas dan kan het oculair weer in de tubus
gezet worden.
De grootte van het beeld op het negatieÍ
kan gevarieerd worden door oculairen
met verschillende vergroting toe te passen. Hoe sterker het oculair vergroot, hoe
groter het beeld op het negatief is, Wordt
het oculair weggelaten, dan wordt meestal slechts een gedeelte van het beeld op
het negatief afgebeeld.
Heeft men geen adapter, dan kan de camera op een statief bevestigd worden en

boven het oculair gezet worden. Het is
dan wel zaak om de ruimte tussen het
oculair en de camera aÍ te schermen met
een rolletje zwart papier.

Bij de kleurenffio's
Het mikroleven in een sloot, vijver oÍ plas

leent zich bij uitstek voor fotografie en
door hun kleurenpracht ziin algen en diatomeeën heel aantrekkelijk om in kleur te
fotograferen. Deze kleuropnamen zijn gemaakt met een zgn. fasecontrastmikros-

koop, waardoor een onnatuurlijk kleurbeeld verkregen wordt. Normaal zou de
inhoud van de diatomeeën groen gekleurd
zijn. Door de fasecontrastwerking komt er
in dit geval nog wat rood en blauw bij.

ilr,lil

Algen en diatomeeën zijn makkelijk te fotograferen omdat zij meestal stilliggen onder de mikroskoop. Heel anders is het met
protozoën. Deze kunnen alleen met heel

korte belichtingstijden gefotografeerd
worden, wat veelal een kleine vergroting
vereist. Toch is het de moeite waard om

ook dit eens te proberen. De inhoud van
de protozoën kan heel fraai gekleurd zijn
door de verschillende algen en diatomeeën die geconsumeerd zijn.

Een Testudinella tussen het Spirotyra-draadwier; normale opname, dus geen fasecontrast.

Vorlicella campanula

Navicula nispidata
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HOOFDSTUK 14
Het pekelkreettie

Artemia-eieren zijn bi1 iedere ervaren
aquariumliefhebber bekend. De kleine
larfjes van deze pekelkreeftjes, die na een

raam te zien ronddartelen. Maar voor het
zover is moeten we eerst de eieren laten
uitkomen en de larven volwassen zien te

etmaal verblijf in zout water uit de eieren
komen, vormen een ideaal voedsel voor

krijgen.

.jonge visjes. Met een heel eenvoudige mi-

Wat we nodig hebben

Artemia salina

De eieren kunnen we bij de aquarium- of
siervishandelaar kopen. Gewoon vragen
naar een potje Artemia-eieren. Neem niet
een al te grote pot in voorraad, want voor
ons doel zijn mespuntjes voldoende. De
eitjes moeten uitkomen in een 3% zoutop-

kroskoop is het uitkomen van deze Artemia-eieren goed te volgen.

Bij de siervishandel kunnen we een potje
gedroogde eieren van het pekelkreeftje of
Artemia salina kopen. Deze eieren zijn zo
droog dat ze vele jaren houdbaar ziln. Dat
wil zeggen dat ze jaren na hun produktie,
mits goed bewaard, nog kunnen uitkomen. Voor de handel en de liefhebbende
viskweker is dit erg plezierig, want nu kan
hij steeds binnen 24 uur levend voer voor
zijn visbroed verkrijgen. Een schepje eieren in een bakje met zout water is voldoende. In de natuur komt Artemia salina
voor in zoutmeren en in kunstmatige zoutpannen (gebruikt om door verdamping
zout uit zeewater te winnen). Vooral de
grote zoutmeren in de VS herbergen grote
aantallen pekelkreeftjes. ln Europa zijn ze
sinds lang verdwenen.
Artemia hoort tot de Crustaceae, de kreeÍ-

tachtigen; dat is de groep waar ook onze
garnaal toe behoort. ln volwassen toestand, ons zoute vriendje is in vier tot zes
weken volwassen en geslachtsrijp, meet
hij 15 mm. Er is een duidelijk verschil in
sekse. De vrouwtjes dragen in volwassen
toestand altijd een broedzak met eieren
aan hun onderlijf. Deze is duidelijk herken-

baar aan twee enkele millimeters grote
donkere bolletjes ter weerszijde van het

achterdeel van het onderlichaam. De paringsdrift is vooral bij de manneties zeer
groot. Vrijwel altijd zien we dat een mannetje zich in de nek van een vrouwtje heeft

vastgebeten en zo steeds met haar meezwemt. Soms zien we zelfs verscheidene
mannetjes op een wijÍje. Erzijn dan kenne-

lijk onvoldoende wijfjes aanwezig. Ontbreken er wijfjes, dan komt menigmaal
homoseksualiteit voor bij de Artemia's.
Het is werkelijk kostelijk om deze kleine
pekelkreeftjes in een jampot.ie voor het
144

Een volwassen manneliik pekelkreeftie. Het exemplaar bezit elf paar poten. ln het doorzichtige
beestje is van voor naar achteren het darmsysteem te zien.

lossing. Neem hiervoor geen keukenzout,

want hieraan zijn verschillende stoffen

toegevoegd, die schadelijk ziin voor de
eieren en de larven.
Bij de aquariumhandel is dan ook speciaal

zout, Artemiasalz, verkrijgbaar. Het zout
heeft dezelfde samenstelling als het zout
dat in de zoutmeren voorkomt. Daarnaast
is een aantal voedingsstoffen toegevoegd
die voor het pas uitgekomen larfje onontbeerlijk zijn. Dit speciale zout is verkrijgbaar in de vorm van tabletten of als
nat zout in een plastic zakje. Met dit zout
wordt steeds een 370 oplossing gemaakt
in water (3 gram per 100 ml oÍ 30 gram per

lite0.
Voor het water nemen we gedestilleerd of
gedemineraliseerd water. Water uit de
kraan is ongeschikt. Veel waterleidingbedrijven voegen chloortoe aan hun produkt
en kunnen het water niet meer voldoende
zuiveren van de vele afvalstoffen die in het

Een

Ariemia-cultuur kweken we het best in een

petrischaaltje met een 3%o-zoutoplossing in
een laagje van ongeveer één cm dik. Hierin
brengen we Artemia-eitjes (niet teveel). Voor
een goede beluchting moet minstens twee
maal per dag goed in de oplossing geroerd
worden. Vul ook steeds het verdampte water
aan.

uitgangsmateriaal, rivierwater, voorkomen. Deze stofÍen zijn dodelijk voor Arte-

mialarven. Veel waterleidingbedrijven
waarschuwen via de plaatselijke dagbladen de aquariumliefhebbers om het drinkwater dat ze op dat moment leveren, niet
voor vissen te gebruiken.
Voor het uitkomen van de Artemialarven is
veel in water opgeloste zuurstoÍ nodig.
Om dit te bereiken wordt in de pot of Íles,
waarin de larven gekweekt worden, lucht

geblazen met behulp van een aquariumpompje. Deze methode wordt door aquariumliefhebbers toegepast. Wii zouden
het ook zo kunnen doen, maar niet iedereen heeft een pompje. Het kan ook heel
eenvoudig in een platte, bij voorkeur gla-

Voor het bekijken van Artemia-eities onder een

gewone mikroskoop maken we gebruik van
een "mikro-slide". Op een voorwerpglas worden twee strookjes letteftape of tapiitband
(dubbelzijdig plakkend) gekleefd. Daarop komt
het dekglaasje- De ruimte tussen dek- en voorwerpglas wordt gevuld met de cultuur: een mikro-aquarium.

Om voldoende zuurstof in het water opge-

JOZO gebruiken. Hieraan is niets toegevoegd. Ook industrieel zout oÍ chemisch
zuiver zout (natriumchloride) is geschikt.
Leidingwater is ook bruikbaar mits het
waterleidingbedrijf kan garanderen dat
het onschadelilk is voor het kweken van

lost te houden moet minstens twee maal

vissen.

per dag flink in het water geroerd worden.
Houd wel steeds de deksel op het schaaltje. Dit voorkomt dat er veel stoÍ in valt en

het tafelzout en die moeten dus toegevoegd worden. De siervishandel levert

zen, schaal, zoals een petrischaaltje. We
hebben dan meteen een goed passend
deksel. ln deze schaal gieten we een 1 tot
2 cm dikke laag zoutoplossing, waarna

een mespunt eieren wordt toegevoegd.

gaat bovendien snelle uitdroging tegen.
Verdamping treedt toch wel op. Om de
juiste zoutcontratie te behouden moet het
verdampte water steeds aangevuld worden met gedestilleerd water. Geen zout
water, dan dan verzilten we onze cultuur
en dit vindt zelfs een pekelkreeftje niet
leuk.
Het uitkomen van de eitjes is op zich een
boeiend schouwspel dat we onder de mikroskoop kunnen bestuderen. Maar eerst
verdiepen we ons in de voeding van het
jonge broed.

Voedselvoor Artemia
ln plaats van het speciale Artemiazout
mogen we ook het nieuwe taÍelzout van

Na ongeveer vier weken is de cultuur van Ariemia salina, zoals het pekelkreeftje officieel heet,
volwassen. ln een petrischaal blijkt die cultuur
verreweg het gemakkelijkst te kweken.

Speciale voedingsstoffen ontbreken aan

geschikt. Let wel, veel licht, maar niet in de
felle zon.
Na enkele weken zullen in de cultuur van-

goed natte oÍ gedroogde bakkersgist gebruikt worden. Gist bevat alle eiwitten en
vitaminen die Artemia nodig heeft. Neem
geen gistvlokken of gedroogde biergist.

zelÍ algen gaan groeien. Zij vormen een
geschikte aanvulling op het gistdieet en
kan het zelfs geheel vervangen. Bovendien dragen algen bij tot een voldoende
hoog zuurstofgehalte in de kweekvloeistof. Met een beetje geluk kan een cultuur
verkregen worden die jarenlang in even-

Dit is dode gist die in water niet uiteen valt;

wicht

daarvoor speciaal spul, Mikrozell. Dit bestaat uit kleine en fijngemalen gedroogde

algen. ln plaats daarvan kan ook heel

de levende bakkersgist doet dat wel. De
kleine gistcellen kunnen met gemak door
de Artemialarven opgepeuzeld worden.
Voortdurend moet erop gelet worden dat
niet overvoerd wordt. Op de bodem van
het kweekglas mag geen of slechts weinig
voer liggen. Door te veel voer treedt groei
van bacteriën op die onder meer het zeer

giftige nitriet vormen uit de overtollige
voedseleiwitten, vooral als er te weinig

De jonge larve vlak voordat hij de embryozak
zal gaan verlaten- Het begin van de antennes en
het eerste paar poten is zichtbaar-

De larve is een paar dagen oud. De darmen zijn
al aardig ontwikkeld. De vlek links boven is het
eerste oog. De aanleg van verscheidene paren
poten is al aanwezig.

Met een punt van een pipet wordt de cultuurvloeistof, compleet met eieren en larven, in de
opening van de "mikro-slide" gebracht. Het
kameftje moet net gevuld zijn. Verdampt water
kan op dezelfde manier aangevuld worden.

zuurstof in het water is opgelost. Door
regelmatig in het water te roeren kan dit
euvel worden voorkomen. Te dicht bevolkte cultures hebben dezelÍde gevolgen. Houdt het mespuntje dus bescheiden. De cultuur gediit het best op een
warm en licht plekje. Zo'n 25"C is heel

Een deel van het darmsysteem van een pekelkreeftje. De darm wordt voorldurend golvend
samengetrokken om het voedsel te kneden en
te transporteren totdat het verteerd is en de
resten worden uitgescheiden. De spieren die
deze golvende (peristaltische) beweging verzorgen, zijn als een dikke dwarsgestreepte
band zichtbaar.

bli1ft.

0nder de mikroskoop
Zetten we de schaal met onze Artemiacultuur onder een stereo- of prepareermikroskoop, dan kan het proces van het

uitkomen van de eieren goed gevolgd
worden. De petrischaal kan in de meeste
gevallen gewoon in ziin geheel onder de
mikroskoop gezet worden. Zowel opval-

I

De jonge larve, die naupliuslarve wordt genoemd, heeft het "ruime sop" gekozen. Het
tweede paar poten is duidelijk in aanleg. ln het
lijfje is nog weinig detail te bespeuren.

lend als doorvallend licht kan worden gebruikt.

stof eruit te verwijderen. We laten hem

Wordt een gewone school- of studiemi-

dat nodig is voor zijn stofwisselingspro-

voorzichtig afkoelen waarna een laagje

cessen.

kroskoop gebruikt, dan kan het best een
speciaal schaaltje gemaakt worden dat
onder de mikroskoop past. Een normaal

van één cm dikte in een petrischaal wordt

preparaat, dus dekglaasje op een druppel
water op een voorwerpglas, kan in dit geval niet omdat door de druk van het
dekglaasje de onderliggende larven ver-

pletterd zullen worden. Op een voor-

werpglas maken we nu een mikro-aquarium. Van tevoren wordt het schoon en
vetvrij gemaakt waarna we twee strookjes
letteftape met een tussenruimte van ongeveer een centimeter plakken.
De druppel met het materiaal wordt tussen deze strookjes gelegd, waarna een
dekglaasje het geheel voltooit. Het te veel
aan water wordt natuurlijk weggezogen.

Kijken we wat langer dan zal door de

sing laten we Ílink uitkoken om alle zuur-

uitgegoten. De eieren worden erin gestrooid en het water met een laagje paraffine-olie aÍgesloten. Daardoor kan geen
zuurstof uit de lucht in het water oplossen.

Ter vergelijking zetten we er een petrischaal met vers water naast zonder laagje
paraffine-olie, maar wel met eieren.
De eieren in de eerste schaal zullen niet
uitkomen, die in de tweede schaal wel.
Dat de eieren uit de eerste schaal niet
dood zijn, bewijzen we door ze uit het
eerste schaaltje te vissen en zo over te
brengen naar een schaal met vers leidingwater en 3oh zout. De eieren zullen dan
alsnog vlot uitkomen.

Het embryo kan alleen tot ontwikkeling

komen in de aanwezigheid van zuurstof,

Zouttolerantie
We nemen vijf petrischalen die respectievelijk gevuld worden met zuiver leiding
water, leidingwater met 3, met 6, met g en
12o/o zoul. ln deze vloeistoffen wordt een
voor iedere schaal gelijk aantal eitjes gebracht. Na een kwartier, na een half uur en
na6,24 en 48 uur wordt de toestand van
de eitjes bestudeerd. ln zuiver leidingwater zullen de eitjes het snelst opzwellen. ln
de oplossing met 9% zout zullen nog
maar enkele eitjes opzwellen en dan nog

maar heel traag. Bij de 12o/o oplossing
zwelt geen enkel eitje op. Hieruit blijkt dat
het opzwellen van de eieren alleen veroor-

warmte van de mikroskooplamp het water

verdampen. Door regelmatig wat water
met een fijn pipetje onder het dekglas te
brengen, houden we het één en ander op

Het pekelkreeftje kan met succes worden gefo-

tografeerd en gefilmd in een mikro-aquarium.
Dat maken we van twee diaglaasjes die we aan

peil.
Het dekglaasje op dit mikro-aquarium ligt
los, met alle nadelen van dien. Door tweezijdig plakband, zoals tapijtband, te ge-

weerszijden van twee glazen of plastic buisjes
plakken. De bodem wordt gevormd door een

bruiken kan het dekglaasje vastgeplakt
worden. De ruimte tussen voorwerp- en
dekglas vullen we door met een fijn pipetje

wat van de vloeistof uit onze Arlemiacultuur te laten lopen. Laat de pipet eerst
even verticaal staan. De eitjes en de larven

zakken dan naar de punt, zodat we genoeg materiaal in ons preparaat krijgen.
Bekijk de preparaten niet meteen met een
al te sterke vergroting. Een totaal van 100
maal is ruim voldoende. Tot slot een lijstje

van alle benodigdheden.

Benodigheden
Artemia-eieren.
Artemiasalz (zakje of tabletten) of nieuw
JOZO oÍ industrieel oÍ chemisch zout.
Gedestilleerd of gedemineraliseerd water.
Artemiafutter oÍ Mikrozell.
Droge of natte bakkersgist.
Glazen oÍ plastic petrischaal.
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Lettertape of tapijtband.
Voorwerp- en dekglaasjes.
r &t
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Het ei komt uit
De gedroogde eitjes blijken steeds aan
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een zijde sterk ingedeukt te zijn. Dat is een

teken van hun extreem droge toestand.
Zodraze in water worden gebracht, zwellen de eitjes op tot gave ronde bolletjes.
De eierschaal scheurt open doordat het
embryo zich ontwikkelt. Bil dit opzwellen
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en openscheuren komen twee belangrijke

milieufactoren om

de hoek kijken

die

noodzakelijk zijn om de gang van zaken
goed te doen verlopen. Zowel het zuurstof- als het zoutgehalte van het water
blijken een grote invloed te hebben op het

uitkomen van de eitjes en op het groeien
van de larven. Het belang van de beide
factoren kan met twee eenvoudige proefjes worden aangetoond.

Zuurstofbehoefte
ln leidingwater lossen we 3o/o keukenzout
of speciaal Artemiazout op. Deze oplos146
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De poten van het pekelkreeftje zijn heel ingewikkeld van structuur. Ze zijn onder meer voorzien van een soort zwemblaasjes waarmee ze

hun waterbalans in evenwicht houden en waar-

schijnlijk daardoor hoge zoutconcentraties
kunnen verdragen.

zaakt wordt door het opnemen van water.

Dat de eitjes bij 9o/o zoul slechts spaarzaam en bij 12o/o zout helemaal niet opzwellen, kan verklaard worden met de wetenschap dat het water daar naar toe gaat
waar de hoogste zoutconcentratie aanwezig is. Het transport van water van een
omgeving met een lage zoutconcentratie
naar een omgeving met een hoge zoutconcentratie gaat net zo lang door tot beide concentraties aan elkaar gelijk zijn. Het

zoute water wordt verdund met het minder zoute water. ln het geval van Artemia
ligt de zoutgrens ongeveer bij 9%; slechts
enkele eitjes nemen bij deze zoutconcentratie immers nog water op.

Het embryo
Zodrahet eitje is opengescheurd, puilt de

voonuerpglaasje. Als kitmiddel kan het best
aquariumkit op silikonenbasis gebruikt worden. De grootte van het mikro-aquarium hangt
af van de grootte van het te fotograferen beestje. We kunnen de diepte van het aquarium bepalen door de dikte van de glazen of plastic
buisjes te variëren. Hoe dunner het aquarium is,

hoe gemakkelijker het probleem van

embryozak met het embryo naar buiten.
Na enige tijd is zelfs de hele zak naar bulten gekomen, op een klein restle na dat in
de eierschaal achterblijft. Hierdoor heeft

zakken ziin eiwitriik en vormen een ideale
voedingsbodem voor vele soorten bacteriën, waaronder verscheidene het zo giftige nitriet en nog andere giftige stoffen vor-

het jonge embryo nog enig houvast aan de

men.

Dit probleem kan voorkomen worden
door de drie dagen oude larven over te
brengen in een vers bereide zoutoplos-

betrekkelijk zware eierschaal, zodat het
niet meteen doelloos wegdrijft. ln de embryozak zelÍ zien we het eerste stadium
van de zogeheten naupliuslarve tot ontwikkeling komen.
Een grote zwarte vlek markeert het nog

tot 6% aan. ZelÍ heb ik met 3% steeds
goede resultaten. Gevoerd wordt nog

enkelvoudige oog. Tegen de wand van de

steeds met het speciale Artemiavoer of

sing van 3%. Sommigen bevelen zelfs 4o/o

embryozak liggen de eerste poten en de

met levende gist, maar steeds spaar-

antennesof voelsprieten gevouwen. ln het
lijfje zelf is verder nog niet veel bijzonders
te zien. ls de naupliuslarve volgroeid, dan
gaan de roeipoten steeds heftiger bewegen totdat de embryozak openscheurt en
de larve het ruime sop kan kiezen.

zaam. Het vangen van de naupliuslarven
van Artemia hoeft geen mikrokloplacht te
worden als we gebruik maken van de eigenschap dat Artemia's steeds het licht

De Iarve ontwikkelt zich
Na ongeveer drie dagen zijn alle kiemkrachtige eieren uitgekomen. Het is nu
zaak de voor milieu-omstandigheden zeer
gevoelige nauwpliuslarven met de nodige

zorg te omgeven om er volwassen Artemia's uit voort te laten komen. De eierschalen en de restanten van de embryo-

opzoeken. ln ons schaaltje zoeken we een
plekje uit waar zich weinig aÍvalmateriaal
bevindt. Daar richten we een fijn lichtbundeltje, bijvoorbeeld van een zaklantaarn,
op. Binnen een paar minuten zwemmen
vrijwel alle larven in de lichtcirkel. Met een
pipetje kan nu vaak in één teug de hele
cultuur van Artemia's worden overgeheveld naar de nieuwe kweekvloeistof.
Tijdens de verdere ontwikkeling en groei
kunnen we onder de mikroskoop zien dat
er steeds meer poten worden aangelegd.

Deze poten bestaan uit segmenten. De

de

scherptediepte opgelost wordt.

aanleg van iedere poot begint steeds met
het eerste segment, dus dat deel van de
poot dat het dichtst bij het lichaam zit. Pas
als dit segment volledig is aangelegd,
volgt het volgende. Op deze wijze worden
elf paar poten aangelegd. Opvallend groot

4

is steeds het bovenste oÍ eerste lid van
iedere poot. Door daar water in te zuigen
oÍ uit te persen, zoekt Artemia een evenwicht met zijn omgeVing; in wateren met
een verschillend zoutgehalte is dit belangrijk. ln erg zout water zal het bovenste lid
klein zijn en in zoutarm water heel groot.
Als alle poten zijn aangelegd, begint de

Een vrouwelijk pekelkreeftje, herkenbaar aan

de broedzak met eieren die zij onder haar
achterlijf meedraagt. De eieren zijn goed zichtbaar, en nog doorzichtig omdat hun schaal nog

geslachtsdifferentiatie op te treden. De
antennes of sprieten van de mannetjes

niet verhard is.

groeien dan uit tot grijporganen, waarmee

het vrouwtje in haar nek gegrepen kan
worden en het zo al of niet gedwongen
echtpaar samen door het water kan dartelen. Bij het vrouwtje blijven de sprietjes zo
klein als in haar larvale stadium. Heel duidelijk treden bij het vrouwtje de eierzak-

'
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ken naar voren. Deze millimeter grotezakken treffen we aan bij het achterdeel van
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het lijfje, vlak voor de inplanting van de
staart. Bij het mannetje kunnen we op dezelÍde plaats met enige moeite een penisvormig uitsteeksel aantreffen.

Darmen
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Artemia is klein en volledig doorzichtig.
Hierdoor kunnen we het hele spijsverteringsproces op de voet volgen. Het voedsel komt er bil de mondopening in om via
de darmen en het uitscheidingsorgaan,de
anus, het lichaam weer te verlaten. Heel
duidelijk is hierbij de peristaltiek van de
darmen waar te nemen. De spierbundels
die langs de darmwand liggen, trekken
zich in een golvend ritme samen en stuwen zo het voedsel achterwaarts door de
darmen.

Het voorste deel van een pekelkreeftje. Op de
kop zitten drie zwarte ogen. Terweerszijden ligt
de ingewikkelde potenmassa.
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HOOFDSTUK 15
De eendagsbloem

De "eendagsbloem" of "Tradescantia" is
voor de meeste biologen een goede oude

bekende. Voor verschillende studentenpraktica vormt deze plant geliefd studiemateriaal. Ook voor amateurmikroskopis-

ten is het een plantje dat de aandacht
meer dan de moeite waard is.

Uariëteiten
Van de Tradescantia zijn verschillende variëteiten bekend die we zowel in de tuin als
in de huiskamer kunnen aantreffen. Een

vril algemene variëteit is het vaderplantje
of de Tradescantia blossÍeldiana. Het va-

derplantle wordt gekenmerkt door zijn
fraai gekleurde bladeren. Oorspronkelijk
komt het plantje uit Brazilië. Het heeft korte, dikke zijtakken die bedekt zijn met witte haren. Ook de onder- en bovenkant van
de eveneens dikke bladeren zijn met talrijke haren bedekt. De bloempjes zijn paarswit tot violet van kleur en verenigd in samengestelde trossen. leder bloempje
bloeit maar één dag, maar toch kan men
soms wekenlang plezier van deze
bloempjes hebben omdat er iedere dag
wel één of meerdere bloempjes in de tros
open zijn. Vaak wordt het vaderplantje als
hangplant gekweekt. Laat u niet in de war
brengen door de paarsgroene bladeren.
Staat het plantje nl. op een donkere
plaats, dan zullen de bladeren groen blijven en zullen er geen bloemples gevormd
worden. Zet men een dergelijk plantje
voor het raam dan komt de paarse kleur
van de bladeren terug en verschijnen ook
de bloempjes.
Een tweede variëteit is de eendagsbloem
oÍ de Tradescantia virginiana. Deze plant
komt voornamelijk voor in tuinen. Voor het
raam doen ze het echter uitstekend, maar
door het vele blad zijn ze minder aantrekkelijk. De bladeren zijn lang en veervormig
en groen van kleur. Beharing op de bladeren komt vrijwel niet voor. De bloempjes
zijn wit tot diepblauw van kleur al naar de
variëteit die men te pakken heeft. Het
plantje staat graag in de zon. Oorspronkelijk komt het uit de staat Virginia in de USA,
een nogal zonnige streek. De bloempjes
vallen op door hun zeer sterk behaarde
meeldraden. Een reden waarom zezoge'
liefd zijn voor diverse plantkundepraktica.
De bloemen bloeien maar één dag, zoals
de naam al zegt, maar ook hier komen de
bloemen in trossen voor, zodat de plant
van het voorjaar tot de herfst in bloei staat.

Het blad
De bladeren van de verschillende Trades-

cantia's lenen zich heel goed voor mikros148

kopisch onderzoek. Hierbij is vooral het
oppervlak van het blad interessant. Zonderte snijden kunnen we nl. een preparaat
maken dat slechts één cellaag dik is. Van
een plant plukken we een blad. Ongeveer
in het midden vouwen we [et blad zodat
het knikt. Het blijkt nu dat het blad niet
helemaal door en door breekt, maar dat
het breekt tot aan het buitenste vliesie van
het blad.Dit is de opperhuid of epidermis.

Dit vliesje is een cellaag dik en dient ter
bescherming van het onderliggende bladweefsel, de zgn. parenchymcellen. Dit
vliesje moet lucht en waterdicht zijn en
heeft daardoor een vrij stevige en hechte
structuur, zodat het bij het knikken van het

Foto Andries Sabelis.

1

De bloemen van de Tradescantia's bloeien in
een tros en slechts een enkele dag. De bladeren zijn slank en lang. Foto Andries Sabelis.

blad niet meebreekt, tenminste als we het
met de nodige voorzichtheid doen. Door
nu heel voorzichtig aan de beide gebroken

bladdelen te trekken, kan de opperhuid
geheel van het blad losgetrokken worden.
Het nu verkregen dunne vliesje leggen we
in een Ílinke druppel water op eerr voor-

werpglas. Voorzichtig wordt

er

een

Bij het knikken breekt het blad niet helemaal
door, maar slechts tot het buitenste vliesje, opperhuid of epidermis genoemd. Foto Andries

dekglas opgelegd. Vaak zal het gebeuren
dat er nogal veel luchtbellen worden ingesloten bi1 deze manier van prepareren.
Deze luchtbellen kunnen grotendeels verwilderd worden door voorzichtig met de
achterkant van een prepareernaald, de
houder dus, deze bellen naar buiten te
wrijven. Het preparaat is nu zover dat het

Sabelis.

onder de mikroskoop bekeken kan worden.
Hebben we het vaderplantje of de Tradescantia blossÍeldiana onder handen, dan
valt direct de onregelmatige structuur van
de epidermiscellen op. De dikte, van het
blad vinden we ook terug in de vrij grote
dikte van het epidermis, waardoor we

moeilijk alle cellen in een vlak tegelijk
scherp kunnen krilgen. Bii de eendagsbloem ligt het heel anders, dit blad is vlak
en dun en zo ook de epidermis. Makkeliik
krijgen we het hele veld van cellen scherp.

De haren van de meeldraden vormen een zeer
interessant object om onder de mikroskoop te
bekijken. Met een fijn pincet wordt daartoe de

meeldraad zo dicht mogelijk bij de bloembodem beetgepakt en losgetrokken. Foto Andries
Sabelis.

Bovendien valt hier de grote regelmatigheid op van de grootte en de ligging der
cellen.

Kijken we wat nauwkeuriger, dan zal di-

rect een aantal zeer merkwaardig gevormde cellen opvallen, tenminste als we
de epidermis van de onderkant van het
blad genomen hebben. Deze merkwaardige cellen bestaan uit twee boonvormige
cellen die tegen elkaar aan liggen met er-

tussen en spleet. ln deze boonvormige
cellen vallen direct de bladgroenkorrels
op, die in de andere epidermiscellen ontbreken. Deze cellen zijn de huidmondjes
oÍ stomata van het blad. Deze cellen vormen een zeer belangrijk onderdeel van de
plant. Door middel van deze cellen kan het
blad al of niet koolzuurgas en waterdamp

opnemen en/of uitstoten. Ze vormen het
ademhalingsorgaan van de plant. Het
loont de moeite om deze cellen eens wat
nader te bekijken. Hiervoor is wel een vrij
sterke vergroting nodig van ca. 400 maal.
Aan de hand van figuur 1 kunnen we de
verschillende onderdelen makkelijk herkennen. De twee boonvormige cellen vormen de zgn. sluitcellen. Deze cellen heb-

ben een zeer bijzondere

structuur.

Doordat de celwand niet overal even dik

is, kunnen deze cellen van vorm veranderen. ln deze cellen vinden we het al eerder

genoemde bladgroen

oÍ chlorophyl dat

als kleine heldergroene korrels voorkomt.
Bovendien vinden we tussen deze korrels
en groot donker lichaampje, de celkern
van deze cellen. Door de aanwezigheid

van het chlorophyl kan met behulp van
zonlicht en een aantal in de cel aanwezige
enzymen met tussenkomst van dit chlorophyl het aanwezige zetmeel omgezet
worden in suikers. Dit heeft tot gevolg dat

de osmotische druk in deze cel groter
wordt. Deze osmotische druk veroorzaakt
de turgor van de cel.
Twee vreemde woorden die u waarschíjnlijk zullen verwarren. Heel in het kort komt
het hierop neer dat naarmate er meer stoffen in het celvocht opgelost worden de
druk op de celwand, de zgn. turgor groter

De bloem

Om de bijzondere schoonheid van

zijn

bloemen zal geen enkele Tradescantiasoort ooit gehouden worden. Het zijn kleine ongeveer 3 centimeter grote bloemen
bestaande uit 3 eenvoudige kroonblaadjes. bovendien bloeien deze bloempjes
slechts een enkele dag. Het vaderplantje
is nog aantrekkelijk als hangplant door zijn

fraai gekleurde bladeren. De eendagsbloem daarentegen groeit doorgaans uit

tot een enorme bos groene sprieten. Reden waarom hij niet veel in tuinen als sier-

gewas voorkomt.
Bij de bloemen van de Tradescantia-soorten valt vooral op dat de meeldraden vaak

zeer sterk behaard zijn, vooral bij de eendagsbloem. Juist deze haren vormen voor
ons een zeer interessant studie-object. Bij
het vaderplantje komen ze ook wel voor,
maar in veel mindere mate.
Om deze haren te bestuderen plukken we
met een puntig pincet een van de meeldraden uit de bloem door de meeldraad bij

de voet op de bloembodem vast te pakken. De afgeplukte meeldraad wordt in
een druppel water op een voorwerpglaasje gelegd. Een dekglas er voorzichtig opleggen en het preparaat is klaar om onder

de mikroskoop bewonderd te

worden.

Het is haast onvermijdelilk dat zich in het
preparaat lucht insluit. Dit kan erg storend

wordt. Het veroorzaken van deze turgor
door toename van de opgeloste stoffen
noemt men de osmotische druk. Deze osmotische druk is afhankelijk van de hoeveelheid opgeloste stoÍ en het aantal moleculen dat er in opgelost is. Nu bestaat
zetmeel uit een molecuul dat opgebouwd

is uit een groot aantal kleine suikermoleculen. Door invloed van het zonlicht en
de enzymen wordt dit zetmeel gesplitst in

suikermoleculen. Het aantal moleculen
neemt dus sterk toe en dus ook de osmotische druk.
Het gevolg van de vergrote osmotische
druk is, dat de cel zal trachten water uit
zijn omgeving op te nemen, dus aan de
nabijgelegen cellen te onttrekken om zodoende de druk in de cel zelÍ te verlagen.
Hierdoor gaat de cel zwellen. Door zijn
bijzondere constructie zal de boonvormige cel, de zgn. sluitcel, nu enigszins krom
gaan staan. Het gevolg hiervan is dat er

een opening ontstaat tussen de beide
sluitcellen. De zo ontstane spleet, de

sluitspleet, kan nu gassen , hoofdzakelijk
koolzuurgas en waterdamp laten passeren en tot het bladmoes of parenchymweefsel toelaten. Onder invloed van het
zonlicht en met behulp van het in deze
parenchym aanwezige chlorophyl wordt
het koolzuurgas en het water omgezet in
suikers en andere verdere stoffen die de
plant nodig heeft.
Worden de omstandigheden voor de plant
ongunstig, doordat bijv. het zonlicht verdwijnt, dan keert het hele proces zich om.
Het chlorophyl zet de suikers weer om in
zetmeel, met als gevolg een kleinere osmotische druk, waardoor de sluitcellen
weer hun water af gaan staan. De cellen
krimpen daarbij een beetje wat tot gevolg
heeft dat de sluitcellen zich weer recht
trekken en de spleet tussen deze beide

cellen gesloten wordt. Ook

bij

grote

droogte is dit het geval. Hierdoor wordt
voorkomen dat de plant onnodig vocht
zou verliezen door verdamping.
Huidmondjes kunnen zelÍs binnen een be-

paalde plantenfamilie verschillende vormen aannemen. Als u een vaderplantje en
een eendagsbloem naast elkaar heeft,
dan kunt u duidelijk het verschil uitzoeken.
Veel moeilijker is het om de huidmondjes
in dwarsdoorsnede te bekijken. We moeten daartoe een dwarsdoorsnede van het
blad maken.
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ln de bloemen van de Tradescantia virginiana
en in mindere mate bij de blossfeldiana vinden
we zeer sterk behaarde meeldraden. Bekijken
we deze met eenloep dan zien we dat het miniatuur parelsnoerijes zijn. leder pareltje is één
cel. Boven op de meeldraad zien we het gele
helmhokje, waarin zich het stuifmeel bevindt.

Bij de haren op de meeldraden van de Tradescantia kan men de ontwikkeling van de cel heel
goed waarnemen.
Bij 1 een zeer jonge cel- De celruimte wordt
geheel in beslag genomen door de plastiden B
en de celkern E. Bij 2 is de cel iets verder, de
eerste vacuolen D worden zichtbaar. Bij 3 krijgen de vacuolen al duidelijk vorm en bij 4 zijn ze
al ver ontwikkeld. ln de overblijvende strengen
protoplasma kan men heel goed de beweging
van het protoplasma waarnemen door de stro-

ming van de plastiden. De celkern ligt nog
steeds centraal. Bij 5 is de cel zo sterk ontwikkeld dat alleen nog een grote centrale vacuole
overblijft. Het protoplasma en de kern liggen
om deze vacuole heen tegen de celwand aangedrukt.
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werken. We kunnen wel iets aan dit euvel
doen door aan het water dat we voor het

prepareren gebruiken een paar druppels
vloeibare zeep toe te voegen. De haren
worden daardoor beter bevochtigd, zodat
het water er goed tussen in kan dringen.
Met succes zouden we ook alcohol kunnen gebruiken, maar hierdoor worden de
cellen in de haren gedood en dat moeten
we tot elke prijs zien te voorkomen. Na het

preparaat onder de mikroskoop gelegd te
hebben, bekijken we het met de kleinst
mogelijke vergroting. We krijgen dan een
goed overzicht van het preparaat en de
totale structuur van de haren. Hierbij blijkt
dat de haren bestaan uit een parelsnoer

van cellen die aaneengeregen zijn. Aan
het uiteinde van de draden vinden we kogelronde cellen, die in feite nog piepjong
zijn. Naarmate we naar de onderkant van
de haren komen worden de cellen groter
en langgerekter.
ln de zeer jonge cellen treffen we alleen

protoplasma en een celkern aan. Deze
laatste is zeer duidelilk te onderscheiden
als een rond donker lichaam in het centrum van de cel. Bovendien kunnen we in
het protoplasma, vooral als we met een
sterkere vergroting waarnemen, plastiden
zien. Dit zijn lichaampjes die in het protoplasma van de cel voorkomen. Wordt de cel
wat ouder dan zien we in het protoplasma

kleine heldere blaasjes verschijnen. Dit
zijn de vacuolen. Hierin bevindt zich celvocht waarin verschillende stoÍÍen zijn opgelost. Door opname of uitstoting van wa-

ter uit deze blaasjes kan de cel
celspanning of turgor regelen. Zou

de
de

spanning te groot worden door verschillende oorzaken dan staat de vacuole water aÍ en we zien hem krimpen. Wordt de
spanning te laag waardoor de cel zou
gaan verslappen, dan neemt de vacuole
water op en we zien haar dan ook groter
worden.
Naarmate de cel ouder en groter wordt,

zien we deze vacuolen eveneens groter

worden. Op een gegeven moment zijn
deze vacuolen zo groot dat ze eigenlijk de
hele celruimte in beslag nemen. De vacuolen worden slechts nog doorsneden
door strengen protoplasma. Vaak zal de
celkern hierbij nog ergens in het midden
van de cel liggen. We zien dan de strengen
van het protoplasma langs de celwanden

naar de celkern lopen, die op zijn beurt
weer omgeven is door protoplasma. ln
deze protoplasma-strengen liggen weer

de plastiden. Doordat het protoplasma
voortdurend in beweging is zien we de
plastiden door de protoplasma-strengen
stromen. Niet zelden is in een streng een
tweerichtingverkeer waarneembaar. Het

protoplasma stroomt dan in eenzelÍde

streng zowel van als naar de celkern. Op
zich is dit een zeer boeiend schouwspel.
Naarmate de cel ouder wordt, verplaatst
de celkern zich naar een van de celwanden. Langs deze wanden stroomt dan het
protoplasma en het midden van de cel
wordt geheel ingenomen door de vacuole
die ontstaan is door samensmelting van

Aan de uiteinden van de meeldraden treffen we
kogelronde cellen aan. ln deze cellen kunnen
we heel duidelijk de celkern en het protoplasma
zien liggen.

De cellen aan het uiteinde van de meeldraadharen zijn het jongst. Naarmate de cellen ouder
worden groeien deze cellen uit een rekken zich

in de lengte.

Oude cellen vinden we aan de voet van de
haren. De cellen zijn daar langgerekt en het
grootst. ln deze cellen kunnen alle onderdelen
makkelijk bestudeerd worden. ook de stroming
van het protoplasma in de cellen is hier heel
duidelijk waarneembaar. We zien dat het
sterkst in de strengen die we van de kern naar
de celwand zien lopen- De kern is het grote
ronde lichaam in het midden van de cel.

#.W.W-w-w w

Bij heel jonge bloemknoppen kan in de haren
op de meeldraden heel goed kerndeling worden waargenomen.
Bij 1 neemt de celkern vrijwel de gehele celin-

houd in beslag. Bij 2 worden de chromosomen
zichtbaar als een kluwe wol. Bij 3 gaan de chromosomen zich rangschikken, terwijl bij 4 de
chromosomenmassa zich splitst in twee gelijke
helften. Bij 5 ontstaat een tussenwandje en verdwijnen de chromosomen in een kluwe. Bij 6 is
de deling voltooid. Er is een nieuwe topcel gevormd, die zich weervoorbereidt op de volgende deling.
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kleinere vacuolen die in eerste instantie
aanwezig waren. Al dit soort zaken moeten we wel waarnemen bij een zo sterk
mogelijke vergroting: bijvoorbeeld 400
maal.

Kerndeling in de haren
Houdt u van bijzonder fijn pietepeuterig
werk, dan kunt u proberen om een kerndeling gade te slaan. Bij de haren van <je
eendagsbloem is dat heel goed mogelijk.
We moeten daarvoor wel haren hebben
die in het allerprilste stadium van hun ontwikkeling zijn. We vinden deze haren op
de uiterst fragiele meeldraden in zeer jonge knoppen.
We nemen een zo jong, dus zo klein mogelijke knop uit de bloemtros. Deze knop
wordt op een horlogeglaasje met wat suikerwater gelegd. Dit suikerwater moet een
sterkte hebben van ongeveer 1%. Het
dient om te voorkomen dat de haren uitdrogen, maar bovendien om de levensprocessen aan de gang te houden. Met
twee prepareernaalden breken we de
knop voorzichtig open. Dit kan het beste

avond in beslag, maar is een bijzonder
boeiend schouwspel dat men, als men het
eenmaal gezien heeft, niet licht zal vergeten. Vergelilk het resultaat niet met wat u
wel eens op de tv ziet van celdelingen.

Deze zijn opgenomen met een Íasecontrastmikroskoop, waardoor de contrasten
veel groter worden. Bovendien ziln de cellen speciaal voor dit doel gekweekt.
Tijdens het waarnemen moeten we er wel
op letten dat het preparaat niet uitdroogt.
Van tiid tot tijd moeten we een beetje vers,
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Trekken we voorzichtig het opperhuidje of epidermis van het blad van een Tradescantia, dan
kunnen we deze interessante structuur aantreffen. Behalve cellen vinden we ook nog heel
bijzondere cellen, de zogenaamde huidmondies. Deze cellen regelen de gasuitwisseling van
het bladweefsel met de buitenlucht.

onder een loep oÍ nog beter onder een
prepareermikroskoop gedaan worden.
We gaan nu op zoek naar de meeldraden.
Deze worden heel voorzichtig met de pre-

i{

pareernaalden van de bloem losgetrokken en overgebracht in een druppel suikeroplossing op een voorwerpglas. Na
een dekglas erop gelegd te hebben, bekij-

ken we het preparaat met een vergroting
van circa 400 maal. Hebben we geluk, dan

zien we op de meeldraden zeer korte
haartjes die uit slechts enkele cellen be-

staan. Deze cellen zijn nog rond en bolvormig en nog lang niet voorzien van de
vacuolen, die we al eerder leerden kennen. Wel valt op dat de gehele cel bijna

volledig wordt ingenomen door de naar
verhouding vrij grote celkern.
Onze aandacht gaat nu uit naar de topcel
van de haartjes. Deze cel is voortdurend in
deling. De eronder liggende cellen delen
niet meer en groeien alleen nog maar uit
tot grote cellen. We letten nu zeer goed op
de celkern. Als we geluk hebben dan zien
we naar een paar minuten waarnemen
veranderingen in de kern optreden. ls dit
hetgeval, dan moet deze celkern goed in
de gaten gehouden worden.
ln eerste instantie zien we dat de vrij vormloze inhoud van de celkern zich gaat opsplitsen in een kluwachtige structuur.

Langzamerhand worden steeds duidelijker draden zichtbaar. Dit ziln de chromosomen. Deze chromosomen gaan zich
rangschikken en op een gegeven moment

zien we vrij snel de dradenmassa zich
splitsen in twee gelijke helften die zich
ieder naar een kant van de cel bewegen.
Vrijwel tegelijkertijd ontstaat een vliesdun
wandje tussen deze twee dradenmassa's.

:*'
Behalve stuifmeelkorrels vinden we in het
helmhokje nog andere structuren, zoals dit
weefsel. ln de cellen kunnen we weer duidelijk
de celkernen zien liggen.
Geschematiseerde voorstelling van een dwarsdoorsnede (boven) en een bovenaanzicht (onder) van een huidmondje (stomatum). Tussen
twee boonvormige sluitcellen bevindt zich de
centraalspleet C. Voor deze spleet de voorhof

V, erachter de de achterhof A. De achterhof

staat in verbinding met het bladmoes of paren-

chym P. Dankzij het kurklaagje K en het gewricht G kunnen de sluitcellen opzwellen,
waardoor de spleet zich opent. Dit opzwellen
wordt geregeld door de bladgroenkorrels B.
Uiteraard heeft de celkern N bij dit alles de
regulerende functie. Zie verder de tekst.

Een huidmondje van een Tradescantia virginiana. Duidelijk zijn de verschillende delen van de
cel te zien.

De twee standen waarin een huidmondje kan
voorkomen. ln de bovenste stand zijn de sluitcellen gezwollen door wateropname en staat
de spleet open. Door waterafstoting krimpen
de sluitcellen en sluit de spleet zich.
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De nieuwe celwand wordt gevormd. De
beide dradenmassa's gaan verder uiteen
en rollen zich weer op tot een kluwen die

langzaam maar zeker overgaat in de
vormloze massa van de celkern. lntussen
is de nieuwe celwand dikker geworden en
aan de zijkanten begint zich een nieuwe
insnoering te vormen, die de haren van de
Tradescantia zo'n typisch parelsnoerachtig uiterlijk verschaffen.
Dit hele delingsproces neemt wel een hele
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lieÍst gedestilleerd water toevoegen. Beslist geen suikerwater toevoegen om het
verdampte water te vervangen; doordat
het water verdampt wordt de concentratie
suiker steeds groter. Door aanvulling met
gedestilleerd water blijft de concentratie
gelijk. Zou men suikerwater toevoegen
dan wordt de suikerconcentratie te hoog
en zullen de cellen in de haren hun stoÍwisseling en dus ook hun celdeling stilleggen, ja, de cel kan zelÍs sterven.

StuiÍmeel
Bij het prepareren van de meeldraden zullen we stellig ook op de stuifmeelkorrels

stuiten. Dit zijn grote geelachtige, boonvormige korrels die we in het water rond
en tussen de haren zien zwerven. Ook
deze stuiÍmeelkorrels kunnen voor ons

Dit is een stuifmeelkorrel op een kunstmatige
voedingsbodem, die het ontkiemen van de
stuifmeelkorrels bevordeft . Deze korrel begint
net met het ontkiemen, de harde korrelwand is

zojuist doorbroken. Deze opname is gemaakt
met een zogenaamde fasecontrastmikroskoop.

aantrekkelijk zi1n. Niet vanwege de vorm,
maar wel door een andere eigenschap.
We zoeken in eerste instantie het uiteinde
van de meeldraden op. Daar bevindt zich
het helmhokje. Hierin en hierop zitten de
talloze stuifmeelkorrels. We zien ze rond
het helmhokje in grote massa liggen. We
moeten nu speciaal letten op de korrels
die aan de rand van de stuifmeelmassa
liggen. Spoedig na het prepareren zullen
verschillende van deze korrels een klein
bobbeltje krijgen. Hou dit bobbeltje goed
in de gaten want er zit beweging in. Langzaam maar zeker, maar soms ook verrassend snel zien we dit bobbeltje als het

ware openbarsten en er komt dan een

Doordat de stuifmeelkorrels bij het prepareren
in het water komen te liggen zullen ze uitlopen.
Op de plant gebeurl dit ook op het vruchtbegin-

sel. Uit de korrels groeit een buisje, de kiembuis, waar doorheen het ertelijk materiaal in de
vorm van de celkern in het vruchtlichaam vloeit.

buis uitgroeien. We zeggen dan, net als bij
plantenzaad, dat der stuiÍmeelkorrel ontkiemt. De buis die uit de korrel komt noemen we dan ook kiembuis. Krijgt deze
buis enige lengte, dan wordt het een lust
voor het oog om er naar te kijken. Uit de
korrel stroomt namelijk protoplasma de
buis binnen en al spoedig is het in deze
buis een drukte van jewelste. Het protoplasma stroomt onstuimig voorwaarts, terwijl zich vacuolen vormen en plastiden
zich met de stroom mee laten voeren.
We kunnen dit ontkiemen vooral waarnemen vlak bij de stempel. Deze vormt namelijk een suikerachtige stof die de ontkieming van de stuifmeelkorrels
bevordert. Door suikerwater te nemen
kunnen we eveneens het ontkiemen van

deze stuiÍmeelkorrels bevorderen. Het is
ook mogelilk om een druppeltje suikerwater op een voorwerpglas te brengen. Hierin dompelen we dan het gehele helmhokje

van de meeldraad, zodat er stuifmeel in

palissaden
paremcnym
sponsparenchym
eprdermis

huidmondle

Doorsnede van het middengedeelte van een

het suikerwater achterblijft

blad.

We leggen nu een dekglaasje op en als we
een beetje geluk hebben dan zien we na

steunweefselrond hoofdnerl
de hoofdnerf

.

verloop van tijd verschillende stuifmeelkorrels ontkiemen. Hierbij zal opvallen dat
alleen de buitenste korrels, die het dichtst
bij de rand van het dekglas liggen zullen

ontkiemen. Voor het ontkiemingsproces
is namelijk veel zuurstoÍ nodig. Alleen aan
de rand van het dekglas, waar het suikerwater in direct contact staat met de buitenlucht dringt voldoende zuurstof binnen
het preparaat. Wil men het helemaal goed
doen, dan wordt geen dekglas gebruikt,

maar de druppel onbedekt gelaten. Dit
kan natuurlijk alleen in een vochtige omgeving, daar anders het water zou verdampen.
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HOOFDSTUK 16
Bloemen en stuiÍmeel

plant, de eicellen oÍ zaadbeginsels. Dit
vruchtbeginsel kan op verschillende ma-

nieren voorkomen, aÍhankelijk van de

plantensoort. Bij de tulp bijvoorbeeld, vinden we een zgn. bovenstandig vruchtbeginsel, hetgeen inhoudt dat het vruchtbeginsel zich tussen de meeldraden op de
bloembodem bevindt. De narcis heeft een
onderstandig vruchtbeginsel. Hier staat

de bloem boven op het vruchtbeginsel.
We kunnen het onder de bloem zien zitten.

Bij deze voorjaarsbloem is de bouw erg

worden en geeft steeds weer dezelfde
plant met dezelfde bloemen en precies
dezelfde cyclus. Op zich eigenlijk een

Door niet al te dunne dwarse coupes te
snijden, kunnen we van het vruchtbeginsel veel zien. ln eerste instantie gaat het
ons om de totale structuur, maar eenmaal
in de eicel aangeland, willen we toch ook
wel heel graag de chromosomen zien die
daar zulke belangrijke delingen ondergaan en daarbij heel goed zichtbaar worden. Zonder kleuring zijn ze niet of nauwe-

lijks te zien, tenzij men precies weet waar

eenvoudig. Het is aan u om hun wat inge-

op gelet moet worden. Er is echter een
zeer eenvoudige en specifieke kleuring

zoeken.

voor chromosomen en kernen. Het betreft

Snijden we de bloem van een narcis overlangs
door, dan krijgen we een duidelijk beeld van de
bouw van deze bloem.

Het vruchtbeginsel van de narcis overlangs
doorgesneden" Duidelijk zijn de zaadbeginsels
(of eicellen) te zien. Let op de stijl boven op het
vruchtbeginsel waardoorheen de kiembuis van
de stuifmeelkorrel komt.

wikkelder bloemzusjes nader te onder-

Als we een zaadje van de een of andere
plant in de grond stoppen, zien we daar
weldra een plantje uitkomen dat bloemen
gaat dragen. De bloemen verwelken en
een vruchtlichaam of een zaaddoosje blijft
over. Het zaad hieruit kan weer gezaaid

Het vruchtbeginsel

wonderbaarlijk Íeit. Al vroeg begreep men
dat de bloem er niet was als sieraad, maar
bij het behoud van deze zaad-plant-zaad-

cyclus een essentiële rol speelde. Dat
werd duidelijker toen men de bloem nader
ging bekijken.
Nadat we met een scherp mesje een coupe
gesneden hebben leggen we het schiifie in een
druppel water op het voorvverpglas; we dekken
de druppel met een dekglaasje af en we ziin
klaar voor de mikroskoop.

Aan een bloem, hoe mooi en ingewikkeld
of hoe simpel en onooglijk zij ook is, kunnen we steeds een paar essentiële onder-
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delen onderscheiden. Het meest opvallend zi.jn de doorgaans sterk gekleurde
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kroonbladeren. Dit zijn de animeermeisjes
van wat we het bloemencafé noemen. Zii
moeten de aandacht trekken en hebben
een lokkende Íunctie. Voor de eigenliike
functie van de bloem als voortplantingsor-

/1

- -helmdraad
7sti1l

ons bepalen tot de meer naar binnen gelegen onderdelen. Opvallend zijn daarbij

Afb- 2. Aan vrijwel iedere plant wordt een bloem
gevormd (1). ln deze bloem vÍnden we een
stamper en stuifmeeldraden (2); het vruchtbeginsel is hier bovenstandig, als bij de tulp. Door
tussenkomst van insekten (7) wordt stuifmeel
van een andere bloem overgebracht naar de
stamper (3). Op de stempel van de stamper

vooral de soms prachtig gekleurde en
sterk behaarde helmdraden. Deze dragen

de helmhokjes met daarin het welhaast
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helmknop

gaan blijft het daarbij. Hoewel de kroonbladeren op zich bijzonder mooi kunnen
zijn, zullen we ze verder met rust laten en

legendarische stuifmeel. Wat voor de
dieren de mannelijke geslachtscellen zijn,
zijn de stuifmeelkorrels voor de plant. Tussen deze stuifmeeldraden vinden we centraal gelegen de stamper met daarin het
vruchtbeginsel, waarop de stijl met de
stempel. ln dit vruchtbeginsel vinden we
de vrouwelijke geslachtscellen van de

la',!

1- Schematische opbouw van een bloem.
Als voorbeeld is de narcis gekozen, met ziin
o n dersta nd i g vruchtbeg i nsel. Vergel ii k deze tekening eens met de doorsneefoto van de nar'

Afb.

cis.

komen de daarop achtergelaten stuifmeelkorrels tot ontkieming en bevruchten de zaadbeginsels (4). De zaadbeginsels groeien daarop
uit tot zaden (5) die, eenmaal in de grond beland, na hun kiemrust ontkiemen (6). Uit dit
kiempje groeit weer een volwassen plant die
een bloem vormt (1); de cyclus is rond.

hier de acetokarmijn-kleuring, genoemd
naar de enige gebruikte kleurstoÍoplossing.
Acetokarmijn
1

tot 2 gram karmijn wordt een flinke lange

tijd gekookt in 100 ml 5o/o-ige aziinzuuroplossing. Dit is ijsazijn. Doe dit koken wel
bij een open raam want azijnzuur heeft
een zeer stekende geur. Na ongeveer een

kwartier koken, wordt de oplossing geÍiltreerd over een filtreerpapier in een trechter of bil gebrek aan beter door een koffiefilter. De oplossing is nu klaar voor

ls een bloem eenmaal bevrucht met stuifmeel,
dan hebben de kroonbladeren hun werk als
lokaas verricht en verwelken. Het vruchtbeginsel wordt zienderogen dikker door de zich ontwikkelende zaadcellen tot zaden.

gebruik. Wilt u een zeer goede oplossing
krijgen dan doet u er nog een gram ijzeraluin bij. Maar u kunt ook een spijker in het
flesje stoppen. Deze lost op in het azijnzuur en vervangt het ijzeraluin. Door toevoeging van ijzerionen wordt de kleuring
van de chromosomen veel sterker en gaat

de kleuring op zich ook veel sneller.

Voor de eigenlijke kleuring legt u de te
onderzoeken coupe in plaats van in een
druppel water in een druppel acetokar-

een druppel water gelegen, dan kunt u
voorzichtig het water met een filtreerpapieftje wegzuigen en tegelijkertijd de acetokarmijn toevoegen. Nu moet het geheel
boven een klein spiritusvlammetje verwarmd worden tot kookhitte. Let wel TOT
en niet koken. Laat u de acetokarmijn koken, dan worden de toch al tere structuren
letterlijk kapotgekookt. We verwarmen zo
enkele minuten, waarna we onder de mikroskoop het resultaat controleren. Zijn
de kernen etc. duidelijk Íel rood gekleurd,

mijn. Ook nu weer wordt er een dekglas op
het geheel gelegd. Heeft de coupe eerst in

dan bent u klaar. Zo niet, dan kunt u gerust
nog eens koken tot het gewenste resultaat

Stuifmeelkorrels kunnen allerlei vormen hebben. Deze fraaie korrels van een den bezitten
twee luchtzakken, die dienen om een groot
zweefvermogen te geven. De bestuiving vindt
plaats door de wind.

ln het zaadbeginsel kunnen we ingewikkelde
processen van kerndelingen waarnemen. Door
dit spel van delingen en versmeltingen bliift de
sooft behouden. Voor ons is het aantrekkeliik
dat bij deze delingen de chromosomen zichtbaar worden.
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4. De ontwikkeling van de kiembuis nadat
de stuifmeelkorrel op de stempel terecht is ge'
komen. ln de stuifmeelkorrel vinden we een
vegetatieve en een generatieve kern (1). Door
enzymen wordt de wand van de stuifmeelkorrel

< Afb.

plaatselijk opgelost, waarna de kiembuis tevoorschijn komt (2). De beide kernen begeven
zich naar de kiembuis (3). De vegetatieve kern
spoedt zich naar de punt van de kiembuis (4);
terwijl de kiembuis vooftgroeit volgt de generatieve kern (5). Uiteindelijk deelt de generatieve
kern zich (6).

N

Afb. 5. De bevruchting van een bloem. De stuifmeelkorrel a vormt, aangekomen op de stempel b, een kiembuis d die door de stijl van de
stamper c het vruchtbeginsel e binnendringt en
vervolgens het zaadbeginsel f. Door het poortje
h dringt de kiembuis door tot de generatieve
kern g; i is de zaadlijst. Vergelijk deze tekening
eens met de verschillende foto's van de zaadbeginsels.
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Bloemen
en hun
stuiÍmeeldraden
De ongeëvenaarde kleurenpracht van de
bloemenwereld is voor vrijwel iedereen

het meest boeiende en

fascinerende

schouwspel in de natuur. Geen bloem is
hetzelfde, variaties in vorm en kleur zi!n
overweldigend.

Foto's Andries Sabelis.

Deze bladzijden laten u enkele soorten
zien waarbij het accent vooral ligt op de

helmdraden (meeldraden) waarop de

ln de helmknoples
de stuifmeelkorrels, de

helmknopjes zitten.

bevinden zich

mannelijke geslachtscellen, die voor de
voortplanting van de plant zorgen.

Het uiterlijk van de helmdraden is al net zo
veelkleurig en verschillend als de bloemen
zelf. Dikwijls zijn de helmdraden sterk behaard.
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Een stereomikroskoop leent zich uitstekend
voor het bestuderen van bloemen. (Foto Swift).

Een wat geavanceerder stereomikroskoop met

de mogelijkheid van gelijktijdig fotograferen.
(Foto Swift).

157

is verkregen. Bij het verwarmen verdampt
er veel van de kleurvloeistof. Ook dit moet

goed in de gaten worden gehouden. Valt
uw preparaat droog, dan wordt de structuur ook weer beschadigd. Laat tijdig aan
de rand van het dekglas verse acetokarmijn-oplossing bijvloeien.
Dezelfde kleurstof gebruiken we ook bii
het onderzoeken van stuifmeel. Laten we
nu eens gaan zien wat er al zo in ons
preparaat is te vinden. We beginnen uiteÍaard met de kleinste vergroting.

voorwerpglas past. Op het voorwerpglas
strijken we een dun laagie suikerwater uit.
Wilt u het heel erg mooi doen, dan neemt u

geen suikerwater maar suikeragar. Deze
bereiden we door in het suikerwater onder
koken 1 ,5o/o aQar-aQar op te lossen. De
nog vloeibare pudding, die stolt bii 40'C,
smeren we nu uit over het voorwerpglas.
Het voordeel is dat de stuifmeelkorrels in
de pudding ingebed en dus stil liggen.
Korrels in suikerwater liggen constant te
trillen, wat erg hinderlijk kan zijn bij het
waarnemen.

Zaadbeginsel en helmhokje
We zien dan in het vruchtbeginsel

Op het glaasje strijken we nu een helmeen

aantal ruimten, de zaadhokles, waarin we
met een beetje geluk de eivormige eicellen kunnen onderscheiden (zie afb. 6). Op
de dwarsdoorsnede kunnen we meestal al
zien hoe zo'n eicel verbonden is met de

zaadlijst en hoe er een vaatbundelstreng
door de navelstreng loopt. Hierdoor worden de voor de groei nodige voedingsstoffen aangevoerd. Bij een vergroting
van 100 maal kunnen we al heel wat zien
van de structuur van de eicel. Het zal direct opvallen dat er zich in de eicel een
holte bevindt, met daaromheen twee la-

knop met stuifmeel af, zo dat ervoldoende
stuiÍmeel blijft hangen aan het oppervlak

Een dwarsdoorsnede door een helmhokje van
een tulp. Ook de stuifmeelkorrels ondergaan

rijpingsdelingen, waarbij

de

chromosomen

zichtbaar worden.
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van het laagje suikerwater dan wel -agar.
Het glaasje leggen we vervolgens in een
bakje met een beetje water en een deksel
erop. Dit voorkomt het uitdrogen van het
een en ander. We zetten het geheel op een
niet al te warm plekje, zo'n26 graden C is
een ideale temperatuur.

Na 24 uur halen we het zaakje tevoorschijn en leggen het onder de mikroskoop. Leg wel eerst één oÍ meer dekglaas-

jes op het laagje agar of suikerwater. Het
verdampende water vormt anders een
laagje condens op de objectieven, wat nu
niet bepaald een mooi beeld oplevert.
We zullen nu kunnen zien dat de stuiÍmeelkorrels ontkiemd zijn en lange buizen

Dwarsdoorsnede van het vruchtbeginsel van
een tulp. De zaadbeginsels met hun typische
vorm tekenen zich duidelijk af.
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gen cellen. Deze lagen zullen later de
zaadhuid gaan vormen van het eigenliike
zaadje. De twee cellagen zijn niet helemaal aaneengesloten. Juist tegenover de
navelstreng vinden we een opening die
poortje genoemd wordt. Dit poortle dient
om de kiembuis van de stuiÍmeelkorrel
door te laten tot de embryozak waarin de
eicel zich bevindt. Wat er zich allemaal
afspeelt in het zaadbeginsel, in de stuifmeelkorrels in het helmhokie op de helmdraden en bij de bevruchting, vindt u in het
kader bij dit hoofdsiuk.

De kiembuis bespied
Het ontstaan van de kiembuis, de uitgang
uit de stuiÍmeelkorrel naar de eicel (zie de
toelichting in het kader), kunnen we onder
de mikroskoop heel goed waarnemen. We
hebben daarvoor wat suikerwater nodig
met een sterkte van 5 tot 157o, een voorwerpglas en een vochtig bakje waarin dit

a
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ln bos en duin komen we veelvuldig de braam

tegen. De wit en rose-achtige bloesems bevat'
ten een grote rijkdom aan helmdraden. v
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Afb.7. Bij de voorlplanting van de plant spelen
de chromosomen in de stuifmeelkorrels en de
zaadcellen een essentiële rol. Een verdere toelichting vindt u in de tekst.
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hebben gevormd. Met een beetje geluk
kunnen we ook de al of niet gedeelde generatieve (betrokken bij de voortplanting)
en vegetatieve (betrokken bij de voedselvoorziening) kernen ontwaren. Om ze

van de korrels. Vervolgens komt er in de
korrel zelf wat leven. Het gaat er borrelen
en bruisen en weldra zien we de wand van
de korrel doorbreken en de kiembuis zich

naar buiten spoeden. Het groeien van

goed zichtbaar te maken, kunnen we ze
weer kleuren met acetokarmijn. Boft u,
dan treft u net een moment waarop de
kernen zich delen. U kunt dan de chromo-

deze kiembuis kan heel gemakkelijk gevolgd worden. Als u geluk heeft, kunt u
toeschouwer zijn van een heuse kerndeling. Het gaat veel langzamer dan op de

somen waarnemen.
Het ontkiemen van de stuiÍmeelkorrels is

ooggetuige bent, maakt de zaak vele ma-

in een warme kamer in een avond of op

films die u op tv ziet, maar het feit dat u nu
len boeiender.

een middag onder de mikroskoop te volgen. Leg daartoe meteen een dekglaasje

op het laagje agar met de stuiÍmeelkorrels. Het eerste wat u ziet ls het opzweilen

Chromosomen
De chromosomen in de pollenmoedercel
en de pollen- of stuiÍmeelkorrels kunnen
zichtbaar gemaakt worden met de hier
besproken acetokarmijnmethode. Door
de helmhokjes uit de bloemknop te peuteren en deze uiteen te rafelen in een druppel acetokarmijn, kunnen alle fasen van de
ontwikkelingen in de stuifmeelkorrel bestudeerd worden. De chromosomen die in
de kiembuis delen, worden zichtbaar door
op het juiste moment acetokarmijn toe te
voegen en het geheel te verwarmen. Het
juiste moment is moeilijk aan te geven; dat
is een kwestie van gokken.

Tijdens de rijpingsdeling van stuifmeelkorrels

worden de chromosomen goed zichtbaar.

Door speciale kleurtechnieken kunnen ze aangetoond worden.

Door rijpingsdelingen ontstaan uit de pollenmoedercel een viertal stuiímeel-(pollen)-korrels. Hier zien we de eerste delingsfase.

§l

&*t

*t.

#T
*ffiF
'*

)t

.*
..&

ffi

§ .:'

ltt&

%ffi,,
'§ w.ffi
(ö@
íÀ-r

\
Afb. 6. Bij de geslachtelijke voortplanting spelen de kernen in de stuifmeelkorrelen het zaadbeginsel de belangrijkste rol- Zij zijn het immers
die de chromosomen in zich dragen met de

eríelijke eigenschappen. ln het kader t4ndt u
een verdere toelichting van deze afbeelding.
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De chromosomen zijn de dragers van de
erfelijke eigenschappen van de plant en zij
geven bij de bevruchting die eigenschappen door en zorgen ook dat dat goed gebeurt en dat opgetreden fouties in het
erfelijkheidsmateriaal zoveel mogelijk
worden gecorrigeerd. De delingen van de
chromosomen kunnen we zelf onder de

mikroskoop zien.

Afb. 3. De ontwikkeling van een stuifmeelkorrel.
De stuifmeelkorrel is de mannelijke zaadcel van
de plant. Maken we in verschillende stadia van
de ontwikkeling van een bloemknop doorsneden van de helmknop (1), dan zien we in deze

doorsnede (2) vier verschillende hokjes met

daarin de jonge nog ongedeelde stuifmeelkorrels, de pollenmoedercellen (3). Deze pollenmoedercel deelt zich (4) en nog eens (5). Na
deze tetradeling zien we in ieder van deze vier
stuifmeel- of pollenkorrels twee verschillende
kernen (6), de vegetatieve (betrokken bij de
voed selv oorz i en i ng) e n d e ge

n e

rati eve (betrok -

ken bij de voortplanting) kern. De stuifmeelkorrels (7) zijn nu rijp en kunnen het vruchtbeginsel
van een bloem binnendringen om daar hun bevruchtende taak te verrichten.
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de krokus waarnemen. Voor het ontleden

Een zeer gewaardeerde voorjaarsbode,
die we al omstreeks kerstmis in onze huis-

is de

krokus.

Overal waar men bloemen verkoopt kan
men omstreeks die tijd bakjes met deze
vrolilk paars, geel oÍ wit gekleurde sierraadjes van moeder natuur in een ware
overvloed kopen. Vooral in vroeger jaren,
toen men nog wist wat winterse kou was,
hielden deze voorjaarsboden tiidens
strenge gure winterdagen de mensenharten warm met de belofte dat er toch weer
beteretijden zouden volgen en dat deze al
voor de deur stonden te dringen.

0p de ontleedtaÍel
Om de krokus wat beter te leren kennen
moeten we haar zo voorzichtig mogelijk
uit de grond halen. Het beste is de krokus
met knol en al samen met de omringende
aarde uit te graven. Onder de kraan wasEen groepje krokussen zoals we die in het voor-

jaar in tuinen en parken kunnen aantreffen.
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nemen omdat juist daar de meeste details

goed zichtbaar ziin. Uit deze details kunnen we de levensloop van drie jaren van

De krokus

kamer kunnen hebben,

sen we de aarde zo goed mogeliik weg
zonder daarbij de rokken van de knol te
beschadigen. Voor ons doel kunnen we
het best een bijna uitgebloeid exemplaar

heeft u verder een pincet en een of meer
prepareernaalden nodig. U kunt eventueel
een flinke maat stopnaald daarvoor in de
plaats gebruiken. Een redelijk goede loep
kan u ook zeer goede diensten bewijzen.
Ook is het raadzaam om een paar potjes
met een fixeermiddel klaar te zetten. Tijdens het ontleden kunt u dan verschillen-

De buitenste bruine rokken die de krokusknol
omgeven zijn de resten van de bladeren van de
krokus van het vorige jaar. Duideliik ziin nog de
nerven van deze bladeren te zien. Onder deze
rokken zit de knol van dit jaar met daar bovenop
reeds zichtbaar de knolleties voor het komende

zijn omgeven door vlezige scheden die ze bii

jaar.

elkaar houden.

Halen we de buitenste rokken weg dan worden

de knol van dit jaar en de knolleties van het
volgende jaar zichtbaar. De bladeren en bloem

de delen van de krokus conserveren voor
een eventueel later onderzoek met de mikroskoop. Dit fixeermiddel is alleen nodig
als u blijvende preparaten wilt maken.
Voor het maken van deze preparaten zijn
verschillende attributen ononbeerliik,

maar daar komen we straks nog wel oP
terug. Eerst bepalen we ons tot de makroskopische kenmerken.

De krokus in onderdelen
Allereerst bestuderen we de gewassen
krokus compleet met knol, bloem en wortels. Daarbil vallen direct de bruingekleurde vliezige rokken op. Ze doen het meest
denken aan halÍ verdorde bladeren waarvan de nerven alleen nog maar over ziin.
Het ertussen liggende bladgroen is ver-

Een jonge krokusknol die nog moet uitlopen is

hier ontdaan van al zijn rokken en schubben,

zodat de naakte knol en de daarop staande
jonge plantjes met nieuwe knol zichtbaar worden. Let op de littekens van de rokken op de
oude knol.

Met een pincet kunnen we voorzichtig de verschillende schubben en vliezen van de krokus
verwijderen, waardoor we duidelijk de opbouw
van deze plant leren kennen.

teerd. Dit is niet zo vreemd als het lijkt,
want deze rokken zijn inderdaad de restanten van de bladvoeten van de loofbladeren van de krokus van het vorige jaar.
Nadat de bladeren hun taak verricht hebben rotten ze weg op de bladvoet na. Hiermee behoudt deze bladvoet nog een zeer
belangrijke taak voor de krokusknol. Door
zijn zeer stevige vezelachtige constructie

beschermt hij de onderliggende krokusknol tegen allerlei schadelijke invloeden
van buiten af.
Met een pincet pellen we deze rokken zo
voorzichtig mogelijk van de knol af en letten daarbij nauwkeurig op hun plaatsing
en hun vorm. Het blijkt dat ze niet willekeurig op de knol zijn ingeplant. De onderste en buitenste rokken zijn onderaan de
bol bevestigd geweest rond een cirkelvor-

mig litteken. Door deze onderste rok

groeien talrijke draderige wortels, die
moeten dienen om het vereiste voedsel uit
de grond te vergaren. Halen we deze buitenste laag rokken voorzichtig weg dan
vinden we de littekens als een cirkel aan
de onderkant van de knol terug. De daarop volgende laag rokken blijkt in het mid-

den van de knol ingeplant te zijn. Ook

Dat een knol zeer veel zetmeel bevat kunnen
we aantonen door op het snijvlak van een doorgesneden knol wat van een jodiumoplossing te
druppelen. Prompt zal een donkerblauwverkleuring optreden.

deze laag pellen we voorzichtig af en ook
hier blijft een litteken als een cirkel rond de
knol achter. Daarna volgt een ring van rokken die nog wat hoger ligt en een volgende ring die ligt rondom de eigenlijke plant.
De onderkant van deze plant is al naar de
ouderdom al duidelijk herkenbaar als een
nieuwe knol. Door alle bruingekleurde
rokken voorzichtig af te pellen kunnen we
deze nieuwe knollen met de erop staande
plant vrii prepareren. Vooral als de plant
vrijwel uitgebloeid is zijn deze nieuwe
knollen al aardig groot.
Deze nieuwe knollen zijn weer bekleed
met rokken. Deze zijn echter nog lang niet

bruin en verteerd. Ze ziin nog duidelilk
vliezig. Hun taak is in eerste instantie het
beschermen van de jonge spruit van de
knol als deze nog onder de grond zit en
naar boven gaat groeien. Deze vlezige
vliezen drukken de grond opzij om zo de
weg voor de jonge nieuwe spruitte banen.
Eenmaal boven de grond doorbreken de
bladeren en even later de bloem deze vliezen. Hun taak is dan alleen nog maar het
bijeen houden van de tamelijk dunne loofbladeren. Ze kunnen daardoor niet mak-

Een coupe van een langsdoorsnede van een
krokusknol. Goed is te zien dat de rokken uitlopers zijn van de bladeren. Let op het insluitseltie
links boven het donkere gedeelte van de knol.
Dit is een jong knolletje in wording.

kelijk afbreken waardoor ze een groot deel
Voor het maken van doorsneden en coupes
kunnen we het beste gebuik maken van gillette
scheermesjes. Deze zijn uiterst scherp en niet
duur.

van hun Íunctie zouden verliezen. Deze
vliezen halen we met behulp van een pincet van de knol af waarbij we er weer goed

op letten hoe ze op de nieuwe knol zijn
ingeplant.

Het buitenste vlies is weer helemaal onderaan de knol ingeplant juist op de plaats
waar de jonge knol op de oude knol zit
bevestigd. De plaatsing van dit vlies correspondeert dus met de buitenste rok om
de oude knol. Deze was immers ingeplant
rond een cirkelvormig litteken. De conclusie ligt voor de hand. Dit litteken is afkomstig van de nog oudere niet meer bestaan-

de knol waarop eens de oude knol

als

jonge knol bevestigd heeft gezeten. Halen
we het tweede vlies van de jonge knol dan
bliikt dit midden op de jonge knol ingeplant te zijn. Dit vlies correspondeert weer
met de middelste rok van de oude knol.
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Zetten we onze ontleding van de krokus
voort dan komen we nu aan de bladeren.
Door het verwijderen van de vliezen z|n
deze los komen te liggen. Duidelijk zien
we dat het groene smalle deel van het blad
uitloopt in een dikker kleurloos deel. Dit
gedeelte kunnen we met een pincet en

een prepareernaald voorzichtig verwijderen. Hierbij blijkt dat de onderkant van dit
blad als een vliezige schede rondom een
uiterst klein knolletje zit bevestigd. Slopen
we op deze wijze alle bladeren van het
knolletje dan blijft alleen nog maar de
bloem op een schamel en miezerig klein
knolletje staan. Bij onze sloopwerkzaamheden zullen we vrijwel steeds stuiten op
hele kleine knolletjes die aan de voeten
van de bladeren op de knol zijn ingeplant.
Dit zijn zeer jonge nog embryonale knolletjes en in feite alleen nog maar een uitgroeisel van de veel grotere moederknol.

mesje daartoe eerst met een beetje suikerwater (ongeveer 5 gram suiker uit de
keuken op 100 ml water). Tijdens het snijden zorgen we ervoor dat het snijvlak en
het mesje goed nat blijven. Het dunne
plakje, de zgn. coupe, blijft dan onbeschadigd in het suikerwater liggen. Het zal
u beslist de eerste keer moeilijk vallen om

Een dwarsdoorsnede door een jonge krokusknol op een oude knol. duidelijk is al de aanleg
te zien van de bladeren en de schubben.
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een coupe te maken die dun genoeg is om
onder de mikroskoop te bekijken, maar na
enige oefening zal het u beslist lukken. U
moet er wel steeds voor zorgen dat het
scheermesje zo scherp mogelijk is. Dus
altijd nieuwe mesjes gebruiken.
Natuurlijk kunt u ook een speciaal mikroskopeermes gebruiken. Het nadeel hiervan

Een uitvergroting van de dwarsdoorsnede van

de krokusneus. Let op de meeldraden linksonder. Middenonder een nog gedeeltelijk opgerold blad.

.
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De bloem
We zijn nu dus bi1 de bloem aangeland.
Deze kan verschillende kleuren hebben,
hoewel paars en geel wel de meest voorkomende zijn. Van bovenaÍ gezien bestaat

de bloem uit zes gekleurde kroonbladeren, die halverwege met elkaar vergroeid
blijken te zijn. Deze vergroeide kroonbladeren gaan verder naar de knol toegericht
over in een buis die eindigt in een verdik-

king. Deze verdikking is het vruchtlichaam. Hierin liggen de eicellen te wachten op de bevruchting met stuiÍmeel. De
bloem staat in zijn geheel op een naar
verhouding zeer dun en kleurloos steeltje.

Van bovenaf gezien kunnen we in de
bloem duidelijk de verschillende, vrij grote
meeldraden onderscheiden, samen met
de grote kantachtig gerafelde stamper. De
kleur is steeds fel geel tot oranje. Voorzichtig verwijderen we de gekleurde
kroonbladeren van de bloem, zodat alleen
de meeldraden en de stamper, staande
op het vruchtlichaam, overblijven. Duideliik blijkt nu dat de meeldraden bestaan uit
een naar buiten opengevouwen buisje,
waarin zich het poedervormige stuifmeel
bevindt. Het vruchtlich aam zelÍ heeft voor
het blote oog weinig bijzonderheden. Met
een loep en een ontleedmes zien we echter al veel meer bijzonderheden. Als ontleedmes kunnen we weer het beste ge-

bruik maken van een ouderwets gillette

.,,

scheermesje. Dit is zeer scherp en flinterdun, zodat bij het snijden hhet plantenmateriaal niet wordt beschadigd.
We snijden in eerste instantie het vruchtli-

,

chaam in het midden in dwarsrichting

door. Met een loep kunnen we dan duidelijk de eicelletjes zien liggen. Zij zullen,
indien zij bevrucht zijn, later de zaadjes
gaan vormen. Let ook eens op de duidelijke vorming van de zaadhokjes waarin de
eicellen zich bevinden. Op dezelfde wijze

maken we nu een langsdoorsnede door
het vruchtlichaam. We kunnen nu heel
duidelilk de aÍzonderlijke eicellen zien liggen in de zaadhokjes. Om meer details te
kunnen zien moeten we de mikroskoop te
hulp roepen. Met hetzelfde scheermesje
snijden we nu uiterst dunne plakjes van de

eerder gemaakte dwars- en langsdoorsneden. Met een droog scheermesje wordt
dit een mislukking. We bevochtigen het
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Een dwarsdoorsnede door de neus van de nog

jonge en niet uitgelopen krokusknol. Alle onderdelen worden nog omgeven door de om-

sluitende vliezen. Linksonder zien we de meeldraden met de stuifmeelkorrels. Rechts onder
idem, maar alleen wat in een hoger gedeelte
van de bloem. Middenboven is het onderste
gedeelte van het vruchtlichaam getroffen.
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Een langsdoorsnede door het vruchtlichaam
van de krokusbloem. ln de holle ruimte van het
zaadhokje zien we de jonge eicellen met daarin
de verschillende structuren die later de zaadhuid enz. zullen gaan vormen.

is echter het feit dat het steeds voor en na

het gebruik zeer zorgvuldig

geslepen
moet worden. Met het goed slijpen van
een dergelijk mes is men gauw een minuut
oÍ tien kwijt. Het is dus veel simpeler om
gebruik te maken van de kant en klare
gillette scheermesjes. Heeft men eenmaal
een aantal geslaagde coupes op het

scheermesje liggen, dan worden ze overgebracht in een druppel suikenvater op
een van tevoren goed schoongemaakt
voorwerpglas. Met behulp van de prepareernaald lukt dit heel goed. Forceer de
boel echter niet. Een goede coupe is vaak
dunner dan 0,01 millimeter, dus uiterst
kwetsbaar. Een dekglas, voorzichtig op
de druppel gelegd, voltooit de operatie,
waarna het preparaat aan de mikroskoop
toevertrouwd kan worden. Zet eerst het

Een dwarsdoorsnede door een nog jong opge-

rold blad. Boven en onder liggen verschillende
beschuttende vliezen.

ffi

kleinst vergrotende objectief voor om een

overzicht te kunnen krijgen van het geheel. Let erop dat ook in dit zaadlichaam

verschillende vaatbundels lopen. Deze
dienen voor de aanvoer van het water met

daarin opgelost de nodige bouwstoÍfen
voor de latere ontwikkeling van de zaden.
met een vergroting van ongeveer 400x
kunnen we de eicellen wat nauwkeuriger
bestuderen. ln de eicel kunnen we met
een beetje geluk een holle ruimte, het lumen, aantreffen. Om dit lumen treffen we
verschillende kenmerkende, duideliik opvallende lagen weeÍsels aan. Deze weefsels zullen later de zaadhuid, de zaadwand enz. gaan vormen. Aan een zijde is
de eicel door middel van een buisje aan de

zaadlijst verbonden, de navelstreng. Hierdoor krijgt de eicel haar voedsel en wat het
belangrijkste is, een van de kernen uit de
bevruchtenden stuifmeelkorrel. Deze kern
zal door het lumen naar een groepje kernen in de eicel gaan. Deze kernen vinden
we aan een van de polen van de eivormige
lumen als een duidelijk groepje bij elkaar
liggen. Op een van de Íoto's is een langsdoorsnede te zien van het vruchtlichaam
van een krokus.

Wilt u een heel interessante doorsnede
maken met veel details, dan moet u een

jonge krokusknol onder handen nemen.
Dit kan een knol zijn die nog in de grond

gestopt moet worden en waarop al heel
duidelijk de witte neus van de krokus
zichtbaar is. ln deze witte kegel bevindt
zich al helemaal klaar de jonge krokusplant. Hij hoeft alleen nog maar uit ziin
beschermende omhullende vliezen te ko-

men. Deze kegel snijden we met

een

scheermesje dwars en overlangs door en
maken er weer coupes van.

Geen bol maar knol
We hebben al een paar maal naar voren
gebracht dat de krokus geen bol, maar

een knol is. Probeert u eens met een

\
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Een krokusknol ontdaan van al zijn rokken en
beschermende schedes (a). De bladvoet (b) is
dik en vlezig en omgeeft de krokusknol. Later
zal dit een van de rokken worden.

scheermesje een krokusknol met plantje
en al overlangs door te snijden. U kriigt
dan een zeer duidelijk beeld van de totale
opbouw van dit plantje. Lukt het niet met
een bloeiende krokus, probeer het dan
eens met een krokus die nog niet is uitgelopen. Op de doorsnede zien we duidelijk
de plaats van inplanting van de eerder
genoemde rokken. Bovendien valt op dat
de bol een massief geheel is en dus geen
bol maar een knol. Een bol heeft namelijk
een aantal vlezige rokken die over elkaar
heen vallen. Een ander kenmerkend verschil is wel de aanwezigheid van zetmeel
in een knol. We kunnen dit aantonen door

op het snijvlak van de knol wat van een

jodiumoplossing te druppelen. Prompt zal
het snijvlak diepblauw verkleuren. Ook in
een coupe van de knol kunnen we deze
reactie, die kenmerkend is voor zetmeel,
uitvoeren. We zien dan duideliik de blauw

qC
Verschillende sche§es van een krokus op de
ontleedtafel.
a. De knol is ontdaan van zijn rokken. De naakte
knol met de littekens wordt zichtbaar. Op de
knol staan twee plantjes. De onderkant is verdikt en zal volgend jaar de nieuwe knol gaan

vormen. b. Op het knolletje staat de bloem
boven het vruchtbeginsel. c. De bloem is hier

nog omgeven door haar scheden. d.

Een
dwarsdoorsnede door een jong knopje op een
knol. e. Het zgn. bloemdiagram van de krokus.
De zes kroonbladeren zijn met elkaar vergroeid.
Daarbinnen liggen drie meeldraden en een
stamper.

Een gedeeltelijk ontlede krokus van opzij en
van onderen gezien. 1 : bloem, 2 : blad, 3 :
scheden die bladeren en bloem omhullen en
steun verschaÍfen,4 : litteken van de rokken, 5
: rokken, gedeeltelijk verteerd,6 : litteken van
de reeds vergane knol van het vorige jaar, 7 :
woftels.

gekleurde zetmeelkorrels in de cellen van
het knolweefsel liggen.
Treffen we het met een doorsnede, dan
valt het snijvlak ook door een jong knolletje, zoals op een van de Íoto's het geval
is geweest.

Al met al vormt de krokus voor ons een

leuk object om eens onder handen te nemen.

vergelijken met een sterk vertakt waterlei-

HOOFDSTUK 18

dingnet. Het transport van water is een
van de hoofdtaken.
Tussen dit aan- en aÍvoersysteem bevindt
zich het bladgroen of bladmoes. Dat be-

staat uit dunwandige cellen, volgepropt
met bladgroen oÍ chlorofylkorrels. Zoals

De den als

milieu indicator
Een mens kan het Ílink benauwd hebben
als de omgevingslucht onvoldoende zuurstoÍ bevat of vervuild is met voor de ademhaling schadelijke stoffen of gassen. Maar

ook planten snakken in zo'n omgeving
naar een schepje frisse lucht. Hoe die
ademhaling verstoord kan zijn en hoe dat
met een mikroskoop kan worden vastgesteld, willen we hier laten zien.

Fotosynthese
Bij een plant vallen de bladeren het meest

op. Aan de bladeren oÍ naalden van een
plant of boom kan men zien hoe gezond oÍ

hoe ziek hij is. Het blad is immers het
centrum van tal van stofwisselingsprocessen waaryan de Íotosynthese wel het
voornaamste is. Met hulp van het zonlicht
als energiebron wordt in de bladeren door
het bladgroen (chloroÍyl) uit koolzuurgas

of kooldioxyde en water zetmeel gevormd. Zetmeel is een heel energierijk

koolhydraat dat bij aÍbraak door verbran-

ding veel energie levert. Het zetmeel
wordt in de plant dan ook als reserve-

energiebron opgeslagen. Dat is heel duidelijk bij de aardappelknol en alle peulvruchten.

Bij de Íotosynthese komt als toegift veel
zuurstof vrij. Het dierlijk leven op Aarde en
dus ook ons leven zou zonder die zuurstof
onmogelijk zijn.
Hoe het kooldioxyde wordt opgenomen
en de zuurstoÍ wordt aÍgestaan is het best
te zien met een mikroskoop, hoewel met
een sterk vergrotende loep ook wel het
een en ander zichtbaar is. Voor we deze
instrumenten ter hand nemen, gaan we
eerst eens beter naar de plant kijken, zodat we straks weten wat we zien.

Vele vormen, één systeem
Terecht kan gesteld worden dat iedere
plant aan zijn blad kan worden herkend.
De vormen lopen van heel iele dunne
naaldjes van mosplantjes tot de reuzebladeren van de Victoria regina, de befaamde
waterplant die eenmaal per jaar zijn bewonderenswaardige bloem laat zien. Bladeren kunnen heel teer ziin, maar ook dik
en leerachtig, bezet met stevige stekels,
die als steekwapen goed zouden werken.
Maar hoe de vorm ook is, de functie van

het blad, het onderhouden van de Íotosynthese, is steeds gelijk. Die gelijkheid
herkennen we aan de bouw.
Bij looÍbladeren vallen de nerven, die zich

vanaf de hoofdnerf steeds fijner vertakken, het meest op. Het zijn vaatbundels
die voor de aanvoer van grondstoffen en
de afvoer van produkten zorgen. Dat is te
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we op de tekeningen en later in de prepa-

raten kunnen zien, bestaat dit bladmoes
of parenchym uit twee verschillende soorten cellen. Aan de bovenzijde van het blad
ligt een laag langwerpige zuilvormige cel-

len die nauw op elkaar aansluiten, het palisadenparenchym. Vorm en rangschikking
van deze palissadencellen blijkt het meest
efficiènt het zonlicht te benutten voor de
opbouw van het zetmeel.

Onder deze palissadenlaag ligt een wirwar van grillig gevormde cellen, eveneens
volgepropt met chloroÍylkorrels. Dat doet
aan een spons denken en draagt dan ook
de naam sponsparenchym. Het zijn deze
cellen die de gasuitwisseling verzorgen:
opnemen van koolzuurgas en afstaan van

.. ,: si-:

It

i4

ondj es I iggen bij eenzaad I obbi gen regel matig gerangschikt op het bladoppervlak.
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Huidmondjes met een geopende spleet

Een doorsnede van een dennenaald, gezien
met een íluorescentie-mikroskoop. De huidmondjes lichten op in de epidermis die ook
oplicht. Heel goed zijn de details van het vaatbundelsysteem in het midden van de naald te
zien.

Een dwarsdoorsnede door een dennenaald. De

is verdikt epidermisweefsel.
Ook het vaatbundelsysteem komt duidelijk tot
uiting.
lichtende band

Op een dwarsdoorsnede van een blad is duidelijk te zien hoe de verschillende soorien parenchymcellen zijn gerangschikt. Aan de onder- en

bovenkant zijn ze afgesloten door een epidermis waarin openingen liggen voor de ademhaling, de huidmondjes of stomata.

Bij tweezaadlobbigen, onze loofbomen en
struiken, liggen de huidmondjes schots en
scheef door elkaar. De cellen van de epidermis
zijn onregelmatig gelobd.

zuurstof. De door de grillige vormen ontstane holtes tussen de cellen bevorderen
de gasuitwisseling. Tussen deze groene
massa lopen de vaatbundels van de nerven. Om het tere weefsel te beschermen
tegen uitdroging of binnendringen van ongewenste stoffen, is het blad voorzien van
een opperhuid of epidermis. Deze huid is

Details van een dennenaald komen bij een ver-

groting van 100 maal goed naar voren. Let op
het verdikte weefsel van de epidermis met
huidmondjes op die plaatsen waar geen verdikis. Achter die huidmondjes ligt de ademholte tussen de groene parenchymcellen.

king

één cellaag dik en bevat geen chlorofylkorrels. De naar de buitenwereld gerichte

celwand is vaak verdikt om een betere
bescherming te garanderen. De epidermis
is gas- en waterdicht. Om gasuitwisseling
met de omgeving mogelijk te maken bevinden zich op verschillende plaatsen
openingen in de epidermis, huidmondjes

of stomata. Het zijn speciaal gevormde
cellen die door hun vorm sterk opvallen en
voor veel mikroskopisten een geliefd studie-oblect vormen.

Achter die huidmondjes vinden we een
extra grote ademholte van waaruit het ingeademde gas zich kan verspreiden tussen de parenchymcellen en hun intercellulaire holten.

Huidmondjes
Zo'n huidmondje bestaat in principe uit
een spleetvormige opening tussen twee

cellen. Die opening kan naar behoefte

Een huidmondje in een dennenaald bij een vergroting van 400 maal. De details komen goed
tot uitdrukking, zoals blijkt uit vergelijking met
de tekeningen. De voorhof is door roet zwarT

gekleurd.

worden geopend of gedloten. Met een
sterk vergrotende loep zijn de huidmond-

jes als kleine ovaaltjes op de onderkant
van de bladeren te vinden. Bi.j naalden,
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cactussen en vetplanten liggen ze zowel
onder als boven; bij deze bladeren is trouwens vaak nauwlijks sprake van een onder- en bovenkant. Opvallend is dat bii
eenzaadlobbigen de huidmondjes in rijen
regelmatig zijn gerangschikt. Bij tweezaadlobbigen liggen de huidmondjes als

ls er te weinig licht, dan vindt de reactie in
omgekeerde volgorde plaats; de suikers
worden weer teruggevormd tot zetmeel.
Dit is osmotisch niet actief. Het water
wordt uitgedreven en de sluitcel verslapt
waardoor de spleet zich sluit. Dit mechanisme Íunctioneert goed en efÍectief zo-

het ware schots en scheef door elkaar. De

lang er geen schadelijke stoffen in de lucht

epidermiscellen zijn vaak sterk gelobd,
iets wat de stevigheid bevordert. Bij een-

voorkomen die letterlijk roet in het eten

zaadlobbigen zijn

de

epidermiscellen
rechthoekig van vorm en regelmatig gerangschikt.
Bij een huidmondje vallen van bovenaf bezien de twee boonvormige sluitcellen op.
Zij omgeven de spleetvormige opening
die al naar de weersgesteldheid of de tijd
van de dag open of dicht kan zijn. ln de

gooien.

Uerstopping
Milieu-onvriendelijke stoffen kunnen via
de huidmondjes, maar ook door de epidermis, het blad binnenkomen. De aange-

richte schade is afhankelijk van de soort

Een andere vorm van verontreiniging

sluitcellen treffen we in tegenstelling tot
de overige epidermiscellen chlorofylkorrels aan. Zij vervullen daar de Íunctie van
poortwachter. Kijken we naar de dwarsdoorsnede, dan zien we hoe. Op die doorsnede blijkt dat de celwand op de hoeken
bij de spleet sterk is verdikt en op andere
plaatsen heel dun is. Bevindt zich weinig
water in de cel, oÍ anders gezegd: is de
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heeft geen beschadiging tot gevolg maar
verstopt de openingen van de huidmondjes. Het is een verontreiniging in de vorm
van roet en vliegas afkomstig van auto's,
energiecentrales en industrie. De epidermis van een blad kan zo verdikt zijn, dat
die verdikkingslaag dikker is dan de cel
zelf. Door die verdikking zou de opening
van de huidmondjes in gevaar kunnen ko-
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osmotische druk laag, dan verslapt de
sluitcel en wordt de spleet dichtgetrok-

men, ware het niet dat juist ter plaatse van
die opening de verdikking onderbroken is.
Voor die opening ontstaat een hoÍ en het is

ken. ls het watergehalte hoog, de osmoti-

sche druk groot, dan gaat de sluitcel bol
staan en wordt de opening opengetrok-

juist deze hof die problemen kan ondervinden van roet en aanverwante verontreinigingen.

ken.
De osmotische druk wordt geregeld door
de chloroÍylkorrels in de sluitcellen (poort-

wachters). Deze speciale chlorofylkorrels
of chloroplasten vormen onder invloed
van zonlicht een enzym dat het eveneens
aanwezigezetmeel omzet in suikers. Door

dit stijgende suikergehalte wordt water
aangetrokken, de osmotische druk stijgt,
de sluitcellen gaan bol staan waardoor de
sluitspleet zich opent. Het voor de fotosynthese benodigde koolzuurgas kan nu

stoÍ en de concentratie daarvan, maar ook
van de soort plant of boom. Zo bliiken
vooral coniferen, waar onze denneboom
(Pinus silvestris) er een van is, heel gevoelig te ziln voor een hele reeks milieuschadelijke stofÍen.
Het tere parenchymweefsel dat voor de
fotosynthese moet zorgen, wordt het
snelst aangetast. Vaak kan men rondom
de openingen van de huidmondjes die eÍÍecten van zo'n beschadiging zien in de
vorm van bruingekleurde ringetjes. Niet
zelden kleurt het hele blad bruin en sterft
af. Dennenaalden kleuren vaak bruin door
afsterving van het weefsel, maar vallen
minder snel af. Het effect lijkt wat minder
erg, maar een bruine den is ook geen opwekkend gezicht.

Deze verontreiniging, die heel fijn van
structuur is, verzamelt zich in de hofjes

Dwarsdoorsnede door een huidmondje, e: epi-

dermisoppervlak, b: buurcel naast de sluitcel
(s), t: spleetvormige opening of porus, v: voorhof, p: parenchymcellen, a: ademholte achter

van de huidmondjes waardoor deze verstopt raken. Er kan geen gasuitwisseling
meer plaats vinden en het blad stikt en

de spleet.

naar binnen en de gevormde zuurstof naar
buiten.
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Schematische doorsnede van een blad. 1: bovenepidermis met verdikte buitenzijde, 3: epidermiscellen zonder chloroplasten, 2: palissadenparenchym met duidelijke chloroplasten en
celkern, 4: sponsparenchym met daartussen

de intercellulaire holten (5), 6: ademholten
achter een huidmondje met sluitcellen (7), 8:
voorhof en 9: spleet.
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1 zien we een dwarsdoorsnede en bii 2
bovenaanzicht van een huidmondie van een
gewone loofboom. Voor de verklaring van de
letters raadplege men het onderschrift van de
detailtekening die een huidmondie op dwarsdoorsnede laat zien. Bij 3 is een huidmondie
getekend in dwarsdoorsnede in geopende en
in gesloten stand. Bij 4 is een huidmondie te
zien zoals dat aangetroffen kan worden bii bladeren met een sterk verdikte epidermis. We
treffen dan een uitsparing in die verdikking aan,

de voorhof. Het is deze voorhof die door luchtverontreiniging vervuild en verstopt kan raken.

Door de bladschijf loopt een stelsel van zich
steeds fijner verlakkende nerven. Het ziin de
aan- en afvoerkanalen voor grondstoffen en
produkten die in het blad met de fotosynthese
worden gevormd. De detailtekening eronder
toont schematisch de doorsnede van een blad
ter hoogte van de hoofdnerÍ (h). Deze is omgeven door vulweefsel (v) en steunweefsel (x). ln
de bladschijf zelf trefíen we fijn gebouwde ziinerven aan (n). Tussen de boven- en onderhouid van het blad, de epidermis (e), ligt onder
de bovenkant het palissadenparenchym )p)
met daaronder het luchtige sponsparenchym
(s); eftussen bevinden zich de vele lucht- of
intercellulaire holtes. Bij de grote holtes dicht
onder de onder-epidermis treííen we ademhalingsopeningen (i) aan, de huidmondies of stomata (t).

sterft daardoor af. We zien dit verschijnsel
heel sterk bij dennenaalden naar voren
komen. De naalden zijn over hun hele oppervlak bedekt met verzonken huidmond-

jes. Vergelijken we de huidmondjes van

naalden van een den die langs een drukke
verkeersweg staat met die van een den in
een rustige woonstraat, dan blijkt dat de
eerste naalden geheel of gedeeltelijk ver-

stopte huidmondjes hebben. De huidmondjes van de den in een rustige woon-

straat blljken veel schonere hoÍjes te
hebben. Een zelÍde efÍect kon worden
waargenomen bij een den die vlak aan zee
staat, in de duinen, en een den die langs
de weg staat die vele badgasten over zijn
asfalt naar die zee ziet gaan.
Bij loofbomen is dit soort vervuiling haast
niet aan de orde. De huidmond.jes zijn niet
verzonken en de regen kan het vuil wegspoelen. Bij dennenaalden kan dit niet; het
vuil zit te diep in de hofjes verzonken.

Ze!Í doen
De zojuist beschreven vergelijking leent
zich uitstekend om zelf ook eens uit te
voeren. Er is een eenvoudige mikroskoop
voor nodig met een vergroting van 100 en
als het kan 400 maal. Als hulpmiddelen

volstaan een scherp scheermesje, een
pincet, een prepareernaald, een horlogeglas en wat voorwerp- en dekglaasjes.
Behalve water zijn er geen chemicaliën of
kleurstoffen nodig.
Een bijzonder hulpmiddeltje levert de na-

tuur ons zelf, namelijk een stukje vlierpit
uit de aÍgestorven waterloten van de vlierboom. Deze waterloten hebben een dikke

gekleurde gedeelte is het parenchym, cellen gevuld met chlorofylkorrels. Onder de
epidermis ligt nog een laag kleurloze cellen met sterk verdikte celwanden. Dit zijn

steunvezels, waaraan de naald zijn stijfheid dankt. Tussen die laag vinden we in
het groene gedeelte op regelmatige afstanden van elkaar kleurloze holtes, de
ademholtes achter de huidmondjes.
Met een sterkere vergroting, 100 oÍ 400
maal, worden nu de huidmondjes bekeken. De structuur spreekt voor zichzelf.

Vergelijk maar met de tekeningen. Let
vooral op de voorhof; niet zelden treffen
we daarin vuil aan. ls het teveel, dan verstikt de naald. Op deze manier kunnen de

naalden van dennen

op

verschillende

standplaatsen met elkaar worden vergeleken. Je krijgt dan een indruk van de
luchtverontreiniging voorzover dit roet oÍ

Tegen het einde van het jaar wordt nog

steeds menig huis opgesierd met een
kerstboom oÍ tenminste enkele takjes afkomstig van een kerstboom. Hoewel van
heidense oorsprong is de versierde kerstboom in onze tijd een symbool dat ons
moet herinneren aan de geboorte van
Christus. ln de Bijbel lezen we bij Johannus 8 vers 12 het volgende: "...1k ben het
licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in
duisternis wandelen, maar hij zal het licht
des levens hebben". En hier vond in de 4e
eeuw Paus Liberius bij zijn besluit het

kopse kanten overlangs tot op het midden

geklieÍd met een scheermesje. ln de ontstane spleet wordt het blad, in ons geval

door de (veiliger) elektrische lampjes en

Een stukje vlierpit van ongeveer zeven
centimeter lang wordt vanaÍ een van de

een dennenaald, geklemd. Hierdoor is het
geheel wat gemakkelilkerte hanteren. Met
een scheermesje snijden of liever schaven
we zo dun mogelijk plakjes af aan de kant

waar de dennenaald zich bevindt. Met dit
snijden wordt ook de dennenaald meege-

den.

Om het bladoppervlak onder de mikroskoop te bestuderen moet eveneens met
een scheermesje een zo dun mogelijk
plakje van het oppervlak worden afgeschaafd en in een druppel water, afgedekt
met een dekglas, onder de mikroskoop
worden bekeken. Vaak kan door het blad
even te knikken een velletje van het bladoppervlak worden afgestroopt. Dat is de
epidermis. Daarvan kan dan een stukje in
een druppel water worden bekeken.
Doe dit bij verschillende planten en let dan
op de verschillen tussen de epidermiscellen. Het zal dan duidelijk worden waarom
zo veel mikroskopisten worden geboeid
door de huidmondjes.

De kerstboom

kerstfeest in te stellen, de aansluiting op
het zonnewende- of lichtfeest. ln de loop
der eeuwen werd de symboliek nog verder uitgewerkt en voorzag men de boom
van kaarsjes als teken van het nieuwgebo-

piepschuimachtige kern van mergcellen
die erg licht en gemakkelijk te snijden zijn.

vliegas betreft. Gassen en dampen en
zure regen kunnen zo niet gemeten wor-

centrale verwarming niet zo best kan verdragen. Braaf zingen en neuriën we het
overbekende liedje van "O denneboom",
terwijl eigenlijk iedereen wel weet dat we
geen echte denneboom in huis hebben,
maar een sparreboom.

Maar of het nu een denneboom of een
sparreboom is, we hebben voor de donkere dagen voor kerst een pracht van een
object voor de amateurmikroskopist in
huis gehaald.

ren licht. De kaarsjes zijn thans vervangen
de boom is nu vaak van plastic, ja zelfs de

ballen zijn niet meer van glas. Toch worden ieder jaar nog vele echte kerstbomen
verkocht en lijdt menige huisvrouw onder
de naaldenregen van de steeds maar uitvallende boom, die de droogte van onze

nomen. De plakjes komen in een horlogeglas met wat leidingwater tot er voldoende coupes verzameld zijn.
Met een pincet worden eerst de meegesneden stukjes vlierpit uit het water gevist
waarna we een paar geslaagde, dus dunne coupes van de dennenaald overbrengen naar een druppel water op een voorwerpglas. Gebruik voor dit overbrengen
een prepareernaald; met een pincet wordt

Bij een vergroting van 400 maal wordt de structuur van een harsgang duidelijk zichtbaar. Binnen de ring van vezelcellen, let op de kanalen in
de verzelwand, zien we de kliercellen liggen die
verantwoordelijk zijn voor de produktie van de
hars.

de coupe maar al te gauw geplet. ls op het

voorwerpglas een aantal coupes verzameld, dan wordt het preparaat afgesloten
met een dekglaasje. Het kan nu onder de
mikroskoop worden bekeken beginnend
met de kleinste vergroting, meestal 25
maal. Al schuivende met het preparaat en

al draaiende aan de makrometerschroef
zoeken we een coupe op die duidelijk alle
details laat zien.
De verdikte epidermis valt op door de lich-

te band die om de naald heen ligt.

Hij

bevat immers geen chlorofyl, evenals het
systeem van vaatbundels in het centrum
dat dan ook vrijwel kleurloos is. Het groen

Opvallend is het grote verschil in naalden van
de denneboom en de eigenlijke kerstboom, de
spar Picea abies op deze foto. Deze laatste
heeft vrij korte naalden die verspreid langs de
tak zitten. De littekens van inmiddels afgevallen
naalden kan men tussen de overige nog terug
vinden.

Heel anders is de doorsnede van de naald van
de spar, de Picea abies. Hierin vinden we maar
een vaatbundel omgeven door vezelcellen.
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De naalden zijn anders

keuriger te bestuderen. Het zal dan opvallen dat de celwand, die aan de naar buiten

Een zeer opvallend verschil tussen een

gekeerde zijde ligt, veel dikker is dan de
naar binnen gekeerde celwanden. Door
deze extra verdikking is de naald beter

echte denneboom en de spar

(onze

kerstboom) is wel de vorm van de naal-

den. De denneboom, zoals wij die kennen
uit onze bossen op de Veluwe, in Drente

en in de duinen, de Pinus sylvestris of
grove den, heeft lange naalden die in
groepjes van twee op de takken staan.
Hun doorsnede is platbol. De spar, de eigenlijke kerstboom of Picea abies, heeft
veel kortere naalden die verspreid langs
de takken staan. Opvallend is dat op de

takken vele littekens te vinden zijn van
naalden die reeds lange tijd geleden zijn
aÍgevallen. Hun doorsnede is platovaal
met een verdikt midden. Let op de Íoto's
van de doorsneden van beide naaldtypen.
De naalden van deze bomen blijven meer-

dere jaren aan de boom en vallen niet aÍ
als het kouder gaat worden. Ook in de
winter vormen de ConiÍeren, de groep bomen (klasse) waartoe zowel de spar als de
den behoren, een sieraad voor de tuin en
zijn dan ook zeer geliefde bomen, die men
in tal van tuintjes kan aantreffen. De kleur
van de naalden is doorgaans groen, maar

bij

verschillende soorten kan

ze

bestand tegen uitdroging en, in de winter,
tegen vorst. ln de epidermis vinden we op
regelmatige afstanden ook de huidmondies of stomata, met daarachter een holte
in het parenchym. ln deze holte wordt het

gas, in dit geval de buitenlucht, innig in

contact gebracht met de parenchymcellen, zodat het kostbare kooldioxyde geabsorbeerd kan worden en door het bladgroen met behulP van zonlicht tot
koolhydraten omgezet. Deze koolhydraten vormen het uitgangsmateriaal voor de
bouwstenen van de plant.
Let bij het bestuderen van de huidmondjes eens op hun ligging in, of liever, tussen
de overige epidermiscellen. Ze liggen als
het ware verscholen in het bladoppervlak.
Dit is ook weer een methode om de plant
te beschermen tegen uitdroging en bevriezing gedurende de winterdag.

Het is interessant de harsgangen met de
vergroting van 400 maal wat nader te bestuderen. We zien dan de zeer dikke vezelcellen, die de eigenlilke harsgang omgeven en die ook hier weer voor
versteviging dienen. Door een beetje met
de mikrometerschroef te draaien, kunnen
we in de verdikte wanden van deze cellen
duidelijk verschillende lagen ontdekken.
Hieruit blijkt dat de verdikkingen pas later
zijn aangelegd. Het lijkt erop alsof de cellen zijn dichtgeslibt. Dwars op deze lagen
vinden we kanalen die van het lumen van
de vezelcel, de holte, naar buiten de cel
lopen. Door middel van deze kanalen worden voedingsstoffen van en naar de celinhoud gevoerd, zodat de verdikkingen
eventueel nog verder aangezet kunnen
worden. Binnen de ring van deze vezelcellen treffen we een laagje, op het oog zeer
tere cellen aan.Ze lijken wat op de parenchymcellen, alleen ontbreekt hier het

bladgroen. Deze cellen zijn verantwoordelilk voor de vorming en de afscheiding
van de bekende hars, die zo karakteristiek

een

prachtige blauwachtige zilverglans hebben.

Nader bekeken
Het loont bepaald de moeite om een naald
van een den of een spar onder een mikroskoop te bestuderen. De naald als zodanig

biedt weinig interessants, we zullen weer
moeten overgaan tot het maken van coupes. Hebben we doorsneden van zowel
de denneboom en de sparreboom naast
elkaar dan valt direct het al eerder genoemde verschil op van de doorsneden.
De doorsneden zijn vaak bijzonder fraai

van compositie. ln het midden van het
preparaat valt ons de vaatbundelpartij op.
Het zijn er twee die beide omgeven zijn

door dikke bundels vezels. Hierdoor zijn
de naalden zo stevig. Rondom deze vaatbundels vinden we de cellen met de bladgroen- of chlorophylkorrels, het parenchym. Hierin vindt de eigenlijke

stofwisseling van de naalden plaats. ln
deze massa van parenchymcellen vinden

we ook nog, vlak onder het naaldoppervlak, kanalen, de zogenaamde harsgangen. Ook deze zijn weer omgeven door
dikke bundels vezels die voor de nodige
sterkte moeten zorgen. De gehele naald
wordt omgeven door een steviger laag
oppervlakte- oÍ epidermis-cellen.
Dit kunnen we allemaal zien bij de kleinste
vergroting van de mikroskoop, doorgaans
zo'n25 maal. Willen we meer details zien,
en dat is zeker de moeite waard, dan zullen we een vergroting van 100 maal oÍ
soms zelfs 400 maal moeten toepassen.
We kunnen dan nog veel beter de structuur van de vaatbundels bestuderen. Duidelijk zien we de dikke en stevige houtva-

ten liggen met daartegenaan de veel
teerdere bastvaten. Het geheel omgeven
door de zeer dikke vezelcellen. ln het parenchym kunnen we nu ook heel duidelijk
de bladgroenkorrels zien liggen.
Het loont de moeite om de hele laag epidermiscellen af te zoeken en wat nauw168

Niet minder fraai zijn de doorsneden van de
takken van een denneboom. Bii een vergroting
van 25 maal kunnen we al veel biizonderheden

onderscheiden. Het donkere gedeelte is het
bastgedeelte. Let op de overgang van het donkere naar het lichtere deel. Daar liggen de zeer
tere cambiumcellen. Ook enkele iaarringen ziin
hier goed zichtbaar.

Bij een vergroting van 100 maal zien we al interessante structuren in de houtcellen. De dikke
donkere strepen zijn mergstralen. Zij verzorgen
de horizontale sapstroming. ln de wanden van
de houtcellen zien we verdikkingen, de hofstippels.

Dwarsdoorsnede door een hotstippel. Ter

plaatse van de opening is de verhoute celwand
verdikt en heeft een holte gevormd. Op het
membraanachtige vlies is een kussenvormige
verdikking ontstaan die de openingen van de
hof kan afsluiten. Een ideale bescherming te'
gen uitdroging. Deze hofstippels ziin karakteristiek voor de naaldbomen of Coniferen.

Twee vormen van het maken van coupes. Links

de dwarse doorsnede op het kopse vlak en
rechts een langsdoorsnede.

voor denne- en sparrebomen is. Het zijn
de kliercellen van de harsgangen. Deze
harsgangen zullen we door de hele denne- oÍ sparreboom aantrefÍen. De afge-

scheiden hars blijkt ook weer een beschermende functie te hebben. Het is
zelfs zo, dat een flink beschadigde boom
veel meer harsgangen ontwikkeld dan een
niet beschadigde. Wordt een gedeelte
van de boom beschadigd, dan zal er
ogenblikkelijk hars gaan vloeien uit de
ontstane openingen. De hars verhard en
sluit zo de openingen af. Hiermee wordt

het binnendringen van ziektekiemen tegengegaan en het uitdrogen door een
opening voorkomen.
De hars is sinds vele eeuwen voor de
mens een kostbare grondstof. De origine-

le terpentijn wordt hieruit gestookt; als
bind- en kitmiddel wordt de hars ook veel
gebruikt. ln Griekenland voegt men maar
al te graag hars toe aan de wijngistingen,

waardoor de Griekse wijnen een zeer
aparte smaak hebben, waar menig toerist
aan moet wennen of vaak niet zal wennen.

verder we naar de kern van het hout gaan,

Hout
Een zeer populaire houtsoort is tegen-

woordig het zogenaamde grenenhout.
Menigeen denkt dat het een bijzondere

buitenlandse houtsoort is. Niets is minder
waar. Het is het hout van de grove den of
Pinus sylvestris, de in ons land zo overbekende denneboom. Grenen- of dennehout is zo aantrekkelijk omdat het een regelmatige structuur heeft. Groeit namelijk
een denneboom beschermd tussen andere bomen op dan wordt het een keurig
rechte stam, zonder veel zijtakken. Het
zijn de sporen van de zijtakken die de
noesten in de planken veroorzaken.
Scheepsmasten maakt men om dezelfde
redenen graag uit dennehout. Grenenhout
hoort wel tot de zachtere houtsoorten.
Een verklaring daarvoor kunnen wij als mikroskopist geven na het hout bestudeerd
te hebben onder de mikroskoop.
Voor dit onderzoek hebt u genoeg aan een

klein takje dat

u van de "kerstboom"

snijdt. Staan er bij u in de buurt dennebomen dan kunt u daar uw materiaal halen. U
kunt natuurlijk het hout direct in levende
toestand snijden, maar dit is af te raden.
Vooral in jong hout zitten nogal wat hars-

gangen en zodra die aangesneden worden lozen ze de voorraad hars. Deze hars
komt op uw mesje dat daarmee besmeurd

wordt, en is vril lastig van het mesje te
verwijderen. Veel beter is het om de te
sniiden takken te fixeren alvorens u het

Bij 400 maal vergroting zien we duidelijk de

scheermes erop los laat. Als fixeermiddel
kunt u met veel succes de gewone huistuin- en keukenbrandspiritus gebruiken.
Mocht u bezwaar hebben tegen de blauwe kleurstof dan kan deze verwijderd worden door de spiritus te filtreren over een
laagje noritpoeder in een koffiefilter. De
kleurstof wordt dan gebonden aan de norit en het Íiltraat is kleurloos. ln de brandspiritus wordt de hars uit het hout en het
overige plantenmateriaal getrokken, zodat u daarvan nog maar weinig last heeft.
Het is zeer aan te bevelen om na enkele
dagen de brandspiritus te verversen, zo-

structuur van onder meer de hofstippels. Let

dat uw onderzoekmateriaal goed van hars

hierbii op de holte en de kussenvormige verdikking.

ontdaan wordt. Bovendien wordt door

Jaarringen
Deze cyclus herhaalt zich verschillende
malen in het hout. Het zijn de jaarringen,
die men al met het blote oog heel goed
kan waarnemen. De ringen ontstaan doordat in de loop van het jaar, tegen de winter
de temperatuur buiten zo laag geworden
is dat groei en dus ontwikkeling van houtvaten onmogelijk is geworden. Even daarvoor kost de aanleg zeer veel moeite. Aan
de vorm en de dikte van de jaarringen kan
afgelezen worden oÍ deze cellen in een
warme oÍ een koude zomer zijn aangelegd. Naarmate de ring dikker is en meerdere grote houtcellen heeft was de zomer
van aanleg warmer. Hoe dunner de ring en
hoe kleiner de cellen, hoe kouder het jaar
was. Met behulp van deze jaarringen kan

men bij zeer oude bomen veel te weten
komen over het klimaat uit het verleden.

ln streken
waar weinig klimaatsveranderingen heersen hebben de bomen geen jaarringen en
gaat deze truc niet op.

Tenminste in onze streken.

HoÍstippels
Speciaal voor dennehout is de hofstippel
zeer karakteristiek. Op de dwarsdoorsnede van het hout kunnen we op verschillende plaatsen in de houtcellen en met name
in de celwand een verdikking aantreffen

die bij een grotere vergroting van ongeveer 400 maal een holte blijkt te bevatten.
ln deze holte vinden we met een beetje
geluk en goed waarnemen een uiterst dun
wandje waarop een kussenvormige verdikking. Bij de vezelcellen in de naalden
hadden we het al over de kanalen in de
celwanden waarmee de cellen met elkaar
in verbinding stonden. Wel, deze hofstippels hebben dezelfde Íunctie alleen is hier
het kanaaltje uitgegroeid tot een holle

minder taai. Neem voor het fixeren niet al

ruimte. De kussenvormige verdikking
dient nu om de openingen van het holle
kanaal, de hoÍ, af te sluiten. De vloeistoÍ,
water, en de voedingsstoffen passeren
het dunne wandje rondom de verdikking.
De stippel moet dan natuurlijk wel open

te grote stukken, Stukjes van enkele centi-

staan.

meters voldoen het best. Voor een mikroskopisch preparaat zijn immers maar
kleine stukjes nodig.

opvallende structuren in het naaldhout.
Straalsgewijs vanuit het midden zien we

deze spiritusbehandeling het materiaal

wat makkelijker snijdbaar, het wordt wat

ls ons preparaat klaar dan kunnen we het

aan een nader onderzoek onder de mikroskoop onderwerpen. Hebben we bij
het snijden van onze stukjes dennetak ook
de bast, dat is het bruingekleurde levende
gedeelte van de boom, meegenomen dan
zien we daarin allereerst de donkerbruin

Om dunne coupes te kunnen maken van klerne

hoe kleiner de cellen worden, tot we op
een grens stuiten waar de cellen plotseling weer groter worden.

gekleurde kurkcellen, die meestal dikke
celwanden hebben, daaronder komen de
veel jongere houtvaten in de richting van
het hout aangelegd. Van deze aanleg kunnen we dan ook verschillende stadia zien
liggen. Het zijn cellen met uiterst dunne
celwanden. Met een beetje geluk kunnen
we zelfs nog zichzelÍ delende kernen ont-

Naast de hoÍstippel vinden we nog andere

langgerekte kanalen lopen dwars door het
hout heen. Dit zijn de zogenaamde mergstralen. Dit zijn groepen houtvaten die
zorg moeten dragen voor het horizontale
deel van de sapstroming. ln de cellen van
deze mergstralen komen vaak de meest

grillig gevormde houtcellen voor. Zij zijn
voorzien van zeer veel hofstippels. De hofstippels en ook de mergstralen kunnen we
zeer goed bestuderen op een zogenaamde radiale doorsnede van het hout. Dit is

een doorsnede in de lengterichting

in

plaats van dwars op het hout. We kijken
nu vlak op de hofstippels en de mergstralen en kunnen duidelijk de lengte van de

objecten is het gebruik van een stukje vlierpit
aan te bevelen. Het vlierpit wordt overlangs
ingesneden. ln de ontstane spleet komt het
object. Het object wordt samen met het vlierpit

Vanuit het cambium richting houtwaarts

gecoupeerd.

zien we de eigenlijke houtvaten die steeds

radiale doorsnede een mergstraal dan
hebben we helemaal een fraai beeld van

dikker wordende celwanden krijgen. Hoe

de grillig gevormde mergstraalcellen.

waren.

houtvaten bestuderen. Treffen we bij onze

169

HOOFDSTUK 19
lnsekten

Wat is een insekt?
Voordat we met naalden, messen en pincetten allerlei insekten te lijÍ gaan, moeten
we toch eerst iets meer over hun algemene eigenschappen weten. Gewapend met

Het borststuk en de kop van een langpootmug.
Let op de kop vooral op de facetogen en de
sterk ontwikkelde monddelen. Ook is duideliik
de geleding van de antennen te zien.

)

de hierbij opgedane kennis kunnen we
dan met wat meer gemak onze speurtocht
onder de mikroskoop aanvangen.
De insekten behoren tot de geleedpotigen
of Arthropoda. Deze diergroep kenmerkt
zich door een uitwendig skelet, het zogenaamde chitinepantser. Het lichaam be-

staat uit een kop, een borststuk en een
achterlijf. Deze zijn afzonderlijk door een
chitinepantser, dat al of niet geleed kan
zijn omgeven, en door spieren, vezels, organen en bloedvaten met elkaar verbonden. Trekt men de kop of het achterlijf van
het borststuk, dan zullen hierdoor de darmen en alle andere organen uit het
achterlijÍ worden meegetrokken. Het chitinepantser is zeer hard en bij sommige insekten ook nog zeer dik en stevig. Het biedt

een uitstekende bescherming tegen alle
gevaren van buitenaf, variërend van bacteriën tot rooÍdieren. De poten van de
Arthropoda zijn veelvoudig geleed. Ze bestaan uit soms wel tien of meer geledingen
die door spieren met elkaar zijn verbonden, ook hier biedt het uitwendige chitinepantser de nodige stevigheid en bescherming. De insekten uit de groep der
Arthropoda worden gekenmerkt door het

KLeine insekten kunnen meestal in hun geheel >

geprepareerd worden, zoals deze kattevlo.
Vaak zijn kleine insekten doorzichtig maar ook
kan men vaak op een zeer donker chitinepantser stuiten dat voor licht ondoordringbaar bliikt
zoals deze vlo. Hij werd voor het insluiten opgehel derd met kru id nagelo I ie.

De kop van een kattevlo bij een wat sterkere >

vergroting, totaal 100 maal. De ogen zijn

slechts zeer klein gebleven want tussen de harenmassa valt er toch niet veel meer te zien dan
duisternis. Prikken op de juiste plaats in de
kattehuid is voldoende voor een heerlijk maal.
Vlooien zijn zeer plat, ze moeten tussen de ha-

ren door kunnen glippen. Daarbij worden ze
gesteund door stevige achteruitstaande haren.

bezit van drie paar poten, dus zes in totaal, die alle aan het borststuk zijn beves-

tigd. Spinnen worden nog als eens voor
insekten versleten. Zij bezitten echter acht
poten en zijn dus geen insekten.
Alle insekten zijn uitgerust met twee paar
zeer dunne zogenaamde vliesvleugels. De

stevigheid van deze vleugels wordt ontleend aan een net van buizen, volgepompt
met lucht. Een jong insekt dat net uit zijn

pop gekropen is, zien we dan ook zijn
opgevouwen vleugels voorzichtig uitspreiden door het volpompen van de dan

nog zachte buizen. Aan de buitenlucht

veheersbeestje zijn niet anders dan twee
vleugels die zich in de loop van de evolutie

hebben ontwikkeld tot dekschilden. Zii

bieden door hun hardheid een extra bescherming voor de vleugels en de eigenaar ervan.

Op de kop van vrijwel ieder insekt vallen
meteen de twee samengestelde ogen, de
zogenaamde facetogen op. Deze ogen
bestaan uit een groot aantal zintuigcellen
ieder voorzien van een eigen lensje. leder
lensje projecteert een beeld op het gevoelige deel van de zintuigcel, maar dit beeld

blootgesteld verharden deze buizen snel,
waarna het insekt vliegklaar is. Bij verschillende soorten is een paar vleugels
verworden tot nauwelijks terug te vinden
stompjes, omdat ze voor het vliegen kennelijk genoeg hadden aan één paar vleugels. Bij weer andere soorten is het over-

totale beeld van alle oogjes te samen

tollige paar vleugels omgevormd tot een
paar dekschilden zoals we bij kevers en
torren tegenkomen. De twee zo romantisch aandoende dekschildjes van het lie-

kenbaar beeld. We mogen aannemen dat
hij slechts vage contouren ziet, meer heeft
hij ook niet nodig. Behalve de ogen zijn de
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kan niet als zodanig waargenomen worden. Slechts de indruk van licht en donker
is per aÍzonderlijke cel mogelijk. Pas het
vormt voor het insekt een voor hem her-

vaak zeer sterk ontwikkelde sprieten of
antennes zeer opvallend. Vooral bii vlinders kunnen zeer traai ontwikkelde pluimen voorkomen. Deze antennes worden
gebruikt voor de waarneming en ziin juist
daarom zo goed ontwikkeld. Van mieren
weten we dat hun sprieten uitermate nuttig gebruikt worden. Behalve voor het betasten en besnuffelen van allerlei voorwer-

pen, worden ze ook gebruikt voor het

voeren van de zogenaamde mierentaal.
Uitvoerige Íilmstudies van met elkaar converserende mieren hebben al veel van de
betekenis van de sprietentaal aan het licht
gebracht.
Aan de kop treffen we uiteraard ook de
monddelen van het insekt aan. Hier zien
we hoe de natuur haar schepselen zeer
doelmatig weet uit te rusten met voor hun
levenswijze zo passend mogelijk gereedschap. Zo kunnen we de monddelen inde-

len naar bijtende, zuigende en stekende
monddelen. Een steekmug zal zeer lange
stekende monddelen bezitten. Hij is er immers op uit om slachtoffers, zoals u en ik,
met een bezoek te vereren en daarbij zijn
snuit letterlijk in ons vlees te steken om er

een maaltje bloed uit te zuigen. Dat

Schematische voorstelling van een insekt, in dit
geval een mug.
1
monddelen, 2 voelsprieten, 3 tasters, 4

:

:

:

:

samengestelde oí facetogen, 5 : kop, 6 :
borststuk, 7 : vleugel, 8 : tracheën in de vleugel, g: achterlijf, 10: evenwichtsorgaan, 11
: achterpoot, 12 : middenpoot, 13 : voorpoot.

hij

daarbij een nare bijtende stoÍ achterlaat is
voor ons een minder prettig souvenir. Bulten door muggebeten kunnen vele
vakanties minder leuk maken. Voor de
mug is het echter een noodzakelijk
kwaad. Hij moet zien te voorkomen dat
tijdens zijn maaltijd het bloed stolt met alle
nare gevolgen voor hem. Door het inspuiten van het gif kan hij dat voorkomen. Heel
anders is het met de angel van een bij. Dit
is een vervaarlijk wapen dat dient om de
vijand te verwonden en met giÍ om het

leven te brengen, vandaar dat bijen en
wespesteken veel gevaarlijker zijn.
Bijtende monddelen vinden we bij mieren.

Ziizijnvaak uitgerust met zeer vervaarlijk
uitziende kaken, waarmee het voedsel gegrepen wordt. Dit kan onschuldig plantenvoedsel zijn, maar ook een of andere
prooi. De kaken kunnen ook mensen verwonden, denk maar eens aan de rode
bosmieren. Deze bijten een wondje in het
vlees en spuiten dan via een kliertje in hun
achterlijfje een beetje mierenzuur in de
wond, waardoor deze nogal pijnlijk gaat
steken. Pakt u maar eens een bosmiertje
voorzichtig beet tussen twee vingers. Bekeken met loepje is dan heel goed te zien
hoe het vervaarlijke pogingen doet om in
uw huid te bijten. Ook zien we dan zijn
achterlijfje naar voren buigen om de "gevaarlijke" dosis mierenzuur uit te storten.

Zuigende monddelen vinden we bij vlinders. Deze hebben een zeerÍraai apparaat
ontwikkeld, de roltong. Twee monddelen
zijn buisvormig uitgegroeid tot een lange
opgerolde slang. Door deze slang uit te
rollen kan zo voedsel uit een diepe bloem
worden opgezogen. Achter de kop volgt
het borststuk. Aan dit borststuk zijn de
poten en vleugels bevestigd. ln dit borststuk vinden we dan ook zeer stevig ont-

De sprieten van de insekten moeten goed
schoon gehouden worden. Mieren bezitten aan
het uiteinde van het bovenste pootlid van de

voorpoten een kammetje waarmee vooridurend de sprieten gepoetst worden. Let in de
pootleden ook eens op de verschillende spierbundels.

lnsekten behoren tot de geleedpotigen of Afthropoda. Zij zijn in het bezit van drie paar poten.
Deze op zijn rug liggende kniptor illustreeft dit
duidelijk-

urikkelde vliegspieren en uiteraard ook de
spieren voor de beweging van de poten.
Opvallend groot is vaak het achterliif. Logisch, want hierin vinden we alle vitale

delen zoals spijsverteringsorganen

en

alles wat daarmee samenhangt.
lnsekten bezitten geen longen, maar daar-

De antennes op de kop van een insekt zijn vaak
zeer fraai geconstrueerd, al of niet voorzien van
pluimen. Ze dienen als tast- en reukorgaan.
Hier het uiteinde van de antenne van een mier.
Mieren kennen een sooti gebarentaal die ze

met hun tasters "spreken".

Deel van de vleugel van een huisvlieg. Het ui-

terst dunne vlies is vrij dicht bezet met zeer

korte haartjes om meer vat op de lucht te kunnen krijgen. Let vooral op de vertakte luchtkanalen in de vleugels, de tracheiin. Deze geven
de vleugel de nodige stevigte.

voor in de plaats vinden we door het hele
insektenlichaam een buizenstelsel, de tracheën. Deze tracheën staan via poriën in
het pantser direct in verbinding met de
buitenlucht. De lucht stroomt door deze
kanalen en dank zij de diffuserende werking van de wand van deze buis, wordt de
zuurstof daar in het lichaam opgenomen
waar het nodig is en via dezelfde weg
wordt de verbruikte zuurstof in de vorm
van kooldioxyde weer uitgescheiden.
Bij nauwkeurig uitprepareren van een insekt vinden we de fijne vertakkingen van
de tracheën uitmonden tot op de spieren.
Een hart dat de bloedsomloop door het
lichaam regelt, ontbreekt bij de insekten.

Voor zuurstoftransport dient het bloed

hier immers niet. Door het tracheënstelsel
komt de zuurstof rechtstreeks ter plaatse
waar de behoefte bestaat. Bij een insekt
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dien't het bloed alleen maar voor het trans-

port van voedsel en afualstoffen. Het hele

bloedvatenstelsel bestaat dan ook doorgaans uit een enkel open vat aan de rugzijde. Door samentrekking van spieren
wordt het bloed door dit vat naar voren
gepompt om daar het vat weer te verlaten
en door het weeÍsel van het lichaam weer
naar achter te kruipen.

/--

Vangen van insekten
Uit de verhalen van de blauwe toverlantaarn in de huiskamer kent een ieder wel
het figuurtje Prikkebeen, met zijn vlindernetje jagende achter wat maar rondvliegt.
Op deze wijze wordt door de vakman dan
ook te werk gegaan als hij insekten wil
verzamelen. Wij amateurmikroskopisten
hebben echter aan een enkel insekt vaak
vbor meer dan een dag plezier en hoeven
niet zo rigoreus te werk te gaan.
Voor mikroskopisch onderzoek is het wel

gewenst dat onze slachtoffers zo gaaÍ

mogelijk gedood worden. Een zekere

dood wordt bereikt met de vliegenmepper
oÍ een opgerolde krant, maar veel meer
dan een hoopje minihachée is er niet over
van ons studie-object. Ons past een betere methode.

90 x vergroting van de taster van een mot.

We zoeken een niet al te groot jampotje
met een goed sluitende deksel. Op de bodem brengen we een laagje watten aan.
Een flesje met chloroform kunt u bij iedere

drogist kopen en vormt onze munitie.
Ether wordt ook wel eens aanbevolen,
maar ik vindt dit minder geslaagd. Ether is

namelijk zeer brandbaar, ja zelÍs hoogst
explosieÍ. Een smeulend plekje op vele
meters afstand van een fles met ether kan
deze ether al doen ontploffen. Menig chemicus heeft door een etherontploffing één
oÍ meerdere ledematen, ia zelfs het leven
verloren.
De chloroform druppelen we op het laagje
watten onderin de jampot en draaien het
deksel er goed stevig op. Zien we een
insekt dat we willen vangen, dan halen we
het deksel van de pot en zetten deze om-

gekeerd over het insekt. Snelheid en handigheid is hierbij wel geboden. De chloroÍormdampen zullen spoedig het insekt via
dromenland naar de eeuwige jachtvelden
doen reizen. Geheel onbeschadigd hebben we nu ons object dat we rechtstreeks
kunnen onderzoeken, maar ook voor later
kunnen bewaren. lk stel me zo voor dat u
in de zomer tal van dit soort objecten kunt
verzamelen om ze in de lange winteravonden, als er toch niets op de TV te zien is, te
onderzoeken.

Een muggelane.

lnsekten kunnen we het beste vangen en doden met chloroform. Onder in een goed sluitend jampotje doen we watten die we met chloroform bevochtigen. Zodra we een insekt willen
overmeesteren openen we het potie en keren
het snel met de opening naar beneden over ons
slachtoffer. Spoedig zal het onbeschadigd bezwijken aan de chloroformdamPen.

Hier is aangegeven hoe het sterk verlakte uiteinde van een trachee een spiervoedt. De zuurstof wordt door difíusie uit de lucht via de trachee direct aan de spier doorgegeven als deze
er bij het verrichten van arbeid behoefte aan
heeft.

Voor het bewaren van de gevangen en
gedode insekten heeft u kleine, passende

potjes nodig. Als bewaarvloeistof kan heel

goed ontkleurde spiritus of alcohol 85%
gebruikt worden.

_&,

Prepareren
lnsekten zijn met zeer eenvoudige middelen te prepareren. Wilt u tijdelijke prepara-

ten maken, dan heeft u alleen maar wat
alcohol en wat glycerine nodig. Met een
puntvormig pincet trekt u heel voorzichtig
bijvoorbeeld een vleugeltje of een pootje

van het insekt af. Met de punten moet het

onderdeeltje vlak bij de plaats gepakt
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worden waar het aan het insektenlichaam
bevestigd zit. Bekommerl u zich niet om
de eventuele spierresten die meegetrokken worden. Het vleugeltje, pootie oÍ wat
dan ook wordt nu in een glaasje met wat
alcohol gelegd. Dit om de lucht uit het
oblect te verdriiven. Na enkele minuten
spoelen kan het object weer met het punt-

pincet overgebracht worden in een druppeltje glycerine dat van tevoren op een
schoon voorwerpglaasje is gelegd. Het
object wordt nu met een naaldje goed in
de glycerine doordrenkt, waarna er voorzichtig een dekglaasje op gelegd kan worden. Als het goed is gelukt, zult u geen
luchtbellen zien. Het object is nu klaar om

maakt en bestudeerd heeft, zal het

u

waarschijnlijk opvallen dat het chitinepantser van onze zespotige vrienden weliswaar mooi, maar voor de mikroskoop
ondoorzichtig is. Met verschillende ophelderingsmiddelen kan hierin vaak veel verbetering gebracht worden.
Het eenvoudigste ophelderingsmiddel en
het eenvoudigst in het gebruik is kruidnagelolie. Het te prepareren insektendeel
wordt in een schaaltje met deze olie gelegd. Na enkele dagen vissen we het eruit

en kunnen we het object rechtstreeks in

een druppel insluitmiddel op een voorwerpglaasje leggen. Kruidnagelolie heeft
namelijk behalve een blekende werking,
ook een wateronttrekkend effect. Verschillende mikroskopisten gebruiken het
dan ook als ontwateringsmiddel. Helaas is
Als de mierenlarve een beetje is opgehelderd met bijvoorbeeld wat natronloog dan kunnen we het
inwendige goed bestuderen. Duidelijk kan men hier de tracheeën of tuchtbuizèn en het darmstelsel
zien. De gebruikte vergroting bedroeg 250 x.

het nogal kostbaar.
De kruidnagelolie heeft echter een nadeel:
als het preparaat een tijdje gelegen heeft
dan zal het insluitmiddel onder invloed

van de kruidnagelolie geel tot bruin verkleuren. ln het begin zult u daar niet zoveel

om geven, maar als u later kleurendia's
wilt maken, zult u het als zeer hinderlijk
ervaren. Dit euvel kan makkelijk voorkomen worden door het object na de kruidnageloliebehandeling even tweemaal te
spoelen in xyleen alvorens het over te
brengen in een druppel insluitmiddel op
het voorwerpglas. Kleine insekten, zoals
honde- en kattevlooien kunt u in zijn geheel prepareren. Zij lenen zich daar uitstekend voor.
Voor het ophelderen van vlooien en ander
klein grut kan met succes ook gebruik gemaakt worden van het thans zo bekende
bleekwater. We moeten het eerst wel even
10 maal verdunnen met water. Het te on-

derzoeken object leggen

we in

een

schaaltje met dit verdunde bleekwater. Na
een paar uur kan het object uit het schaaltje gevist worden en overgebracht worden
Schematische dwarsdoorsnede van een insekt
waarop het sterk veftakte tracheënstelsel is
weergegeven.

onder de mikroskoop bekeken te worden.
Begin zoals gewoonlijk met de kleinste
mogelijke vergroting. Het heeft bij insektenpreparaten bovendien vaak geen enkele zin om een grote vergroting toe te
passen. Wilt u een blijvend preparaat maken, dan is dat niet veel moeilijker. Het van
het insekt aÍgetrokken onderdeel wordt in

een glaasje met wat xyleen (pas op: is
brandbaar) gelegd. Komt het onderdeeltje
van een insekt dat u op alcohol bewaard
heeft, dan moet de alcohol eerst verdreven worden. Het onderdeeltje komt dan
eerst in een glaasje met wat iso-propylalcohol. De alcohol wordt daarin vervangen
door de iso-propylalcohol. We herhalen
dit nog eens, waarna het object in een
glaasje met xyleen komt. Het wordt andermaal in een volgend glaasje xyleen ge-

bracht en vervolgens kan het overge-

bracht worden naar een druppel
insluitmiddel dat van tevoren op een

schoon voorwerpglaasje is gebracht. Het
verdient soms aanbeveling om dit insluitmiddel op het glaasje te verdunnen met
een druppeltje xyleen.

De kop van een vlinder

schematisch weergege-

ven.

Met een prepareernaald wordt het object
nu in het insluitmiddel gedrenkt totdat het
er goed mee is doortrokken. Zodra dit het

geval is, kan voorzichtig een schoon

dekglaasje op de druppel gelegd worden.
Met de achterkant van de prepareernaald
drukken we het dekglaasje zo goed mogelijk aan om daarmee het object zo vlak
mogelijk te krijgen.

Het insluitmiddel moet nu eerst nog een

tijdje uitharden, aÍhankelijk van het gebruikte middel. Het moet dan ook lieÍst
een paar dagen vlak bewaard worden.
Wel kan direct nadat het dekglaasje op het
druppeltje insluitmiddel is gelegd het pre-

paraat onder de mikroskoop bestudeerd

worden.
Als insluitmiddel kunnen we verschillende

soorten harsen gebruiken. Het vanouds
bekende Canadabalsem is nog steeds
een zeer gelieÍd insluitmiddel. Beter zijn
de moderne insluitharsen, zoals Euparal,
Caedax en Entallan.

0phelderingsmiddelen
Als u de eerste insektenpreparaten ge-

naar een schaaltje met water. Dit water
moet zo'n 5 tot 10 maal ververst worden
om het bleekwater zo goed mogelijk weg
te spoelen, Zou dit niet gebeuren, dan zet
zijn blekende werking voort met als gevolg
dat we na verloop van tijd helemaal niets
meer zien. ls al het bleekwater weggewassen dan kan het water vervangen worden

door iso-propylalcohol en kunnen we
zoals we hiervoor reeds aangaven verder
gaan.

Wellicht heeft u last van de zogenaamde
weke delen, voornamelijk spieren en organen in het preparaat en heeft u alleen
maar belangstelling voor het chitineskelet
van het insekt. De weke delen moeten dan
opgelost worden in een oplossing van 5

tot 10% natronloog of caustische soda.

Het proces kunnen we versnellen door het
object met loog en al te koken. Pas daarbij
wel op dat de loog niet uit het buisje spat.
U kunt dit voorkomen door het buisje tijdens het verwarmen voortdurend te
schudden. Nog beter is het om het buisje
met loog en al in een pannetje met kokend
water te plaatsen. U loopt dan zeker geen
risico's. Loog is namelijk net zo gevaarlijk
als sterk zwavelzuur, dus wees voorzichtig. Na het koken kan de loog weer veelvuldig weggewassen worden met water,
zoals bij het bleekwater.

175

HOOFDSTUK20
Schimmels

echter op een goede voedingsbodem terecht, dan zal zo'n spore ter grootte van
enkele duizendsten van een millimeter
binnen enkele dagen uitgroeien tot een
pluizige schimmelkolonie van vaak enkele
centimeters grootte. Deze snelle vermeerdering is voor vele mikrobiologen vaak
een wanhoop. Voor de zgn. Íermentatieindustieèn kan ze echter een zegen betekenen. Het antibioticum Penicilline wordt

immers uit een schimmel gewonnen. De
laatste jaren komen daar steeds meer pro-

Maar al te vaak komt het voor dat op ons
voedsel na een paar dagen bewaren een
draderige en pluizerige massa verschiint.
We zeggen dan dat het brood, het fruit oí
wat het dan ook ziln moge, beschimmeld
is. Gelukkig zijn we meestal zo verstandig

om dit beschimmelde voedsel weg te
doen en zeker niet op te eten. Als mikroskopist is het echter zeer interessant om
deze schimmel met het mikroskoop te onderzoeken voor het voedsel weggegooid
wordt. We maken dan kennis met een zeer
eenvoudig plantaardig organisme dat we
makkelijk in haar hele ontwikkeling kunnen volgen.

Schimmels zijn overal
We kunnen zeggen dat we overal ter wereld, waar de omstandigheden maar even
gunstig zijn, schimmels aantreffen. ln de
lucht rondom ons zweven per kubieke
meter vaak tientallen sporen van verschil-

lende schimmelsoorten. Normaal ziin ze
zo klein dat we ze met het blote oog niet
kunnen zien. Komt zo'n schimmelspore
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dukten bij. Dat schimmels overal in de
lucht rondzweven kunnen we met een

eenvoudig proefje aantonen. We vangen
deze sporen daartoe met een steriele voedingsbodem op. Steriel wil zeggen dat de
voedingsbodem van zichzelÍ geen enkel
mikro-organisme bevat. Alles wat er op
groeit moet dan buiten af erop gevallen
aln..

Een goede voedingsbodem voor schimmels is de een oÍ andere pudding. Voor
ons doel is vooral de zgn. lnstant gelatine-

pudding zeer geschikt. Het poeder in het
pakje wordt opgelost in een halve liter kokend water. Nadat alles goed is opgelost
kan de hete oplossing uitgegoten worden.
Het eenvoudigst kunnen wij daarvoor een

schoteltje oÍ een bord gebruiken. Na het
uitgieten in het bord of schoteltje leggen
we een omgekeerd bord of schoteltje over

deze lucht zwevende schimmelsporen

kunnen dan op het puddingoppervlak vallen. Na ongeveer een uur zijn er meestal

wel voldoende sporen op het oppervlak

terechtgekomen. We dekken nu de pudding weer af met het omgekeerde bord of
schoteltje en zetten het geheel een paar
dagen op een warm plekje. Reeds na enkele dagen kunt u dan de eerste schimmeldraden op het puddingoppervlak zien
verschijnen. Spoedig zal dan ook een
goed uitgegroeide schimmelkolonie
zichtbaar worden die steeds groter wordt.
lndien u bij deze proeÍ van steriel materiaal
wilt uitgaan, dan kan het bord of schoteltje
gesteriliseerd worden door het enkele

uren in hete oven te plaatsen. De pudding wordt door het koken redelijk steriel.
Mikrobiologen gebruiken voor hun onder-

zoek natuurlijk geen borden of schotelt-

jes, maar petrischalen. Dit ziin platte,

meestal ronde bakjes met een daarover
vallend deksel. Ze kunnen van glas, maar
ook van plastic vervaardigd ziin. De glazen doosjes kunnen na gebruik schoongemaakt worden en opnieuw worden gesteriliseerd. De plastic doosjes worden na
gebruik weggegooid. Dezeziin nl. niet met
warmte steriliseerbaar. ln de fabriek zijn
ze met behulp van een gifgas gesteriliseerd. Ze zijn zo goedkoop dat hergebruik
niet economisch is. Deze petrischalen

de uitgegoten puddingoplossing. Het geheel moet nu stollen. Na ongeveer een uur
is dit meestal wel het geval. We verwijderen nu het omgekeerde bord of schoteltje
zodat de gestolde pudding in contact kan

komen met de omringende lucht. De in

Jonge knoppen van een Aspergillus. Een veel
op brood en vruchten voorkomende schimmel.
Vergroting 1 00 maal, fasecontrastverlichting.

zijn, als u ze wilt aanschaffen, bij de meeste apotheken wel verkrijgbaar.
Als voedingsbodem gebruikt de mikrobio-

loog ook natuurlijk geen ïrixypudding,

stolt het medium natuurlijk. Voor gebruik
moet het dan ook weeropgesmolten worden. Dit kan door het flesje met inhoud
weer in een pannetje met water op te ko-

ken tot de gehele inhoud is opgelost. ln

maareen speciaal medium waarop vrijwel
uitsluitend schimmels kunnen groeien.
Zo'n voedingsbodem is makkelijk zelf te
maken. Het heeft de volgende samenstel-

professionele mikrobiologische laboratoria wordt niet anders gedaan.

ling:

Preparaten van schimmels

marmite (of gistextract) 1 gram; dextropur
(oÍ glucose) 5 gram; agar-agar 11/z gram:
water 100 ml.
Al deze ingrediënten zijn bij iedere drogist

zonder meer verkrijgbaar. ln plaats van
agar-agar kunt u ook gelatine gebruiken.
Dan is echter wel 12 gram nodig. De ingre-

diënten worden door koken opgelost,
waarbij vooral indien agar-agar gebruikt
wordt, nog enkele minuten moeten worden doorgekookt. Het zo verkregen medium kan direct worden uitgegoten in petrischalen

of in het eerder

genoemde

schoteltje. Mocht niet al het medium op-

gebruikt worden dan kan het restant

medicilnfles;es gedaan worden.

in

De

opening van deze fles.jes wordt aÍgesloten
met een propie watten. Het flesle kan met
de inhoud gesteriliseerd worden door het
te koken in een pannetje water of nog
beter door het te koken in een snelkookpan. Na sterilisatie is het medium dan vrijwel onbeperkt houdbaar. Bij bewaren
ln de petrischaal wordt een laagje voediggsbodem gegoten. Laat men een dergelijke schaal
een half uur open staan dan zal na enkele dagen bebroeden op een warm plekje een groot

aantal schimmels op het oppervlak van het
voedingsmedium zichtbaar worden. leder
rondje op de agar wordt een kolonie genoemd.

Het ligt voor de hand om een preparaat

van een schimmel te maken door een
druppeltje water op het voorwerpglas te
brengen en daarin het stukje te onderzoe-

ken schimmel te leggen. Hoewel het op
deze wijze wel redelijk gaat, kleven er toch
enkele grote bezwaren aan deze methode. Het grootste bezwaar is het water zelf.
Water heeft nl. een vrij grote zgn. oppervlaktespanning. Als een druppel water op
een glasplaatje ligt, dan zal deze druppel
sterk opbollen. Dit komt omdat het water
door zijn oppervlaktespanning het glas
niet voldoende kan bevochtigen. DitzelÍde

zien we ook bij schimmelpreparaten optreden. ln gewoon water zal de fijne structuur van de schimmel, die bestaat uit dunne draden en kleine ronde bolletjes, de
sporen, niet kunnen bevochtigen. Hierdoor zal lucht in de structuren ingesloten
blijven en wat erger is, de structuur zal
flink beschadigd worden. Kortom met ge-

woon water krijgen we meestal

een

schimmelpreparaat dat eerder een puinhoop dan iets fatsoenlijks voorstelt. We
moeten dus een middel gebruiken dat de
oppervlaktespanning van water verkleint
of een ander makkelijk insluitmiddel. Van
de een of andere schimmelkolonie die we
zelf gekweekt hebben op een voedingsbodem, of die we ergens zijn tegengekomen op een of ander voedingsmiddel, ne-

men we met een pincet en

een
prepareernaald een klein stukje aÍ. Dit stukie wordt gedompeld in 70-procent alcohol
in een horlogeglas. Daarin moet het stukje
schimmel ongeveer een minuut verblijven.
De lucht wordt hierdoor verdreven en bo-

vendien wordt de schimmel door de alcohol gefixeerd. Het schimmelstukje kan nu
voorzichtig overgebracht worden naar

een druppel water of glycerine op een

voorwerpglas. Voor we het dekglas op de
druppel leggen moet eerst de alcohol nog
verdampen. Na enkele minuten is dit wel
het geval. Nadat het dekglas op de druppel gelegd is kan het preparaat onder de

mikroskoop bekeken worden. Voor een
totaal-indruk wordt met de kleinste vergroting gekeken. Voor het bestuderen van
details is een vergroting van ongeveer 300

maal voldoende. Aan de hand van een
goed geslaagd preparaat kunnen we de

opbouw van een schimmel wat nader
gaan bekijken.

Het uitlopen en verder uitgroeien van de sporen

is voor de mikroskopist een lust voor het oog.
Vaak groeien de hyphen zo snel dat men ze met
het blote oog zonder tijdsvertragingsrukjes kan

zien groeien. Niet zelden is men dan getuige
van echte kerndelingen. Deze foto toont de uitlopende sporen van een Mucor.
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De drie meest voorkomende schimmels zijn
hier enigszins schematisch weergegeven. Vergelijk de afbeeldingen eens met de foto's.
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Het maken van een slidecultuur opent cte mogelijkheid om de ontwikkeling van een schimmel onder de mikroskoop volledig te volgen.

Een voorwerpglas wordt met brandspiritus

goed schoongepoetst en geflambeerd (1). Met
een pipet wordt een laagje van de voedingsbodem op het glaasje aangebracht (2, 3). Met een
mesje worden drie vierkantjes uitgesneden (4)

en de overtollige agar-agar wordt veruijderd
(5). Met een prepareernaald worden de blokjes

geënt met de schimmelsporen (6). Tot slot
wordt op het geënte agarblokje een dekglaasje

gelegd (7).
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Maken we een preparaatje van een schimmeL
kolonie, dan worden al veel meer vaak zeer
mooie details zichtbaar. Dit is een preparaatje
van een Aspergillusschimmel.

Heel goed zijn de

myceliumdraden en de vruchtlichamen zichtbaar. De vergroting is 100 maal.
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Bouw van een schimmel

van de hyphe voortdurend cellen afge-

Het eerste wat met het blote oog al bij een

scheiden. Dit soort sporen wordt dan ook
arthrosporen (: breeksporen) genoemd.
Schimmels die zich op deze wijze voortplanten verspreiden zrch doorgaans zeer
snel en groeien daarbil vaak in een zeer
hoog tempo uit tot vaak zeer omvangri.jke

schimmel opvalt, is de enorme draderige
massa, waaruit deze bestaat. Deze draden worden het mycelium genoemd. Een
enkele draad draagt de naam van hyphe.
De hele myceliummassa komt voort uit
een enkel hyphe, die op zijn beurt weer
ontstaan is uit een spore. Sporen ontstaan
bij vrijwel iedere schimmel en dtenen voor

de voorlplanting en de verspreiding van
de soort. Ze zijn te vergelijken met het
zaad van de hogere planten. De spore is

over het algemeen een bolvormig

li-

chaampje ter grootte van 1 tot 10 mikrometer (: een duizendste millimeter). Er
komen echter ook banaanvormige en
krentebolachtige gevormde sporen voor.
Deze vormen zijn echter dan zo uitzonderlijk dat ze karakteristiek zijn voor een bepaalde schimmelsoort en dus direct als
zodanig herkend kunnen worden.
De spore is omgeven door een nogal hard

en moeilijk doordringbaar omhulsel, de
sporewand. Deze wand kan zelfs gekleurd

zijn, meestal groen, maar ook de kleuren
rood, geel en zelfs zwart komen regelmatig voor. De sporewand beschermd de
spore tegen schadelijke tnvloeden van
buitenaf zoals uitdroging.De reden waarom vrijwel overal ter wereld schimmelsporen kunnen worden aangetroffen die vaak
vele laren kunnen overleven in hun rust-

Een Aspergillus kolonie zoals die na enkele da-

gen op een geschikte voedingsbodem groeit.
De geel gekleurde wollige massa wordt gevormd door de sporenknoppen.
Een Aspergilluskolonie sterk vergroot op een
agarbodem. De volwassen sporenknoppen ziin
zwart gekleurd. De jonge zijn nog kleurloos.

toestand om als de omstandigheden gunstig worden uit te kunnen groeien tot een
nieuwe schimmelkolonie.
Komt een schimmelspore op een gunstige

voedingsbodem terecht, zoals bijvoor-

beeld voedsel, dan zien we dat hij eerst zal
opzwellen, waarbij hij vaak 2lol 4 madzo
groot kan worden. Hierbil neemt de spore
water op en komt de stofwrsseling, die al
die tijd stil heeft gestaan, weer op gang.
Dit is zoals we straks zullen zien op eenvoudige wilze onder de mikroskoop te volgen. Tijdens dit opzwellen van de spore
komen enzymen in actie die de sporewand oplossen, zodat de spore kan ontkiemen. Plotseling zien we de sporewand
als het ware openbreken en uit de spore
komt een draad tevoorschijn. Het eerste
begin van een hyphe. Deze hyphe zal, al
naar gelang de soort schimmel, snel uitgroeien tot een mycelium, waarbil we duidelijk vertakkingen kunnen zien ontstaan.
Nadat het mycelium zich goed ontwikkeld
heeft, ontstaan er op uitlopers van verschillende hyphe vruchtlichamen, waarin
oÍ waarop de sporen zullen ontstaan.
Deze vruchtlichamen ztjn zeer karakteris-

tiek voor de soort van de schimmel.

De

eenvoudigste vorm is die waarbij de sporen van het mycelium als het ware aÍbreken. Door veelvuldige insnoering of door
het vormen van tussenwanden worden
174

schimmelkoloniën. Een besmetting van
dit
soort schimmels die zeer algemeen voorkomen, betekent dan ook vaak een ramp

een voedingsmiddelenbedrijf met

voor deze bedrijven, omdat het bedrijÍ dan
stilgelegd moet worden. Pas na een grondige ontsmetting kan de produktie weer
hervat worden. Vooral bakkerijen hebben
hier nog wel eens mee te kampen. Het is

ook mogelilk dat de sporen als afzonderlijke cellen aan de hyphe gevormd worden,

zonder dat daarbij een apart vruchtlichaam ontstaat. Veel ingewikkelder zijn
de schimmels die eerst een vruchtlichaam
moeten vormen alvorens zij met de produktie van de sporen kunnen beginnen.
Sporen van de planteschimmel, meeldauw op

gras. Vergroting 450 maal, fluorescentieverlichting bij een kleuring met acridine oranie.

Een hyphe die sporen gaat vormen zien

buitenwand van de zwelling blijft dan als

De

een zakje de sporen omgeven. Zijn de

zwelling wordt steeds groter. Er zijn dan
twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat zich in de zwelling een vrucht-

sporen rijp, dan breekt het zakje open en

we eerst aan het einde verdikken.

bodem ontwikkelt, een zgn. columella,
waarop zich de sporen gaan vormen. De

komen de sporen naar buiten. Bij dit
openspringen worden sporen in het rond
geslingerd, waardoor de schimmel zich

snel kan verspreiden. De muisgrijze
schimmel, die we vaak op brood aantrefÍen, behoort tot dit soort schimmels, die
we aanduiden met de naam Mucorales.
De zwarte knopjes die we tussen de
schimmeldraden zien zijn de zakjes waarin de rijpe sporen zich bevinden. Bij de
tweede mogelijkheid ontstaan er op de
zwelling weer kleine uitlopers, de zgn. sterigmata. Op deze sterigmata worden de

sporen gevormd. Het aardige daarbij is
dat de sporen keurig netjes op een rijtje op

deze sterigmata staan. De Aspergillussoorten, waarbij deze wijze van vruchtvorming voorkomt, zijn dan ook bijzonder
fraaie objecten om onder de mikroskoop
te bekijken. Een andere bijzonderfraai gevormde schimmel is wel de Penicillium.
Deze schimmel heeft zich onsterÍelijk gemaakt door de vorming van het antibioticum Penicilline, waaraan vele mensen
hun leven en gezondheid te danken hebben. Bij deze schimmel zien we dat de
uiteinden van de hyphen zich vertakken in
een soort vingervormig lichaam. Deze vingers worden weer, net als bij de Aspergillus, sterigmata genoemd. Op deze sterigmata ontstaan dan ook weer rijtjes

sporen. Zowel de Penicillium als de Aspergillus komen zeer veel voor bij infectie
van voedingsmiddelen. Het aantal soorten is zeer groot. Er zijn zeer nuttige bij,
zoals de Penicillium notatum, die Penicilline maakt, maar ook vele schadelijke,
zoals de Aspergillus flavus, die een zeer

gevaarlijk toxiyne, het aflatoxyne produ-

ceert. Wees dus altijd voorzichtig met
schimmels. Dat wil zeggen: eet geen beschimmeld brood of fruit.

Het maken van slide-cultures
De ontwikkeling van schimmels leent zich

uitstekend voor bestudering onder de mi-

Twee verschillende kolonievormen van twee
verschillende sooften schimmels zoals die op
een voedingsbodem groeien.
Een penseelschimmel, afkomstig van kaas, gekleurd met acridine-oranje bij een fluorescentieverlichting. Vergroting 1 00 maal.

kroskoop. De beste methode is die waarbij een mikroculture gemaakt wordt op
een voorwerpglas. We kunnen dan de
hele cultuur rechtstreeks onder de mikroskoop bekijken. Een dergelijke cultuur

wordt een slide-culture genoemd. Als
voedingsbodem moeten we een doorzichtig medium gebruiken. Hiervoor is het
eerder genoemde medium nodig, waarbij
we dan agar-agar gebruiken. Nadat door
koken de agar-agaropgelost is, wordt een
voorwerpglaasje eerst met brandspiritus
goed schoongepoetst en vervolgens met
brandspiritus goed bevochtigd door onderdompeling. Met een pincet houden we
het natte glaasje in een vlam van bijv. een
spiritusbrander. De spiritus zal dan verbranden waardoor het voorwerpglas gesteriliseerd wordt. We willen nl. alleen
schimmels laten groeien en geen andere
ongewenste mikro-organismen die vaak
in grote aantallen aan het glas gekleeÍd
zitten.
De inmiddels tot handwarmte afgekoelde

nog vloeibare agar-agar voedingsbodem
gieten we voorzichtig op het glaasje, zodat daarop een laagje komt van ongeveer
een millimeter dikte. Na stolling van dit
laagje worden 3 vierkantjes van ongeveer

een centimeter uitgesneden.

Hiervoor
kunnen we het beste een scheermesje gebruiken dat we net als het voorwerpglaas179

met brandsprritus steriliseren. De agar-

potle moet wel afgesloten worderr. We

agar rondom de uitgesneden vierkantjes
wordt voorzichtig verwijderd. Vervolgens
steriliseren we een prepareernaald door
ook haar in de brandspiritus te dompelen

kunnen het geheel op een niet al te koud
plaatsje neerzetten om het te bebroeden.
Een omgevingstemperatuur van ongeveer
25 graden Celsius is heel geschikt. Niet
boven de kachel want daar is het vaak
over de 30 graden en dat is voor de meeste schimmels minder geschikt. Met geregelde tussenpozen kan nu de slide-culture onder de mikroskoop gelegd worden.
Doe dit niet te lang, want door de warmte
van de mikroskopeerlamp zal het preparaat snel uitdrogen. Om dit uitdrogen te
voorkomen pas ik zelf een eenvoudig
trucle toe. Met een pipetje laat ik langs de
rand van het agarblokje paraffine-olie

1e

en te f lamberen. Als de naald afgekoeld is,

door even heen en weer te zwaaien in de
lucht, raken we met de punt van de naald
de vruchtlichaampjes aan van de schimmel die onderzocht moet worden. Aan de
punt van de naald zitten dan duizenden
schimmelsporen. Met de punt van de
naald strijken we nu langs de rand van een
van de agarblokjes. Direct daarna leggen
we een met spiritus gesteriliseerd
dekglaasje op dit blokle. Het tweede blokje enten we op dezelfde manier alleen strijken we dan met de naald op het agarop-

pervlak vlak langs de randen van het

agarblokje. Ook hier komt dan weer een
gesteriliseerd dekglaasje op te liggen. Het

derde agarblokje wordt geënt met een
streek over het midden van het agarop-

pervlak. Na ook hier een gesteriliseerd
dekglaasje op gelegd te hebben kan het
geheel bebroed worden.

Het glaasje met de geënte agarblokles

wordt daartoe in een jampotje gezet met
een heel klein beetje water onderin. Het

Twee jonge Aspergillusknoppen, waarop nog
geen sporen ontwikkeld zijn. Vergroting 450
m aa
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De vruchtlichamen van de schimmels dragen
de sporen. Deze sporen zrjn doorgaans ronde
bolletjes van 1 tot 10 mtkrometer groot. Deze
sporen kunnen we met behulp van een zgn.
slide-cultuur onder de mikroskoop zten ontkiemen. Hier de sporen vlak na de enting op het
agarblokje op het voorwerpglas.
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vloeren.

Hierdoor wordt voorkomen dat het water
uit het blokje verdampt. Bovendien lost er

in de paraffine-olie veel zuurstof op, zodat

er voldoende zuurstoÍ in het agarblokje
door kan dringen. Deze zuurstof is nodig

voor de groei van de schimmel . Zonder
voldoende zuurstof kan de schimmelspore niet eens tot ontkieming komen. Bij het
ontkiemen zullen we dan ook steeds zien
dat de draden die richting uitgroeien waar
de meeste zuurstof voorhanden is, dus de
rand van het agarblokje. Alleen de meest
naar buiten liggende sporen zullen ontkiemen. De meer naar binnen gelegen sporen kri.jgen geen kans omdat de meer naar
buiten gelegen sporen alle zuurstof ver-

bruiken. Voor het omranden mag alleen
parafÍine-olie gebruikt worden. Naaimachine-olie oÍ smeerolie enz. bevatten gifstoffen. De schimmelsporen zullen dan
zeker niet ontkiemen.

HOOFDSTUK2l
Bacteriën

groting zien we een beeldveld met een
doorsnede van 0,5 millimeter. De dikte
van het preparaat is 0,01 millimeter. Het
stukje preparaat dat we zien heeft dan een
inhoud van 0,25x0,25x3,',l4x0,01 kubieke
millimeter : 0,002 mm3. lndien hierin één
bacterie aanwezig is moeten er per millimeter aanwezig zijn: 1000x1000:2
500.000. Drinkwater mag nooit meer dan
100 bacteriën per milliliter bevatten, daar

het anders bijzonder ongezond is. ln
sloot- en grachtwater moeten we bij dit
Tandaanslag
Voor een eerste kennismaking met bacte-

riën kunnen we het experiment van Van
Leeuwenhoek herhalen. Met onze moderne mikroskopen, hoe eenvoudig ook, kunnen we zonder meer zien wat hij ook ge-

aantal naar één bacterie gàan zoeken tussen ontelbaar vele vuildeeltjes. Willen we

met succes een bacterie in slootwater
kunnen ontdekken, dan moeten er minstens 100 per beeldveld aanwezig zijn. We
komen dan op een aantal van 50 miljoen
per milliliter. Uit dit voorbeeld blijkt wel dat

wordt dit water een voedingsbodem of
substraat waarin de bacteriën voedsel in
overvloed aantreffen en in een bijzonder
hoog tempo tot een miljardenaantal uitgroeien. Dit grote aantal veroorzaakt de
troebeling van het eerst zo heldere water.
Nemen we een druppel van dit troebele water en leggen we deze onder het mikroskoop, dan zal bij een vergroting van 300
maal reeds een gekrioel van jewelste te
zien zijn. leder bolletje en ieder staafle is
een bacterie. Deze wilde vorm van bacteriën kweken is voor een serieuze bestude-

ring natuurlijk niet bruikbaar. ledere bacterie die zich in het water en op het hooi
bevindt, zal gaan groeien en we moeten
maar aÍwachten wat we te zien krijgen.
Voor een eerste kennismaking is het echter wel bruikbaar.

zien heeft en nog veel meer. Met een
tandenstoker peuteren we wat tandaanslag tussen onze tanden en kiezen uit. Dit
aanslag roeren we in een klein druppeltje
water dat op een voorwerpglas ligt. Na er
een dekglaasje op gelegd te hebben bekijken we het preparaatje met de sterkste
vergroting van onze mikroskoop. Direct
worden staven van verschillende lengte
en dikte zichtbaar. Ook kleine kogelvormi-

ge bolletjes kunnen in massa's voorkomen. Niet zelden blijken verschillende
bacteriesoorten beweeglijk le zijn. Ze
kunnen rusteloos om hun as tollen maar
ook met grote snelheid door het beeld

schieten. Om de een of andere reden
heerst er een soort hardnekkig volksgelooÍ waarin de bacterioloog, de man die
de bacteriën en hun eigenschappen be-

studeert, wordt aÍgèschilderd als iemand
die dag en nacht gebogen door een mikroskoop zit te turen. Niets is echter minder waar. Mikroskopische bestudering
van bacteriën is slechts een klein onderdeel van het totale onderzoek dat een
bacterioloog dagelijks met en aan de bacteriën verricht. Bacteriën zijn nl. zo klein
dat zelfs met de allerbeste lichtmikroskopen alleen de groÍste kenmerken van hun

uiterlijke vorm gezien kunnen worden.
Bacteriën zijn ongeveer één duizendste
millimeter groot (= 1 ,r,. Bij een duizendvoudige vergroting zien we hen dan ook
niet groter dan een streepje oÍ bolletje van
één millimeter. Natuurlilk zijn er reuzen on-

der de bacteriën, maar dat zijn zeld-

zaamheden. De bacterioloog herkent de
bacteriën dan ook vrijwel nooit aan hun
vorm zoals die onder het mikroskoop te
zien is. Met vaak ingenieus uitgedachte
proeven bepaalt hij welke chemische stofÍen, zoals bijvoorbeeld suikers, de te onderzoeken bacterie kan omzetten in andere stoffen. Aan de hand van de uitslagen
van diverse testen kan de bacterie goed
worden herkend.
ln de hoop bacteriën en andere kleine mikro-organismen te zien legt de beginnen-

de mikroskopist vaak een druppel water
uit de kraan oÍ de sloot onder het mikroskoop. ln de meeste gevallen zal hij zeer
teleurgesteld zijn, want doorgaans ziet hij
niets. Laten we eens berekenen hoeveel
bacteriën er in een druppel water aanwezig moeten zijn om ze met een mikroskoop waar te kunnen nemen. De meeste
bacteriën zijn pas zichtbaar bij een vergroting van ongeveer 400 maal. Bij deze ver-

Drie verschillende stadia van een sporevormende bacterie. De zwafte staafvormíge lichaampjes zijn de bacteriën die volledig actief
in leven zijn. Daaftussen zien we lichtere lichaampjes met de witte eivormige sporen. Ook
enkele sporen komen voor. Zeer veel zijn de
nauwelijks zichtbare resten van bacterién te
zien die geen sporen hebben gevormd en voortijdig zijn overleden. Alleen het omhulsel is nog
zichtbaar. Dit soort cellen worden ghostcells
spookcellen genoemd.

of

we bacteriën eerst moeten kweken om
hun aantal en hun eigenschappen te kunnen bestuderen.

Van bacterie tot kolonie
De eenvoudigste manier om bacteriën op

te hopen, is het laten rotten van organisch
materiaal. Hiervoor kan vlees worden genomen, maar ook hooi of gras. ln een jam-

pot doen we een bodempje fijn geknipt
gras oÍ hooi en gieten daar bij voorkeur
slootwater op. Het geheel zetten we op
een rustig en niet al te licht plaatsje. Al na
een dag zien we dat het heldere water

troebel geworden is. Na enkele dagen

drijft er meestal een vlies op. De troebeling
en dat vlies worden veroorzaakt door bacteriën die in het slootwater en op het hooi

of gras aanwezig waren. Doordat diverse
stotfen uit het hooi in het water oplossen,

Een leuke proef is het gras oÍ hooi in hel
water enkele minuten op te koken en hel
afkooksel in een schone fles te gieten.
Deze moet direct daarna dan goed worden afgesloten. Toch zal, ondanks het feit
dat door het koken vele bacteriën gedood

zijn, het afkooksel weer spoedig troebel

worden. Er zijn nl. bacteriën die een lichaampje kunnen vormen waarin hun celmateriaal bescherming vindt tegen hoge
temperaturen en uitdroging. Juist deze
bacteriën hebben we door het koken van
ons hooisubstraat opgehoopt terwijl alle
andere waterbacteriën het leven gelaten

hebben. De bacteriën die zo'n beschermend lichaampje kunnen vormen noemen
sporevormers: het gevormde lichaampje heet spore. De veel op hooi en
gras voorkomende bacterie, de Bacillus
subtilis, is zo'n sporevormer. Het is misschien wel de meest voorkomende bacterie ter wereld, omdat hij naast zijn zgn.
hitteresistentie (bestand tegen hoge temperaturen) zeer lage eisen stelt aan zijn
voedsel. Hij neemt immers al genoegen
met een afkooksel van hooi.

we

Snelle groei
Bacteriën groeien zeer snel. Het voort181

plantingsproces bij een bacterie is dan
ook zeer eenvoudig. Hij vermenigvuldigt
zich eenvoudigweg door deling. Hoe dit
proces verloopt, is weergegeven in figuur
2. Figuur 3 laat de vorming van een spore

zien. Dit hele delingsproces verloopt bij
meerdere bacteriën in 20 minuten, zodat
al na20 minuten een bacterie twee nakomelingen heeft. Na nog eens 20 minuten

r.jj'

zijn het er al vier en na 60 minuten al acht.
ln onderstaand schema is weergegeven
hoe snel de groei van het bacterie-aantal

,:,

'.' $l

verloopt.

De uitkomst van de in de tekst beschreven wa-

sproef van de handen. Deze schaaltjes met
agar zijn twee dagen bebroed geweest. Het
linker schaaltje toont de handen vóór het wassen, het middelste né het wassen met water en
zeep. Het aantal bacteriën is nauwelijks afgenomen. Wel komt een ander soort naar voren.
Deze zaten opgesloten in het vetlaagje op de

huid. Het rechter schaaltje toont het resultaat
van een behandeling met Sanasept.
Op het agaroppervlak en in de agar verschijnen
na bebroeden een al of niet groot aantal koloniën. ledere kolonie is afkomstig van een bacterie. De koloniën kunnen verschillende vormen
hebben, zoals blijkt uit dit plaatje dat gemaal<t
is van een druppel slootwater.
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Fig. 5. Van bacterie tot kolonie. Schematisch is

weergegeven hoe een enkele bacteriecel (1)
zich deelt tot twee cellen (2) die zich op hun
beurl weer delen (3) totdat zo'n grote massa
bacteriën vekregen is dat op het agaroppervlak een kolonie zichtbaar wordt (4 en 5).

Fig. 4. Verschillende veel vookomende bacterievormen, zoals wij die onder een lichtmikros-

Fig. 2. Bacteriën planten zich voort door middel
van deling. De cel (1) groeit uit (2). ln het midden

koop kunnen waarnemen: a

ontstaat een insnoering (3 en 4), waarna de
twee nieuwe cellen van elkaar gescheiden worden (5).

coccus; e bacterium; f
vibrio; h spirillum; i
dium; k plectridium; I

diplococeus;

:

:

:

:

c:

:

coccus;

streptococcus; d : staphylo: streptobacterium; g
: bacillus; j : Clostri: sporen van i, jen k.

oo

Cl

b:

1

Fig. 3. Sommige bacterién kunnen een spore
vormen, waarmee zij moeilijke levensomstandigheden, zoals warmte kunnen overleven. De
celmassa van de cel (1) trekt zich samen op een
bepaalde plek in de cel (2). Om deze concentratie vormt zich een harde wand (3) en de spore is

een feit (4). Bij gunstige omstandigheden

breekt de wand weer open (5), waama een
"nieuwe" bacteriecel tevoorschijn komt (6).
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Na 24 uur hebben we ongeveer 1 021 bacterién (dat is een 1 met 21 nullen). Gelukkig is er nooit zoveel voedsel voorhanden
dat dit aantal ooit bereikt wordt.

Vaste voedingsbodems
Naast enkele voordelen zijn er ook vele
nadelen aan het kweken van bacteriën in
vloeibare substraten zoals afkooksel van
hooi. Het grootste nadeel is wel de onderlinge beihvloeding van de bacteriën tijdens de groei in een substraat. De snelst
groeiende bacterie gaat overheersen en
de anderen worden overgroeid waardoor
ze onzichtbaar blijven. De Duitser Robert
Koch (1842-'1910) kwam op het idee om
een bindmiddel aan de vloeibare substraten toe te voegen. ln het begin gebruikte

hij gelatine, maar op voorstel van zijn
vrouw is hij agar-agar gaan gebruiken. Dit

koolhydraatachtige extract van Japans
zeewier stijft nl. op in waterige oplossingen waardoor we een pudding krilgen.
Het voordeel van de agarbodem is dat de
erin gebracht bacteriën op hun plaats gefixeerd blijven en ter plaatse uitbroeien tot

regelmatig of onregelmatig gevormde
kluitjes bacterie-materiaal op en in de

agar. Een enkele kolonie bestaat uit vele
duizenden-miljarden bacteriecellen, alle
afkomstig van een enkele bacterie. Aan de
hand van de vorm en de kleur van de kolonie kan de bacterioloog vaak al een vermoeden uitspreken over de soort bacterie
van een bepaalde kolonie.
Doordat de bacteriën ieder een kolonie
vormen, kan men door het aantal koloniën
te tellen bepalen hoeveel bacteriën op of
in de agarplaatzijn gebracht. Op deze wijze wordt het aantal bacteriën dagelijks in
tal van voedingsmiddelen en vele andere

zaken bepaald. Dit alles om de mens te
behoeden voor een onverhoedse aanval
van een immens groot onzichtbaar leger
van bacteriën. Dank zii deze vaste agarbodems kunnen ook tal van interessante
proeven met bacteriën uitgevoerd worden. Maar eerst moeten we zo'n vaste
voedingsbodem maken.

Agartodem
Voor het maken van een agarbodem hebben we aan ingrediënten nodig: Marmite
(gistextract) en agar-agar. Deze beide zijn

bij iedere drogist, kruidenier en reformhandel verkrijgbaar. Daamaast hebben
we nog een kookkolÍ, wat medicijnflesjes
en een snelkookpan nodig. ln één literwater lossen we 10 gram Marmite en 1 5 gram
agar door koken op. Dit koken kan het
best in een glazen kookkolf plaatsvinden,
maar in een pannetje kan het ook. Mocht
de agar erg vuil zijn dan kunnen we nadat
alle ingrediënten goed zijn opgelost het
kooksel door een zakdoek of Melita koffiefilter filtreren. Hierna wordt de nog warme
en vloeibare agar in de medicijnÍlesjes gegoten. De openingen van de flesjes worden afgesloten met een propje watten.
De Ílesjes worden met hun inhoud in een
snelkookpan met een laagje water op de

bodem gebracht en.zo onder druk gekookt gedurende 20 minuten. De drukregelaar moet hierbij in de hoogste stand
staan. Door deze behandeling worden alle

bacteriën, inclusief de sporen, gedood,

gesteriliseerd. De agarbodem is nu steriel
en moeten we in een pannetje met water
tot 50" Celsius laten afkoelen. De temperatuur mag niet beneden de 40"C komen
daar de agar anders stolt. Het openen van
de snelkookpan mag niet boven de 100"C

gebeuren daar anders de inhoud van de
flesjes overschuimt. Laat de pan nooit afkoelen door hem onder koud water af te
koelen. Ook daardoor zal de agar de flesjes uitschuimen.
De flesjes met agar die we niet direct nodig hebben, kunnen we laten stollen. Be-

derven doen ze niet, want de inhoud is
immers gesteriliseerd. Hebben we de flesjes met agar nodig, dan kan de agar weer
opgelost worden door de flesjes in een
pannetje met water op te koken.

Uitgieten van de agar
De agar moet nu in een voor de bacterioloog, dus ook voor ons, handzame vorm
worden uitgegoten. Hiervoor zijn platte

ronde glazen schalen met deksel, de zgn.
Ook deze
schalen moeten eerst gesteriliseerd worden, omdat anders de daarin aanwezige
bacteriën zouden kunnen storen bij onze

petrischalen, verkrijgbaar.

proeven. We zetten ze hiertoe enkele uren

in een hete bakoven. Vaak zal de apo-

theek ook plastic petrischalen kunnen leveren. Deze zijn dan verpakt in een hermetisch gesloten plastic zak en door de
Íabriek met een gifgas gesteriliseerd.
Deze schalen zijn zeer goedkoop en bedoeld om eenmaal gebruikt te worden.
We zetten nu een aantal gesteriliseerde
petrischalen op een vlakke taÍel. Van een
flesje met opgesmolten agar verwijderen
we het wattepropje en gieten terwijl het
deksel van de petrischaal aan een zijde
wordt opgetild, een beetje agar in de
schaal. Direct na het gieten wordt het deksel weer in zijn oorspronkelijke stand te-

ruggebracht. Hebben we het gewenste
aantal platen (de bacterioloog heeft het
altijd over platen in plaats van schalen)
gegoten, dan moeten ze een paar uur met
rust worden gelaten om de agar de gelegenheid te geven te stollen en zich aan de
bodem van de plaat te hechten. Daarna
zijn de platen klaar voor een serie experimenten.

Uuile handen door ze te... wassen!
We zullen aantonen dat door het wassen

met water en zeep de handen "vuiler"
worden dan voorheen. Van een van de
petrischalen met agar verwiideren we
even het deksel. Met een paar vingers
strijken we zachtjes over het agaroppervlak, waarna de schaal weer met het deksel wordt toegedekt. Vervolgens gaan we
onze handen zeer uitvoerig met water en
zeep grondig wassen. Na de zeep afgespoeld te hebben schudden we zoveel
mogelijk water van de handen. Zonder ze

sproken, terwijl een ongeregeld hoople
bolletjes een staphylococcus heet. Deze
en nog enkele andere vormen ziin weergegeven in figuur 4. De staafvormige bacte-

riën worden bacterium genoemd en ook
hier weer diplobacterium en streptobacterium enz. Reeds eerder noemden we de
sporevormende bacterie, de zgn. Bacil-

lus. Soms zwelt het bacterielichaam ter
plaatse van de spore op, we spreken dan
van een clostridium. Het zo gevreesde bo-

eerst af te drogen of iets aan te raken
strilken we met onze gewassen vingers
over het agaroppervlak van een andere
plaat. De gesloten platen zetten we nu

tulisme, de veroorzaker van vele dode
eenden 's zomers, wordt door een Clostridium veroorzaakt.

enkele dagen op een donker warm plekje.
Al spoedig zien we dat er op het agaroppervlak kleine witte stipjes zichtbaar worden die uitgroeien tot ronde oÍ onregelmatig gevormde klontjes materie. Dit zijn de
koloniën van de bacteriën. Doorgaans zal
blijken dat de handen na het wassen veel
meer koloniën op het agaroppervlak hebben achtergelaten dan de ongewassen
handen.
De bacteriën bevinden zich in een beschermend vetlaagje op de huid. Door het
wassen met water en zeep komen deze
bacteriën vrij. Alleen door veel en zeer
langdurig wassen kunnen alle bacteriën
van de huid verwijderd worden. Een chirurg wast zich vaak langer dan een kwartier en gebruikt daarbij zeep met bacteri-

Kleuren van bacteriën

dodende middelen. De
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1 zeep

Bacteriën zijn erg klein en geven daardoor
weinig contrast in preparaten. Voor een
goede bestudering van de vorm moeten
we ze dan ook kleuren. Voor een eenvoudige kleuring kan vrijwel iedere kleurstof
gebruikt worden. Heel geschikt zijn eénprocentsoplossingen van eosine, safranine of fuchsine in water. De bacteriein wor-

den dan rood gekleurd. Willen we

ze

op een voorwerpglas. De massa wordt
goed door de druppel geroerd en vervolgens zo goed mogelijk over het glasoppervlak uitgesmeerd. Het preparaat moet
nu aan de lucht drogen. ls al het water
verdampt dan fixeren we het preparaat
door het langzaam drie maal doorde vlam
van een spiritusbrander te halen. De zijde
met de bacteriën moet daarbij van de vlant
afgewend zijn. Op de geÍixeerde bacteriemassa wordt een druppel kleurstof gebracht, die ongeveer een minuut moet inwerken, waarna ze met overvloedig water
weggespoeld wordt. Het preparaat laten
we weer aan de lucht drogen. Vervolgens
wordt een druppel Canadabalsem of een
ander insluitmiddel op de gekleurde bac-

teriemassa gebracht, waarna een
dekglaasje het preparaat completeert.

Deze preparaten kunnen zeer lang bewaard worden. Het is aan te bevelen een
collectie aan te leggen van de verschillende bacterievormen. Een heel interessant
object is ook yoghurt. Dit melkprodukt bestaat nl. voor het grootste deel uit bacteriën en wel streptococcen en lange staafvormige bacteria. ln plotseling rood-bruin
gekleurde sloten vinden we vaak grote

blauw hebben dan komen gentiaanviolet
en methyleenblauw in aanmerking. Met
een naald brengen we wat bacteriemassa
van een kolonie over in een druppel water

zgn. spirillen.

ln rood gekleurd slootwater komt meestal deze
spiraalvormige bacterie in grote aantallen voor.

Escherichia coli, een bacterie die zeer veel
voorkomt in water en in darmen van zoogdierenl onder het mikroskoop bij een vergroting
van 1000 maal.

aantallen spiraalvormige bacteriën, de

van

Unicura is hiervoor zeer geschikt en wordt
ook aanbevolen voor jongelui met jeugd-

puistjes en lijders aan steenpuisten. Ten
overvloede ontsmet de chirurg na de zeer
langdurige wassing zijn handen en armen

t

nog eens extra met een bacteriedodend
middel. U zou na het wassen de handen
nog eens kunnen spoelen in alcohol oÍ
brandspiritus en dan nog eens over een
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agarplaat moeten vegen. De plaat zal dan
vrijwel steriel blijven.

Bacteriën ziin overal
Het is zeer leerzaam om eens een plaat
zonder deksel op verschillende plaatsen
gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een uur, neer te zetten. Nadat de
platen weer met het deksel gesloten zijn
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worden ze op een warm donker plekje
bebroed. Na enkele dagen verschijnen
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weer de koloniën. Door het aantal te tellen
kan een indruk verkregen worden omtrent

de zuiverheid van uw omgeving. ln een
badkamer of douchecel zullen zeer weinig
bacteriën aangetroffen worden. Maar op
straat des te meer.
Van de kolonièn die op de agarplaten verschijnen, kunnen we preparaten maken.
Met een naald brengen we een beetje van
de bacteriemassa over in een druppel wa-

ter op een voorwerpglaasje. Na

een

dekglas op de druppel gelegd te hebben,
bekijken we het preparaat met de grootst
mogelijke vergroting. Na enige preparaten
zult u ontdekt hebben dat er zeer veel

verschillende vormen van bacteriën zijn.
We kennen twee hoofdgroepen nl. bolvor-

mige en staafvormige soorten. De eenvoudigste bolvorm is de coccus. Zijn het
er iwee aan elkaar dan is het een diplococcus, zi.in het een heel rijtje achter elkaar dan wordt van een streptococcus ge184
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Zuivelprodukten

Waarom de melk wit is
Melk is een witte vloeistof. Dit is zo algemeen bekend dat de term "melkwit" een
ingeburgerd begrip is. Hoe het komt dat
melk zo wit is, kan de mikroskoop ons
Ieren.

Op een voorwerpglaasje brengen we een
druppel water en mengen daar doorheen
een zo'n klein mogelijk druppeltje melk.
Na een dekglaasje opgelegd te hebben,

zien we bij een honderdvoudige vergroting al heel duidelijk vele kleine bolletjes
die zeer verschillend van grootte zijn.

Met een nog grotere vergroting, bijvoorbeeld 400 maal, zien we nog veel meer
uiterst kleine, nauwelijks zichtbare, bolletjes. Opmerkelijk hierbij is dat geen van

De witte kleur van melk wordt veroorzaakt door
het melkvet, dat in zeer kleine bolletjes in de

melk zweeft.

de bolletjes stil ligt. De grote bollen bewegen heel langzaam en liggen heel bezadigd heen en weer te schommelen. Hoe
kleiner de bolletjes echter zijn, hoe heftiget ze bewegen. Deze beweging is het
eerst door de Engelsman Brown ontdekt
en wordt ter ere van hem dan ook de
Brownse beweging genoemd.
Deze beweging wordt veroorzaakt doordat de vloeistoÍmoleculen, die zo klein zijn
dat we ze zelÍs met het allerbeste elektronenmikroskoop niet kunnen waarnemen,
voortdurend tegen de veel grotere bollen
van de melk botsen. Hoe kleiner het bolletje, hoe harder de botsing aankomt; hoe
groter, hoe minder heftig het effect is.
Grappig is te zien dat hoe warmer het
preparaat wordt door bijvoorbeeld de
warmtestralen van de mikroskopeerlamp,

en we zien de vloeistoÍ in een vaste vorm

overgaan. We zeggen dan dat de melk
bevriest. Maak maareens een melkpreparaat en bevries dit in het vriesvak van uw
koelkast. Leg het vervolgens snel, het
mag niet ontdooien, onder een mikroskoop die in een zo koud mogelijke kamer
staat opgesteld. Eerst zien we de bollen in
de melk stil liggen, maar naarmate de
melk ontdooit, gaan ze steeds sneller bewegen.
De bolletjes die we in ons melkpreparaat
zien, bestaan uit zuiver melkvet. Dat deze
bolletjes inderdaad uit vet bestaan, kunnen we aantonen met een in vet goed
oplosbare kleurstoÍ. We kiezen hiervoor
Sudan lll. Deze kleurstof is makkelijk te
verkrijgen bij de meeste drogisten en alle
apotheken. We kopen haar in vaste vorm
en om haar te kunnen gebruiken moeten

de Brownse beweging steeds sterker
wordt. Door toevoer van energie gaan de
vloeistofmoleculen steeds sneller bewe-

we haar eerst oplossen volgens onder-

gen, dus worden de botsingen steeds heviger. Zouden we het preparaat afkoelen,
dan zou de Brownse beweging steeds
kleiner worden.
Op een bepaald moment hebben we zo

Sudan lll:

staand recept.

veel energie aan de vloeistofmoleculen
onttrokken, dat ze niet of nauwelijks meer
kunnen bewegen. Ze gaan dan stil liggen

50 ml alcohol 96%; 50 ml glycerine; 0,5
gram Sudan lll.
We mengen eerst de alcohol en de glycerine met elkaar en voegen vervolgens de
Sudan lll toe.

Bacteriën kunnen in melk veel narigheid veroorzaken. Doordat het een goede voedingsbodem voor mikro-organismen is, zullen deze
zich zeer snel in melk kunnen vermeerderen.

Deze bacteriën zijn de schuldigen van het zuur-

Deze bacteriën troffen we aan in bedorven
melk.

d

#

worden van de melk. Ze dragen dan ook de
naam van melkzuurbacteriën of Lactobacilli.
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Met behulp van de reductasetest kunnen we
snel nagaan of er veel of weinig bacteriën in een
monster melk aanwezig zijn. ln het meest linkse

buisje zit melk zonder kleurstof. De twee middelste buisjes zijn de proefbuisjes en het meest
rechtse is een buisje dat opzettelijk geént is met
bacterien om te controleren of het reagens wel
naar vervvachting werkt.

Met behulp van de kleine of mikroplaatmethode kunnen we vrij snel het aantal levende bacteriën in een monster melk bepalen. Reeds 15
uur nadat de bepaling is ingezet zijn de bacteriën al uitgegroeid tot hmet het mikroskoop telbare kolonién. Dat verschillende bacteriën verschillend snel groeien, blijkt wel uit de foto waar
we heel grote, de twee donkere paftijen, en heel
kleine koloniën zien.

Door de mikroplaat met methyleenblauw te
kleuren, kunnen ook kleinere koloniën beter
zichtbaar en dus makkelijker telbaar gemaakt
worden. Deze opname is gemaakt bij een 100voudige vergroting. De bacteriën waren zo talrijk dat ze maar kleine koloniën hebben kunnen
ontwikkelen door onderlinge concurrentie. Verschillende kolonién zelfs in elkaar. Met een 400-

voudige vergroting kunnen we in de koloniën
zelís de bacteriën apart en opeengepakt zien
liggen. Het verdient wel aanbeveling om op de

agarlaag van

de mikroplaat dan wel

een

dekglaasje te leggen.
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Voeren we deze reactie uit bii onze melk,

Het kan wel enkele dagen duren voor de

dan zien we dat de bolletjes, groot en

kleurstof goed is opgelost. Regelmatig
schudden kan het een en ander wel be-

klein, rood kleuren. Het bewiis dat ze uit
vet bestaan is hiermee geleverd.
Vooral bij melk, verpakt in de ouderwetse
flessen zien we dat, als de melk een tildje

vorderen. Vaak echter zal niet alles oplossen. U doet er dan verstandig aan om het
gehele mengseltje te filtreren door een filtreerpapiertje, bijvoorbeld van een Melita
koffiefilter. De onopgeloste kleurstofkorrels zouden een misleidend beeld kunnen
geven. Om aan te tonen of er vet oÍ olie in

de een of andere vloeistoÍ aanwezig

heeft gestaan, een laagje room op de melk

drijft. Maken we van deze room een preparaatje, dan zien we dat ze bestaat uit
aan elkaar geklitte vetbolletjes. Door slaan
en schudden klonteren de vetbolleties sa-

is,

men waardoor ze gaan driiven.

mengen we gelijke delen van de te onderzoeken vloeistof en de Sudan lll-oplossing en schudden krachtig. We laten nu

we nodig hebben is methyleenblauw, een
kleurstof die zeer makkelijk is te verkrijgen. Voor deze kleuring oÍ reactie gaan we

uit van een standaardoplossing en een
gebruiksoplossing.
Standaardmethyleenblauwoplossing:
O,2gram methyleenblauw; 100 ml alcohol

96%. Deze oplossing is goed en lang
houdbaar. Hieruit wordt de gebruiksop-

lossing bereid.
Gebruiksoplossing;

het mengsel ca. 5 minuten staan en zwen-

ken af en toe het buisje waarin zich het
mengsel bevindt, om. Na die tijd brengen
we een druppel van het mengsel op een
voorwerpglas. Op de druppel komt weer
een dekglas enz. We zien dan onder de
mikroskoop dat alle in de vloeistof aanwezige vetbevattende delen rood ziin gekleurd tegen een doorgaans witte
achtergrond. Door het condensordiafrag-

ReductaseproeÍ

5 ml

Een eenvoudige proef om er snel achter te

leerd water. Deze gebruiksoplossing is

komen of de melk nog een aanvaardbaar
aantal mikro-organismen bevat, is wel de
reductasepro eÍ. Zeer veel mikro-organismen vormen het enzym reductase, dat in
staat is om verschillende kleurstoffen
zoals methyleenblauw te ontkleuren. Hoe
meer bacteriën in de melk aanwezig zijn,

niet houdbaar en dient bij voorkeur steeds
vers bereid te worden.

standaardoplossing; 195 ml gedestil-

Voor de test wordt nu 20 ml van de te

onderzoeken melk gebracht in een reageerbuisle. Daarna voegt men

'1

ml van de
en

vers bereide gebruiksoplossing toe

hoe meer reductase er gevormd wordt,
hoe sneller een bepaalde hoeveelheid

schud krachtig. Ontkleurt de buis tijdens

ma geheel open te zetten, komt deze kleu-

ring zeer duidelijk tot haar recht.

methyleenblauw ontkleurt. Het enige wat

slechte melk onderhanden. Blijtt ze blauw

het schudden dan heeft u uitzonderlijk

Door melkpoeder op te nemen in xylol of petroleum kan
men de structuur van de korrel heel goed bestuderen. Bij
gesproeidroogd poeder zien
we zeepbelachtige bolletjes,
waarin luchtbellen zijn inge-

Op verzuurde melk die men
wat lang heeft laten staan,
ziet men niet zelden een wit
schimmeldek liggen. Bij mikroskopisch onderzoek blijkt

ren van de Geotrigum lactis

sloten. Deze opname is gemaakt bij een vergroting van

te kunnen zien.

100 maal.

men dan deze schimmelspo-
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Dezelfde Geotrigum lactis
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van de vorige foto, maar nu
gekweekt op een kleine plaat.
Hij vormt dan deze zeer karakteristieke vormen. De
sporen rijgen zich tot ketens

aaneen. Deze

schimmel
groeit bijzonder goed op zuur
geworden melk, omdat hij
van het gevormde melkzuur
profiteert.

1
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naar voren.

Yoghurt is een zuur melkprodukt dat uit melk

gevormd wordt door melkzuurbacteriën. We

I
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lachtige structuur van de
korrel met de ingesloten lucht

een gelijk aantal aanwezig zijn.
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foto, maar nu bij een vergroting van 400 maal. Heel duidelijk komt nu de zeepbe-

mige Lactobacilli. Beide moeten in ongeveer

d
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Hetzelfde gesproeidroogde
melkpoeder van de vorige

zien hier twee sooften, de Streptococcen, bolletjes in een keten achter elkaar en de staafvor-

qt

Heel anders is de structuur
van de korrels van melkpoeder die met behulp van een
walsdroger is gedroogd. We
vinden hier velachtige brokken met luchtinsluitsels.

Karnemelk is een tweede zuur melkprodukt.
Een groot gedeelte van het vet dat oorspronke'
lijk in de melk aanwezig was, is echter bii de
boterbereiding aan de melk onttrokken. ln het
restant vlokt door zuurvorming het eiwit uit.

;

'

dan wordt het buisje in een pan met water
van 37oC gezet. We moeten dit water zo
goed mogelijk op deze temperatuur zien
te houden. Heeft u de beschikking over
een zuigflesverwarmer dan zit u op rozen.
Deze dingen zijn nl. op 37"C afgesteld. Na
20 minuten, na 2 uur en na 5% uur kijkt u of

het buisje al ontkleurd is. Het volgende
staatje geeft een indruk van de kwaliteit
van de melk en het aantal bacteriën per ml
afhankelijk van de tijd die nodig is om het

buisje te ontkleuren.
Ontkleuring van methyleenblauw:

na51/z uur: goede melk, minder dan 10s
bacVml;

2 - SVz uur: redelijk goede melk, ca.
bacíml;
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en houden de agar vloeibaar door haar in

een pannetje met water van ca. 60'C te
zetten. Terwijl de agar staat af te koelen
poetsen we met spiritus een voor-

werpglaasje goed schoon. Vervolgens
wordt het glaasje gedompeld in de spiritus en het nog natte glaasje wordt in de
vlam van een spiritusbrander gehouden
zodat de spiritus op het glaasje kan verbranden. Dit noemt men Ílamberen. Door
deze behandeling worden alle, eventueel
op het voorwerpglaasje aanwezige mikroorganismen verbrand en dus gedood. Het
nu steriele voorwerpglaasje wordt op een
stuk millimeterpapier gelegd. Met een
eveneens in spiritus gedompelde en geflambeerde glazen staaf brengen we een

20 min - 2 uur'. slechte melk, ca. 107 bacV
ml;

binnen 20 min: zeer slechte melk, ca.
bacVml.
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Dankzij deze test kunnen we dus binnen
een half uur weten of melk slecht is of niet.
Aantallen van 106 bacteriën per ml kan

Een zeer bijzondere plaats onder de zuivelprodukten neemt wel de Kefir of het yoghurtplantje

in. Door dit bloemkoolachtige plantje, dat in
werkelijkheid geen plantje is maar een groep
verschillende mikro-organismen, in een pot
met melk te stoppen, ontstaat de overheerlijke
Kefirmelk. Een produkt waaraan vele geheimzinnige krachten toebedacht worden. Het zou
een geneesmiddel zijn voor vele kwalen.

Kefir bestaat uit een aantal verschillende melkzuurbacteriën die voor de verzuring van de
melk zorgen en uit een aantal gistsoorlen van
de Torulopsisfamilie. Dit is een met methyleenblauw gekleurd preparaat waarin duidelijk de
veel grotere ovaalvormige gisten naast de verschillende melkzuurbacteriën te zien zijn.

í-7

klein zijn. Ze zouden dan minstens 2 dagen bebroed moeten worden.
Alvorens echter met het tellen te beginnen, moet onze mikroplaat eerst geÍixeerd

worden. Dit doen we door het glaasje met
het agarlaagje naar boven gekeerd te leg-

gen op een radiator van de centrale verwarming of op de kachel. Het gedroogde
glaasje wordt nu gedurende 1 minuut gedompeld in een methyleenblauwoplossing volgens Löffler. Vervolgens wordt de
kleurstof voorzichtig met water van het
glaasje en uit de agar gewassen. De agar
moet zo kleurloos mogelijk zijn, terwijl de
stippen mooi blauw gekleurd moeten blijven. Nadat het glaasle andermaal gedroogd is, kunnen we het resultaat met de
kleinste vergroting (ca. 25 maal) van onze
mikroskoop bekiiken en kunnen de
blauwgekleurde koloniën geteld worden.
ls het aantal te groot om het hele preparaat te tellen, dan mag natuurlijk een gedeelte van het preparaat geteld worden.
We weten dat al de getelde bacteriën aÍkomstig zijn uit een druppel melk. Het volume van een druppel melk is ongeveer
1/2O ml, zodat we het getelde aantal met
20 moeten vermenigvuldigen om het totale aantal bacteriën per ml te vinden. Dit
aantal mag voor goede melk niet hoger
liggen dan 100.000.
Op melkcontrolelaboratoria telt men op
precies dezelÍde wijze dagelijks vele tientallen malen het aantal bacteriën in de binnengekomen monsters melk. Alleen werkt
men daar niet met druppels, maar meet

men de hoeveelheden melk af met een
mikropipetje.

,\*

KeÍir
Een heel aparte plaats onder de yoghurtsoorten neemt de Kefir in. Deze drank begint in Nederland snel aan populariteit te
winnen. Dagelijks worden er in ons land

stekjes van het yoghurtplantje uitgewis-

men natuurliik ook mikroskopisch zien.
We moeten dan op zoek gaan naar een
enkel klein staafje of bolletjetemidden van
de talrijke vetbolletjes. Ook al kleuren we
de bacteriën met een speciale kleurtechniek, het blijft een vrijwel onmogelijke opgave. Zouden we bacteriën zien, dan is
het zeer wel mogelijk dat we bacterielijken
zien. Mikroskopisch is er nl. geen verschil
tussen levende en dode bacteriën zichtbaar. Toch willen we ook wel snel weten
hoeveel levende bacteriën in een bepaald
monster melk aanwezig zijn. Speciaal
voor dit doel is de zgn. mikroplaatmethode ontwikkeld. Deze methode kunnen ook
wij zeer goed uitvoeren. Het belangrijkste

wat we nodig hebben, is een geschikte
voedingsbodem om bacteriën op te kwe-

ken, een stukje millimeterpapier,

een

voorwerpglaasje en een methyleenblauwoplossing volgens Löffler.
Een voedingsbodem bereiden we door in
100 ml appelsap 2 gram agar-agar op te

lossen door koken, bij voorkeur in een
kookkolf oÍ erlenmeijer.
Als de agar goed is opgelost, sluiten we de

hals van de kolÍ af met een wattenpropje

druppel van de te onderzoeken melk op

het steriele voorwerpglaasje. Met een
tweede, op dezelfde wijze behandelde

glasstaaÍ oÍ pipet brengen we een S-tal
druppels vloeibare appelsapagar op het

voorwerpglas. Voor de agar de kans heeft
kunnen krijgen om te stollen, vermengen
we haar goed met de druppel melk. Het
mengsel wordt nu met behulp van het onderliggende stukje millimeterpapier zo op
het voorwerpglaasje uitgestreken dat het
precies een oppervlak inneemt van 2 vierkante centimeter. Tot zo ver is onze kleine
plaat nu klaar. Ze moet nu nog bebroed
worden, waardoor de bacteriën de gelegenheid krijgen uit te groeien tot kleine
koloniën. Bij dit bebroeden moet voorkomen worden dat de agarlaag indroogt.

Hiertoe zetten

we het plaatje in

een

schaaltje met een klein laagje water. Het
geheel wordt vervolgens ca. 15 uur bewaard op een warm plaatsje. Na die periode kunnen we op het agarlaagje kleine
puntjes waargenomen worden. Dit zijn de
koloniën van de uitgegroeide bacteriën,
die we met de mikroskoop kunnen tellen.
Voor het blote oog zouden ze nog veel te

seld door enthousiaste KeÍirdrinkers. Het
Kefir- oÍ yoghurtplantje lijkt op een bloemkoolachtig, ietwat slijmige plant. Dit
bloemkoolachtige uiterlijk heeft het waarschijnlijk de naam plant bezorgd, want in
werkelijkheid is het helemaal geen plant.
Het Kefirplantje doet haar werk nadat we
haar overgoten hebben met melk in een
daarvoor geschikte pot of Íles. ln een dag
tijd is de melk, net als bij de yoghurt, verzuurd en dik geworden. Bovendien heeft
zich gas gevormd. Als je Kefir proeft, tenminste als het de goede is, dan tintelt het
op je tong. Het gevormde gas is dan ook
kooldioxyde, hetzelfde van de priklimona-

de. Daarnaast proeven we duidelijk een
alcoholachtig trekje in deze yoghurt. Ook
dat klopt, want goede KeÍirmelk bevat 0,5
0,8olo alcohol.
Mikroskoperen we de melk op zich, dan
zien we de bekende vlokken van de neergeslagen eiwitten. Ook zullen we de verschillende bacteriën en gisten kunnen
aantreffen. Veel interessanter is het echter
om het plantje zelf eens onder handen te

tot

nemen. Van het plantje kunnen we een
klein stukje aÍnemen en dat in wat water
onder een dekglaasje op een voorwerpglaasje leggen. Het stukje blijkt dan
zeer stug te zijn en het verdient dan ook
aanbeveling om het goed te pletten. Het
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beeld dat we dan zien zal zeer troebel zijn

door de vele neergeslagen kaasstoÍ die
zich in het plantje gevormd heeft. Bovendien treffen we veel slijmachtige stoffen
aan die het geheel zeer stevig aan elkaar
kit. Deze storende stoffen kunnen we verwilderen door het stukje Kefir in een bakje
met 0,1 normaal natronloog te leggen. De
caseine en de slijmstoffen worden dan

voor een groot deel opgelost met als resultaat een veel helderder beeld onder de

mikroskoop.
Een oplossing van 0,1 normaal natronloog

verkrijgen we door 4 gram natriumhydro-

xyde oÍ caustische soda op te lossen in
een liter water. We kunnen ook de eerder
bereide oplossing van 1 normaal 10 maal
verdunnen.

ln een gezonde Kefirplant zien we

de
Streptococcus lactis, een keten van kleine

landen zeer in trek zijn. Op dit gebied kan
men dan ook op vreemde verrassingen
stuiten.
Om de kaas te bereiden moeten de eiwit-

ten en met name de kaasstof worden
neergeslagen. Zoals we dit al zagen kan
dit door de melk aan te zuren. Ze stremt
dan. Dit aanzuren gebeurt in dit geval door
het enten met een stremsel.
Dit is een cultuur van verschillende melkzuurbacteriën die voor het nodtge zuur
moeten zorgen, maar daarnaast bevat het
ook nog een aantal enzymen die er zorg
voor dragen dat de neergeslagen melk samenklontert tot een dikke puddingachtige
massa. Deze massa is de wrongel. Deze
wrongel wordt nu gekneed om zoveel mogelijk melkserum, dat nu vrijwel nog uitsluitend melksuiker of lactose bevat, af te
scheiden. Deze vloeistof, de wei, kan voor

bolletles en de staafvormige Betabacte-

verschillende doeleinden gebruikt wor-

rium caucasicum. Beide bacteriën ziin
vertantwoordelijk voor de vorming van
melkzuur met alle gevolgen van dien.

den, zoals veevoeder en limonade.

Naast deze bacteriën vinden we ook gistcellen, die afkomstig zijn van verschillende zgn. Torulopsissoorten. Deze Torulopsisgisten maken uit de melksuiker lactose
alcohol en koolzuurgas. Deze drie ver-

landse kaas aÍ te kluiven laat staan op te
peuzelen. Gelukkig dringen deze conser-

verende stoffen niet verder de kaas binnen, tenminste dat neemt men maar aan.
Momenteel wordt geëxperimenteerd met
een schimmelwerend antibioticum, het
Delvocid, te vergelijken met penicilline.
Het is een Nederlandse vinding, die zeer
veel succes heeft. Dit antibioticum is na
tientallen jaren van uttvoerige proeÍnemin-

gen niet schadelijk gebleken voor de
mens.

Franse kaas
Willen wij Hollanders de kaas per se vrij
van schimmel houden, de Fransen daarentegen schijnen de kaas pas echt lekker
te vinden als ze letterlijk groen ziet van de

schimmel. Juist deze Franse kazen ziln
voor ons het interessantst.
Naast deze schimmels kunnen we bij ver-
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schillende mikro-organismen moeten in
voldoende mate aanwezig zijn om een
goed KeÍirprodukt te verkrijgen.

{}
f:i

,ÍY

"t'

!a

a'
w,,

\.

,,r,;'

Vooral de verschillende buitenlandse kazen en
met name de Franse, vormen voor ons om hun
schimmels een waar eldorado. Hier een bloemlezing van verschillende veel in de supermarkten voorkomende soorten.

Komen we bij kaas een schimmel tegen met
een dergelijk vruchtlichaam, dan dienen we
zeer voorzichtig te zijn. Dit soort vruchtlichamen is karakteristiek van AspergillussoorÍen,
die bekend zijn om hun toxinevorming. Zij kunnen dus schadelijk zijn voor de mens. Let wel:
kunnen, maar hoeven niet. U moet maar geen
risico nemen.
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Een zeer veel op kaas voorkomende schimmel
is de Penicillium. Vooral de Penicillium Roque-

forlii wordt veel als cultuurschimmel gebruikt.
Hier een vruchtlichaam van deze smaakverbeteraar.

Kaas
Kaas en vooral de verschillende schimmelkazen kunnen voor de amateurmi-

kroskopisten

een waar

luilekkerland

vormen. Voor ons zal de Hollandse kaas
wel de meest bekende zijn. Helaas is deze
niet zo interessant. Dit in tegenstelling tot
de verschrllende Franse kazen. Op deze
kazen vinden we verschillende schimmelsoorten, maar ook in de kaas zelÍ treffen
we diverse interessantigheden aan, zoals
stukjes paprika oÍ andere resten van krutden. Maar wat voor kaas we ook onder
handen hebben, het principe van de bereiding is in grote trekken steeds hetzelÍde.
Alleen de afwerking verschilt van kaas tot
kaas.
Steeds wordt uitgegaan van de melk van
een of ander dier. Dit zal meestal een koe
zijn, maar ook de melk van geiten oÍ zelfs
van kamelen of rendieren kan in somnrige
188

De wrongel wordt in vormen geperst en na
deze fase kunnen we verschillende kanten
op. De Hollandse kaas wordt in een kaas-

vorm met een doek geperst en daarna
gepekeld. De doek en het pekelen zijn
kenmerkend voor de Hollandse kaas en
zorgen ervoor dat onze kaas altijd zo'n
mooie korst heeft. Bij dit rilpingsproces
wordt de kaas te rijpen gelegd. Hierbij ver-

dampt veel water en komt de eigenlijke
smaakvorming tot stand. Bi1 dit rijpings-

proces wordt er zorgvuldig voor gewaakt
dat zich op de kaas geen schimmels aÍzetten en ontwikkelen. Daartoe wordt de
kaaskorst, die tegenwoordig uit paraffine
of plastic bestaat, geimpregneerd met
conserverende stoÍfen.
Deze conserverende stoffen zijn verre van
gezond voor de mens en het is dan ook
beslist af te raden de korst van een Hol-

schillende soorten kaas ook nog verschillende soorten melkzuurbacteriën tegen
komen in de vorm van staven en streptococcen. Dat kaas voor een groot gedeelte
uit vet bestaat, denk maar eens aan onze
bekende 40+ kaas, kunnen we aantonen
door op een voorwerpglaasje een paar
druppels van een Sudan lll oplossing te
brengen. Hrerin wordt een stukje kaas met
behulp van een paar prepareernaalden zo
fijn mogelijk uit elkaar gepeuterd. Na een
minuutje of vijÍ kan een dekglas op de
druppel gelegd worden. Dit dekglas moeten we zo vast mogeli.jk aandrukken om de
stukjes kaas zo goedmogelijk te pletten,
opdat ze dun genoeg worden om behoorlijk onder de mikroskoop bekeken te kunnen worden.
Naast de onregelmatig gevormde vlokken
van de kaasstof zien we de roodgekleurde

vetbestanddelen. De 40% vet komt nu wel
heel duidelilk naar voren.
Bij schimmelkaas kan de schimmel zowel
op als in de kaas voorkomen. Schimmel in
de kaas treffen we onder andere aan in de
Bleufort. We zien in deze kaas blauwgroene stukjes en aders. Zo'n stukje of ader
moet u eens met een prepareernaald uit

kazen worden nl. ook diverse kruiden

ruim wegsnijdt is er niets aan de hand, het

ln ons land is bijvoorbeeld bekend de Frie-

toxine dringt slechts langzaam de vet-

se nagelkaas. Door deze stukjes uit de
kaas te vissen en te mikroskoperen in een

druppeltje water kan men achter de ware

dekglas in een druppel water op een voor-

indentiteit van het bewuste stukje komen.
Vaak blijken ze bladstructuren te hebben,
het is dan meestal paprika. Ook verschillende vormerr van zaad kunnen voorko-

werpglas onder de mikroskoop bekiyken.

men.

de kaas zien te peuteren en onder

een

Tussen de vetmassa en de onregelmatige
vlokken van de kaasstof kunnen we duidelilk de schimmeldraden ontdekken.
Mooiere schimmelpreparaten krijgen we
van kaas waar de schimmel aan het oppervlak groeit, zoals bij de Camembert.
Hier hoeven we de schimmel alleen maar
met een spateltje of een scheermesje van

het

kaasoppervlak

te

krabben.

Dit

schraapsel kan dan weer in water onder
de mikroskoop bekeken worden.

te gooien. Als u de beschimmelde plek

zoals paprika en kruidnagelen gemengd.

Schimmelkaas: goed oÍ slecht?
Het al of niet eten van schimmelkaas of
beschimmelde kaas wordt tegenwoordig
nog al eens ter discussie gesteld. Sinds
een tiental jaren weten we dat verschillen-

de schimmelsoorten op voedsel voor de
mens schadelijke stoffen kunnen vormen.
Dit zijn de zgn. Mycotoxinen (schimmelgiÍten). Vooral bij beschimmelde aardno-

massa van de kaas binnen. Dit in tegenstelling tot vruchten, waar het toxine zich
zeer snel door de hele vrucht verspreidt.

Yoghuil
Een voor veel mensen bijzonder lekker
melkprodukt is wel de een oÍ andere soorl
yoghurt, al of niet vermengd met vruchten,
krenten, rum en wat de een of andere Íabrikant maar kan bedenken. Ze is in zeer
uiteenlopende verpakkingen en soorten
verkrijgbaar. Maar hoe er ook mee gesold
is, de uiteindelijke yoghurt blijft steeds
hetzelÍde. Voor ons is yoghurt interessant,

omdat we er mikroskopisch wel het een
en ander mee kunnen doen.
Op een voorwerpglaasje mengen we weer
een klein druppeltje, lieÍst van gewone

huis-tuin- en keuken yoghurt met een
druppel water om de dikke massa van de
yoghurt wat te verdunnen, zodat we ook
nog iets kunnen zien. Na een dekglaasie
op het geheel gelegd te hebben, bekijken
we het resultaat bij een vergroting van 100
maal.

Naast de grote vlokvormige massa zien
we als we goed kijken talrijke kleine dunne
staafjes. Gaan we over op een nog grotere

vergroting, bijvoorbeeld 400 maal, dan
zien we dat we twee verschillende soorten
"staven" hebben. De eerste soort is een
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lange draadvormige staaf en de tweede
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blijkt te bestaan uit een keten van aaneengekoppelde bolletles. lk wil u als yoghurtliefhebber niet ongerust maken, maar
deze "staven" zijn bacteriën. De lange
staven dragen de naam van Lactobacillus
bulgaricus, terwijl de geketende bolletjes
de naam van Streptococcus thermophilus
met zich mogen meevoeren. ln goede verse yoghur.t vinden we een gelijk aantal van

beide soorten bacteriën. Naarmate de
yoghurt ouder wordt, verdwijnen de
Schrappen we van het schimmeldek op een
kaas wat af en mikroskoperen we dit, dan krijgen we dit soorl beelden te zien. Schimmeldraden met daaftussen soms nog gedeeltelijk intacte vruchtlichamen van deze schimmels.

Naast de vele schimmeldraden zien we
ook de vruchtlichamen van de verschillende Penicilliumsooften zoals de Penicillium
Roquefortii. Heel vaak zien we ook de talrijke kleine ronde donkergekleurde schimmelsporen. Deze schimmelsporen kunnen we met een prepareernaald af-enten
op een kleine plaat zoals we al leerden
kennen bij de melk voor de bepaling van
het aantal levende bacteriën. Met de prepareernaald hoeven we dan alleen maar
even over het schimmeloppervlak van de
kleine plaat. Leggen we de op deze wijze
geënte kleine plaat weer in een bakje met
water, dan zien we al na een paar dagen
duidelijk de schimmels tot ontwikkeling
komen.
Niet alle donkergekleurde stukjes die we
in de kaas tegenkomen hoeven afkomstig
van schimmels te zijn. Door verschillende

Streptococcussoorten en blijven de staMaken we van een stukje kaas een preparaatje
door het plat te drukken onder een dekglaasje,
dan krijgen we deze grillige structuren. Zij worden veroorzaakt door het zeer vele vet dat we in
kaas aantreffen.

ten kunnen deze toxinen fatale gevolgen
hebben. Ook bij verschillende kaassoorten zijn, indien er schimmels op werden
aangetroffen, mycotoxinen aangetroffen.

Dit betrof dan altijd een infecterende
schimmelsoort, een schimmel dus die niet
van nature op deze kaas thuishoort.
Ziet u op een Hollandse kaas schimmels
dan kunt u er zeker van zi.jn dat er hier iets
fout is. Denk niet dat deze schimmel onschuldig is onder het mom: "er is toch ook
schimmelkaas en die is juist zo lekker". OÍ
nog erger: "Penicilline wordt uit een

schimmel gemaakt en Penicilline maakt
zieke mensen weer gezond, dus schimmel op kaas is gezond".
Misschien grinnikt u om deze opmerkingen, maar heus ze komen meer voor dan u

denkt, althans dat is de ervaring

ven achter. Yoghurt waarin we alleen nog
maar Lactobacillus-soorten in aantrefÍen,
dus staven, is bepaald oud te noemen. De
uiterste verkoopdatum is dan vaak schromelijk overschreden.
Over deze bacteriën in de yoghurt hoeft u

zich, zoals u waarschijnlijk reeds begrepen had, niet ongerust te maken. Yoghurt
wordt nl. bereid door melk te enten met
een cultuur van deze beide zgn. yoghurtbacteriën en haar onder roeren enige tijd
bij 32"C te laten staan. De bacteriën vermenigvuldigen zich snel bij deze temperatuur en vormen daarbij uit de melksuiker

lactose melkzuur. Natuurlijk wordt ook
een gedeelte van de eiwitten aangesproken, maar dat mag vrijwel geen naam hebben. Yoghurt heeft in Íeite dezelfde voe-

dingswaarde als

de melk waaruit ze

bereid is. Het is een sprookje te geloven
dat in yoghurt geen vet aanwezig zou zljn.
Met het melkvet gebeurl uiteindelijk niets.
Voor mensen die een vermageringsdieet
volgen moet volle yoghurt dan ook ontraden worden. Wel mag dan magere yoghurt gebruikt worden. Deze is bereid van
magere melk.

van

schrijver dezes. De kaas hoeft u niet weg
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HOOFDSTUK2s

meeste eencelligen ( dus niet allen)

Hooicultuur

dat ze door de wind worden meegevoerd,
kunnen wel meer dan 10 jaar levensvatbaar blijven. Ook de cysten die aanwezig

en de zweephaar voor de voorlbeweging
kunnen zo beter worden geobserveerd.
Het ontstaan van leven uit dit dode materiaal wordt veroorzaakt door het feit dat de

waren in het hooi, werden door het toevoegen van gedestilleerd water weer tot
leven gewekt. (excysteren).
Er zijn ook eencelligen die geen cyste vormen; dat zijn onder andere het pantofÍeldiertje Paramecium en Colpidium. Deze
eencelligen zullen we dus nooit in bovenbeschreven hooicultuur kunnen tegenkomen. Het exact determineren van deze
diertjes is bijzonder moeilijk.

in

staat zijn zich in te kapselen. Dit gebeurt
als de levensomstandigheden voor het or-

ganisme ongunstiger worden. Dat kan
zijn: gebrek aan voedsel enlof uitdroging
van hun levensmilieu. Zi.j vormen dan een
cyste (encysteren) en kunnen in deze
vorm op betere levensomstandigheden
aÍwachten. Deze sporen, die zo licht zijn

Veel bezitters van een mikroskoop zijn
geïnteresseerd in het observeren van de
levende mikro-organismen die te zien zijn
in een druppel slootwater. Kiezen we voor
het bestuderen van de wimper- en raderdiertjes, dan heeft de echte lieÍhebber met
elke druppel een onuitputtelijke bron van

qw

onderwerpen tot zijn beschikking. Het
hele jaar rond, zomer of winter (zelÍs als

het ijs in de sloot ligt) is er levend materiaal
te vinden. Willen we thuis geregeld de be-

schikking hebben over deze mikro-organismen om, als we tijd hebben, ze onder
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de mikroskoop te bekijken, dan maken we

zelf een hooicultuur.
Een schoon glazen potje wordt voor de

helft met gekookt of gedestilleerd water
gevuld. Hierin wordt een kleine hoeveelheid goed droog hooi gedaan, dat met een
schaar in kleine stukjes is geknipt.Het ge-
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heel zetten we op een warme plaats weg
maar niet in de Zon. Zo afdekken voor stof
dat er toch zuurstof kan toetreden. Als na

enige dagen het water troebel is geworden, gaan we het onder de mikroskooP
bekijken. We nemen met een pipet een
druppel van de oppervlakte, waarop zich
een vliesje heeft gevormd. Doe nu een
zeer kleine hoeveelheid water op een objectglas, een dekglas erop en we kunnen
ons verbazen over zoveel leven dat ontstaan is uit wat 'dood' plantenmateriaal.
Ontelbare mikro-organismen tuimelen en
buitelen met een 'enorme' snelheid door
het water.
De eencelligen die we met deze hooicultuur tot leven hebben gewekt, bestaan
voor het grootste deel uit bacteriën. Verder zien we nog enkele soorten Wimperdiertjes. Deze zijn iets groter van formaat,
zodat de vorm beter te zien is. Meestal ziin
dit Corpoda-soorten. De organismen die
we nu onder de mikroskoop bekijken zijn
jammergenoeg zo klein dat we een zeeí
sterke vergroting moeten toepassen. Het
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Capnomorpha

Wry
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polymqphus

te onderscheiden: bacillen oÍ
staafjesbacteriën, de schroefvormige spirillen en de bolvormige kokken. Velen van

vormen

dezelfde soort leggen zich tesamen en
vormen zo bepaalde patronen. Delingen
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oplossend vermogen van onze mikroskoop-optiek schiet te kort, zelÍs als we het
olie-immersieobjectief 1 00x voordraaien.
De moeilijke techniek hiervan en de beweeglijkheid van deze kleine dierties maken een bestudering ervan wel erg moeilijk. Het zichtbaar maken van deze kleine
eencelligen lukt nog het beste door donkerveldverlichting toe te passen. Dan pas
zijn we goed in staat de drie bacterie-
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Voorbeelden van raderclierljes

Foto's Steven Fijnvandraat.

1

Voorbeelden van wimperdieftjes.

Met de mikroskoop aan het werk.
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voor mikroskopisten. Over de wiize van

Nederlandse Vereniging voor Mikrosko-

bestudering en over de determinatie is in
deze mededelingen heel wat informatie te
vinden. Alle mededelingen zijn nog steeds

maandblad Microwereld uitgaf. Op de

te bestellen bij het bureau van de K.N.N.V'

te Hoogwoud of anders als Íotokopie.

Verenigingen

Tijdschriften

literatuur
leveranciers en
merken

tijdschriften te vinden die zich uitsluitend
wijden aan mikroskopie op een zes maal
per jaar verschijnende reeks mededelingen van het Genootschap voor Microscopie na. Het enige tijdschrift dat maandeiilXs een of meerdere artikelen op het
gebied van mikroskopie brengt en dan
nog wel met name oP amateurs en het
onderwijs gericht, is Aarde&Kosmos/
DJO. Het is een uitgave van de Stichting
Mens en WetenschaP, Postbus 108 te
Huizen NH (1270 AC). Tel. 02152-58388'
Het voor amateurs en vele vakmensen
toonaangevend maandblad op mikroskopiegebied, is het in de Duitse taal verschijnende Mikrokosmos. Het is volledig aan
mikroskopie gewijd en wel speciaal ge-

Vooral in de mikroskopie komt het heel
veel voor dat de mikroskopist - amateur of
ook vaak beroeps - heel individualistisch
werkt. Eén van de hoofdredenen waarom
veel beginnelingen vroegtijdig stranden in
dit vak of hobby. Toch zijn er verschillende
clubs en verenigingen die graag wat meer
leden zouden willen hebben en waar heel

wat kennis en vooral ervaring op alle gebieden van het vak mikroskopie aanwezig

is. Als beginneling weet je helaas deze
clubs vrijwel niet te vinden of je moet er
toevallig tegenaan lopen. Jammer, want
vooral daar kan hulp op allerlei gebied
worden geboden in de vorm van praktische tips, te raadplegen boeken, materialen en vooral hulp die vooral een beginner
echt wel nodig heeft.
ln dit hoofdstuk wil ik een aantal zaken
vermelden, zoals adressen van helaas

meest buitenlandse clubs, adressen van
leveranciers, tijdschriften en een literatuurlijst. Om met dit laatste te beginnen:
boeken in de Nederlandse taal op het gebied van mikroskopie ziin vaak heel moeilijk te vinden. De meesten zijn alleen tweedehands verkrijgbaar en wat er zo hier en
daar eens opduikt is vaak niet zo goed
bruikbaar. Enkele zeer goede boeken op
dit gebied zijn bij de uitgevers allang uitverkocht, maar soms nog wel bij één of
andere oudere boekhandelaar te vinden.
ln de Duitse taal verschijnen regelmatig
zeer goede boekjes bij de Kosmos-FrankVerlag op allerlei gebieden van de mikroskopie. Het enige nadeel is de Duitse taal,

hetzelfde geldt voor het Engels. Het jaartal
van verschijning van een boek is vaak een
goede maat voor de verkrijgbaarheid. De
onderstaande literatuurlijst is dan ook gerangschikt op jaartal. Hil is verre van volledig en geeft alleen de door mij geraadpleegde literatuur weer.
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging te Hoogwoud geeft re-

gelmatig wetenschappelijke mededelingen uit waarin een studie of een overzicht
van een bepaald deel van de zogenaamde

veldbiologie wordt belicht. Daaronder zijn
heel wat interessante mededelingen bij
192

ln het Nederlandse taalgebied zijn er geen

richt op de amateur, waarbij zowel aan de

beginner als de gevorderde wordt gedacht. Het is vooral praktisch gericht. Het
abonnement komt op ongeveer honderd
gulden per jaar en biedt naast Mikrokosmos, laarlijks nog een serie waardebonnen waarmee boeken, hobbypakketten
enz. uit de KOSMOS-verlag kunnen worden aangeschaft met een redelilke kor-

ting. Het wordt uitgegeven door

de

Franckh'sthe Verlagshandlung, W. Keller
en Co. PÍizerstraat 5-7, Postfach 640,
D-7000 Stuttgart 1, West-Duitsland. Voor
studenten zijn er zeer aanzienlijke kortingsregelingen mogelijk.
We noemden al de mededelingen voor het
Genootschap voor Mikroskopie. Dit is een
zes maal per jaar verschijnend mededelin-

genblad waarin vele aspecten van de mikroskopie, vooral praktijk, aan de orde komen. Men vindt er veel informatie naar
aanleiding van de driewekelijkse bijeenkomsten van het genootschap in een van
deTNO-laboratoria. Het is dan ook in principe bedoeld voor de leden van dit genootschap, waarvan het lidmaatschap Í.
25,00 per laar bedraagt. Voor inlichtingen
kunt u altijd terecht bii het secretariaat pa.

W.J. Leiiten, Regentesselaan 170, 2562
EG's-Gravenhage, tel. 070-451 437 .
Een toonaangevend, Engelstalig maandblad is The Journal of Microscopy. Dit is
een uitgave van de Royal Microscopical
Society en besteedt sinds 1841 uitsluitend aandacht aan de mikroskopie in al
zijn algemeenheid en specialisaties. Hoewel het niet zo geschikt is voor beginners
op dit gebied, vindt de gevorderde amateur er heel wat interessante zaken in.
Voorvakmensen is het een van de weinige
tijdschriften waar ze hun hart aan kunnen
ophalen. lnlichtingen ziin te verkrijgen bij
de Royal Microscopical Society,3Tl38 St.
Clement, Oxford OX4 1AJ, Engeland.

Verenigingen en clubs
ln Nederland is er slechts één vereniging
die zich toelegt op mikroskopie. Het is het
Genootschap voor Mikroskopie. Een

voortzetting van de in 1945 opgerichte

pie die het toendertijd zo

populaire

driewekelijkse bileenkomsten wisselen de

leden nieuwtjes en hun bevindingen uit.
Beurtelings verzorgen ze voordrachten op

het gebied van hun specialiteiten oÍ hun
stokpaardjes bij voorkeur geÏllustreerd
met demonstraties en/oÍ zelfgemaakte
Íoto's en dia's. De verslagen hiervan en
andere nieuwtjes worden vermeld in het
tweemaandelijks verschiinende mededelingenblad. Het genootschap staat open
voor iedereen. Belangstellenden en beginners zijn net zo graag gezien als de
èrvaren en in de mikroskopie doorknede
vakmensen. Een beginneling kan op deze

avonden hierdoor heel veel leren. ledereen staat steeds klaar om elkaar te helpen. Regelmatig worden er veldexcursies
georganiseerd, uiteraard gericht op mikroskopisch onderzoek. Het lidmaatschap kost u Í. 25,00 Per iaar.
Een groep in Rotterdam heeft zich bii dit
genootschap aangesloten, maar belegt
ook zelÍstandig biieenkomsten.
Een zeet bloeiend mikroskopiegezelschap vinden we in het Belgische Antwerpen: Koninklijk Antwerps Genootschap
voor Micrografie.

ln Engeland vinden we de beroemde en
wereldomvattende Royal Microscopical
Society. Men kent er verschillende soorten lidmaatschappen, afhankelijk van de
status waarin men de mikroskopie beoe-

Íent. lnlichtingen kunnen worden inge-

wonnen bij het secretariaat: The Royal Microscopical Society, 37138 St. Clement,
OxÍord OX4 1AJ.
Daarnaast vinden we de oude The Que-

kett Microscopical Club. Deze club is onder meer de eigenaar van de verzameling

mikroskopen in het Britse Science Museum. lnlichtingen kunnen aldaar worden
ingewonnen: The Quekett Microscopical

Club, c/o The British Museum (Natural
History) Cromwell Road, Londen SW7
5BD.
Een heel bi.jzondere club is de Postal Microscopical Society. De leden van deze
club laten hun preparaten langs hun medeleden rondgaan in een rondzending. De

preparaten worden vergezeld van een
boek waarin ze ziin beschreven. Blanco

papier wordt meegezonden om eventuele
opmerkingen van de andere leden te kunnen noteren. Het is een ideale vereniging
voor mikroskopisten die niet in de gele-

genheid zijn om regelmatig bijeenkom-

èten te bezoeken. Er wordt ook een mede-

delingenblad uitgegeven "Balsam Post"
waarin veel wetenswaardigheden over
vooral praktische amateurmikroskopie
zijn te vinden.

lnÍormatie
Voor inÍormatie over alle in dit boek genoemde benodigdheden, dus mikroskopen, accessoires, glaswerk, chemicaliën
en kleurstoffen en de nodige voorlichting
kan men altijd terecht bii de Stichting
Mens en Wetenschap, tel. 02152-58388
of per post: Postbus 108,1270 AC Huizen.

MIKROSKOPEN
Instrumentaria voor studie wetenschap en hobby

Oculairs
HuygensCompensatiemeetsystemen-

mikrometersvergelijkaanwijs-

dubbel-

0bjectieven
achromaat
planachromaat
olie immersie
waterimmersie

droog
diafragma

dekglascorrectie

Fotosets
universeel
stereo

monoculair
trinoculair

Verlichtingssets
insteek 220 V
kohler
kritisch
opvallend
doorlatend

Gondensors
donkerveld
lichtveld
universeel
aplanatisch

phasekontrast

Accessoirs
polarisatiesets
metallograÍisch
kruistafels
projectie acc.
enz.enz.

/'=>

ewa
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lnformatre omtrent prijzen en dealers bij:
EASI WEST AGENCIES
TECHNICAL & OPTICAL EQUIPMENT BV

Binckhorstlaan 3É;0-342 - 2516 BL Oen Haag
TeleÍoon 070 - 814101
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Al sinds 1919 gespecialiseerd in microscotr)en....
dan mag u wel wat van ons verwachten!

Olympus is sinds L9L9 fabrikant
van microscopen en inmiddels uitgegroeid tot de grootste microscoopproducent ter wereld. Daarnaast is Olympus ook toonaangevend wat betreft de vervaardiging
van medische en technische endoscopen, kamera's, dikteerapparaten en chemische analyse apparatuur.
Om deze vooraanstaande positie te
behouden is het noodzakelijk, dat
de optische kwaliteit en de mechanische precisie rryaarmee de optische instrumenten vervaardigd
worden perfekt zijn. Voortdurende innovatie is dan ook de basis
voor het hele Olympus programma. Wat bereft het microscopenprogramma heeft dit geresulteerd
in een uitgebreide reeks instrumenten van eenvoudige schoolmicroscopen tot geavanceerde research opstellingen met alle
denkbare microscopische technieken.
Een fabrikant kan niet zonder een
betrouwbare agent, die over voldoende kennis van zaken beschikt
en die in staat is de ontwikkelingen
te volgen. Paes Nederland is reeds
40 jaar agent voor Olympus, waardoor een hechte band is ontstaan,
die voor de gebruikers meer zekerheid biedt. Het fungeren als importeur van zo'n vooraanstaand merk
betekent niet alleen in- en verkoop
van produkten. Goede voorlichting, gebruikersbegeleiding, serviceverlening, reparaties, revisies en
het oplossen van problemen wordt
ook van een goede leverancier verwacht. Paes Nederland staat er ga-

t94

rant voor dat de afnemer niet alleen een instrument koopt, maar
ook gebruik kan maken van de organisatie er achter. Deskundig ver-

kooppersoneel, een showroom
met een breed demonstratiepakket, een technische dienst met
door Olympus getrainde technici
voor reparatie en preventief on-

derhoud staan u ter beschikking.
Het Olympus microscopenprogramma bestaat uit school-, studie-, laboratorium- en researchmicroscopen voor doorvallend licht.
Omgekeerde microscopen voor
onder andere weefselkweek en trydrobiologisch werk. Opvallend
lichtmicroscopen van eenvoudige
systemen tot geavanceerde omgekeerde opstellingen. Voor al deze
basisopstellingen is een skala aan
accessoires leverbaar, voor fasekontrast, donkerveld, fluorescentie, interferentiekontrast en gepolariseerd licht alsmede teken- c.q.
makro-accessoires, discussiebruggen en meetopstellingen. Ter complementering biedt het stereomicroscopen programma een breedheid van keuze mogelijkheden die
een ieder zal opvallen. Voor het
vastleggen van de beelden staan de
uitgekiende kamerasystemen van
Olympus garant voor een optimaal
resultaat.
Kortom, als de aanschaf van een
microscoop wordt overwogen bent
u bij ons in goede handen. Nu en in
de toekomst!
Paes Nederland B.V.

Postbus 18,
2380 AA Zoeteruvoude-Rd

Tel: 071-450850

ZICHT OP PERFEKTIE
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Olympus biedt u een volwaardige en uitgebreide range microscopen.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in'
- Beeldanalyse systemen
- Endoscopen
- Metallurgische instrumenten en

Doorvallend licht microscopen
Omgekeerde microscopen
Opvallend licht microscopen
Stereo microscopen
Fluorescentie microscopen
Camera's voor microfotografie
Video camera's

verbruiksartikelen

PAES NEDERI.AND
Antwoordnummer
2350

203 I I

VH Zoeterwoude

(Geen postzegel nodig)

Telefoon

071-4-50813(afdeling verkoop)

lnsekte-delen kunnen uitstekend
model staan in de fotografie. "Zo-

lnsekten als model

maa(" een stukje insekt tovert prachtige landschapachtige beelden.

Zoals we elders in dit boek al enige
malen opmerkten, dient een insekt
natuurlijk eerst te worden gedood
met chloroform. Daarna mogen we
het pas in de diverse onderdelen
"ontleden".

Foto's Steven Fijnvandraat.

Het fotograferen onder de mikroskoop geeft steeds opnieuw weer verrassende resultaten. Dit bijenpootje
werd 40x vergroot (op dia).

i1*
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microscopes

b.v.

EUROMEX BIOLOGISCHE MICROSCOPEN
De EUROMEX microscopen van de'c", "sAA" en "L',serie worden veelvuldig gebruikt als
prakticum en studie microscoop. EUROMEX microscopen hebben een zwaar stabiel statieÍ
met een groot bedieningscomfort. Aan de aÍwerking is de grootste zorg besteed. De statieven
ziin gemöffeld met eenÉoogwaardige zuurbestendige lak. De onderdelen ziin verchroomd of
gàaËodiseerd. De tafel is zwàrt. Ale ÉUROMEX microscopen zijn uitgerust met een grof en een
Íijnregeling.
Oe o-Oleciíeven zijn gecoat en parfocaal aÍgestemd. Objectieven vanaÍ 40x ziln van een
verencie vatting vobrz'Íen. De microscopen zijnuitgerust met een vaste oÍ instelbare blokkering
om beschadiging van obiectieÍ en prepaíaat te voorkomen.

MIC

8m

De microscopen van de "R" serie worden gebruikt in het hoger ondena/is, de medische wetenschap en de industriële laboratoria.
De statieven van de "R" serie microscopen zijn
ontworpen en geÍabriceerd volgens de nieuwste technische ontwikkelingen. De coaxiale,
laaggemonteerde macro- en micrometerknoppen hebben een instelling voor de stroefheid.
be micrometer is over het hele bereik van 40
mm te gebruiken. De meervoudig gecoate prisma's in de schuine tubussen garanderen een
zeer hoge lichttransmissie. Alle obiectieven en
oculairen voldoen aan de DIN specificaties.

EUR0MEX microscoop CS

Voorzien van een 45o schuine tubus, 360" draai-

baar en uitwisselbaar. Scherpstelling door

groÍ- en fijnregeling aan beide kanten van het
statief. Belichting door middel van een spiegel,
of een insteeklamp. Optische uitrusting: Huygens oculairen 6x/18.5 en 10x/'12.5 en groothoek oculair WF 'l6x/10.5 Achromatische obiectieven 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25 en S40x
N.n. O.OS met verende vatting, vergrotingen
van 24x tot 640x.

MtC 1025 EUBOMEX microscoop RB

Vooaien van een 30o schuine binoculaire
tubus, 360' draaibaar, beide tubussen zijn

voozien van een oogcorrectie instelling. Oog-

MlC225 EUR0MEX microscoop SAA
Voorzien van een rechte tubus. Zwaar stabiel
statief, 90' omklapbaar. Grof- en fijnregeling
aan twee zilden te bedienen. Belichting door
middel van een spiegel oÍ een insteeklamp.
Optische uitrusting: Huygens oculairen 6x/
1 8.5, 10x/12.5 en 1 5xl8. Achromatische objectieven 10x N.A. 0.25 en S40x N.A. 0.65, vergrotingen van 60x tot 600x.

Alle microscopen kunnen van diverse accessoires worden voorzien. Ook een andere optische uitrusting is mogelijk.
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aÍstand instelbaar van 52 tot 72 mm. De tubus
kan worden vervangen door een monoculaire,
trinoculaire oÍ verticale tubus. Preparaatbeweging door middel van een grote kogelgelagerde
kruistafel, met coaxiale bediening. Belichting
door een 1.25 ABBE condensor, door middel
van een regelbare 6 Volt 20 Watt halogeen verlichting.

Optische uitrusting: DIN brildragers groothoekoculairen HWF"l0x/18, Achromatische
DIN objectieven 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25'
S4Ox N.A. 0.65 en S100x N.A. 1.25' olie immersie.

EUROMEX STEREOMICROSCOPEN

EUR0MEX laboratorium stereomicÍoscopen

De EUROMEX stereomicroscopen van de "S",
"K", "BM" en "Y" serie worden gebruikt door o.a.

De EUROMEX stereomicroscopen van de "E" en de "Z" serie worden gebruikt in wetenschappelijke
en industriële laboratoria. Het grote gezichtsveld en het zeer grote oplossend vermogen bekorten de
werkduur. De moderne stabiele statieven hebben een groot bedieningscomÍort, hetgeen langdurig

biologen, geologen, mineralogen, juweliers,
horlogemakers, tandtechnici, restaurateurs en
verzamelaars. Ook in de galvanische, graÍische, mechanische, electronische en voedingsmiddelenindustrie worden stereomicro-

scopen gebruikt voor

de

werken plezierig maakt.

<

Mtc 1642 EUR0MEX zoom stereomicroscoop
ZHT

produktie, en

kwaliteitscontrole.
Deze stereomicroscopen hebben een stabiel,
lichtmetalen statief. De achromatische objectiefparen ziln parfocaal afgestemd en gecoat.

Deze zoom microscoop is voorzien van objectieven met een zoombereik van 0.7x tot 4.5x,
Vergrotingen, traploos van 7x tot 45x.
Binoculaire 45o schuine tubus, 360' draaibaar,
voorzien van een derde, vaste fototubus. Beide
tubussen zijn voorzien van een ring.
Belichting: opvallende en doorvallende halogeen verlichting, 6 Volt, 10 Watt, regelbaar
d.m.v. een thyristor regeling.
Optische uitrusting: Paar super groothoek oculairen SWFl0x./23 en een foto-oculair PHSx/
9,5. Zoom objectieven, achromatisch, van 0.7x

tot 4.5x.
De EUROMEX stereo en zoom steromicroscopen van de "E" en "2" serie zijn met vele accessoires uit te breiden.
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EUROMEX KOUDTICHT VERLICHTING

MIC 900 EUR0MEX stereomicroscoop ST0
Rechte opzet met op een tubus een oogcorrec-

tie instelling. OogaÍstand is instelbaar van
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tot 75 mm. Het objectief heeft een zwaluwstaan
verbinding en kan eenvoudig worden uitgewisseld met andere vergrotingen. Belichting d.m.v.
.12
Volt, 6 Watt.
een beweegbare lamp,
Optische uitrusting: Paar uitwisselbare groothoek oculairen WF 10x/20 met oogschelpen.
Uitwisselbaar objectieÍpaar 2x. Vergroting 20x.

De EUROMEX Koudlicht verlichting EK-1 is een geavanceerde verlichtingsbron met zeer vele
toepassingen in de microscopie, fotografie, laboratoria, industrie en voor medische doeleinden.
De grootste voordelen zijn:
. koudlicht, d.w.z. geen warmte-ontwikkeling, ook niet bij zeer grote lichtintensiteit;
o glasvezels transporteren het licht naar het object met een zeer gering lichtverlies;
o met flexibele lichtgeleiders kan men elk te verlichten object oÍ plaats bereiken;
. EUROMEX Glasvezel koudlichtverlichting kan met zeer veel accessoires geleverd worden.

MIC 480 EUR0MEX stereomicroscoop BMK

De ca. 7 kg zware statiefvoet is voorzien van

Een uitgebreide serie microtomen, van eenvoudige handmicrotomen tot precisie rotatie-

een 300 mm lange verticale staaf en een horizontale staaf met scharnier, 225 mm lang.

microtomen en sledemicrotomen is eveneens leverbaar.

Scherpstelling d.m.v. macroknoppen.
Belichting d.m.v. beweegbare lamp, 12 Volt, 6

en gemmologische handreÍractometers, ABBE{afel refractometers, handspectroscopen en tafelspectroscopen.
Op verzoek zenden wij u onze uitgebreide catalogus met 65 verschillende microscopen,
microtomen alsmede toebehoren en prepareerbenodigdheden.

Watt.

Optische uitrusting: Paar uitwisselbare groothoek oculairen WF 10x/20 met oogschelpen.
Uitwisselbare objectieven 1x en 2x. Vergrotingen 10x en 20x. Maximale objecthoogte ca.
200 mm.

EUROMEX heeft in haar leveringsprogramma nog een uitgebreid scala van suiker-, urine-

EUROMEX Microscopen

BV

Utrechtsewes 250
P.O. BOX 736
6800 AS Arnhem, HOLLAND
Íel.: 085/421251 - 510700
Telex: 75042, F lt'X 085/51 4927
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Als we een sigaret roken, inhaleren we en
blazen de rook weer uit. Na een paar seconden is die rook in het niets opgelost.
Hoe kan nu zo'n "onschuldig" gas schade

aan onze longen veroorzaken? Mocht
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Neergeslagen rook op een voorwerpglaasie
blijkt bij een vijfentwintigvoudige vergroting te
bestaan uit kleine druppeltjes.

daar lichtvaardig over denken, dan moet u
maar eens de volgende proefjes doen. Op

eenvoudige manier onthult de mikros-

Bij een hondervoudige vergroting bliiken de
druppeltjes, zichtbaar bij de vergroting van 25
maal, te bestaan uit een mengsel van teer en
olie.

koop verborgen gevaren.

Rook, afkomstig van sigaar, sigaret en
pijp, of van brandend hout, teer en olie,

bestaat uit een onvoorstelbaar groot aanlal zeq kleine druppeltjes waarin een grote verzameling min of meer vieze en vaak
voor onze gezondheid schadelijke stoffen
is opgelost. Ja, een gedeelte van deze

druppeltjes bestaat zelfs uit pure teer en

olie. Normaal staan we daar niet bij stil. De
ware aard van deze druppeltjes blijkt echter wanneer we ze opvangen en met een

matige vergroting onder de mikroskoop
bekijken.

Ondezoek van de rook
Voor ons eerste onderzoek steken we een

sigaret aan. We laten de sigaret echter
rustig in een asbakje liggen en houden
vlak boven het brandende gedeelte een
van te voren goed koudgemaakt voorwerpglaasje. Nog beter is het om op de

plaats waar de rook van de brandende
sigaret tegen het voonverpglaasje komt,
een blokje ijs op het glaasje te leggen. De

warme rookgassen condenseren dan
door de kou van het ijs. Vrij snel zal zich
een dun bruin gekleurd laagje op het voorwerpglaasje gevormd hebben. Dit laagje,

bestaande uit teer- en olie-achtige stoÍfen, blijkt niet of nauwelijks mengbaar te
zijn met water. We hoeven dus niet bang
te zijn dat we onze vangst zullen verliezen.

We vegen het water aan de kant waar het
blokje iis heeft gelegen weg en leggen op
het bruine rookplekje een dekglaasje.
Geen water toevoegen, want dat vertroebelt letterlijk het beeld. Water vormt met

olie en teer een melkachtige substantie
waar we niet veel bijzonderheden meer in
kunnen ontdekken.
Het preparaatje is nu klaar om onder de
mikroskoop bekeken te worden. Met de
kleinste vergroting zijn al duidelijk de vele
druppeltjes zichtbaar waaruit de rook bestaat. Ze zijn neergeslagen en platgedrukt
door het dekglaasje en missen daardoor
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de ronde druppelvorm. ln de druppeltjes
zien we vele kleine deeltjes, waaruit blijkt
dat de samenstelling ingewikkeld is en uit
vele stoffen bestaat.
Bij een vergroting van ongeveer 100 maal
zien we veel meer details. De druppeltjes
blijken een verzameling van veel nog kleinere vaste rookdeeltjes. Bij een nog grotere vergroting, 500 maal of meer, zullen
steeds meer nog kleinere deeltjes tevoor-

een richting. Het merendeel van teer, olie
en vaste stoÍ bliift in de longen achter. De

longwanden kapselen deze rommel in om

de verontreiniging uit te schakelen.

Dat

inkapselen gebeurt door stijf en niet-ade-

mend bindweeÍsel, waardoor de elastici-

teit van de longen nadelig wordt beïn-

vloed. Bovendien kunnen sommige
ingekapselde deeltjes het longweefsel

schiln komen. Behalve teer- en olie-

aan het woekeren zetten en kanker is het
gevolg.

blaasbalgjes binnengaan en bii het passeren van smaak- en reukpapillen een aangename prikkeling veroorzaken. Die passage vindt wel plaats, maar dan slechts in

Willen we wat meer proeven over het roken van bijvoorbeeld sigaretten doen, dan
moeten we een eenvoudige rookmachine
bouwen. We nemen tenminste aan dat na
de eerste kennismaking met de rook de
lust tot roken zal zijn vergaan. De machine
bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit een

achtige stoffen zitten er in rook dus ook
nog vele vaste, onoplosbare stoffen in de
vorm van kleine vaste deeltjes. Teer en
olie, maar vooral die vaste deeltjes, "bezoeken" onze longen niet ongemerkt. Het
is helaas niet zo dat ze even onze kostbare

Een rookmachine

kookkolf van 500 ml waar onderin een flinke dot glaswol is gestopt. De hals wordt
afgesloten met een rubberstop of kurk
waarin twee gaatjes zijn geboord waarin

weer twee glazen buisjes passen.

Eén

buisje is kort en een ander is zo lang dat
het tot onderin de kolÍ reikt, midden in de
glaswol. Het korte buisje verbinden we via

een slangetje met een zuigpompje van
een aquarium oÍ de zuigkant van een
pompje voor luchtbedden. Bovenop het
lange buisje wordt met behulp van een
stukje rubberslang of een stuk plakband
een sigaret of een ander soort rookmiddel
gemonteerd. Nadat de sigaret is aangestoken, gaan we langzaam pompen. De
rook zal in de kolf gezogen worden. Snel
zien we in de glaswol een vieze bruine vlek

Een coupe van een filter van een schone sigaret. De gladde kunstvezels liggen kris kras door
elkaar om een zo groot mogelijk filterend effect
te verkrijgen.

1
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Een coupe van het filter van een opgerookte
sigaret laat duidelijk gezwollen vezels zien,
maar vooral ook de vele teer- en oliedeeltjes die
zich op de vezels hebben genesteld. Een beeld
van een duidelijk verzadigd filter.
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ontstaan. Dat zijn de rookgassen die zich
in werkelijkheid in onze longen afzetten.
Als de sigaret op is, kan de glaswol uit de
kolf gevist worden en het neerslag nader
worden onderzocht.
We hebben de dot glaswol van tevoren
gewogen op een gevoelige brievenweger
en doen dat na het roken weer. Het verschil is dan het teergehalte van de sigaret.

Voor nauwkeurige uitkomsten is het aan

te

bevelen om een tiental sigaretten
achter elkaar met de machine op te roken.
Verschillende merken kunnen op deze wijze met elkaar vergeleken worden.
Mocht het construeren van de hier beschreven rookmachine problemen geven,
dan kan de complete machine, inclusieÍ
een blaasbalgje als pompje, besteld worden bij: Stichting Leven en Gezondheid,
Biltseweg 14, Bosch en Duin (De Bilt). De
kosten bedragen ongeveer 40 gulden.
Een ander, meer proÍessioneel, rookapparaat kan op eenvoudige wijze uit twee
trechters en een stukje filtreerpapier oÍ
koffiefilter worden geconstrueerd. Het filtreerpapier wordt tussen de wijde openingen van de trechters geklemd. Het uitstekende papier wordt afgeknipt en met
plakband worden de beide trechters stevig aan elkaar verbonden. Aan de ene
steel van de trechter komen de sigaretten
met een stukje rubberslang of wat plak-
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band, aan de andere kant wordt

rJ
Bij een 501-voudige vergroting komen in de
olie- en teermassa op het voorwerpglaasje nog

kleine vaste deeltjes aan het licht.

een

pompje aangesloten.
Op het filter zien we nu de rookgassen
neerslaan. Spoedig zal het donkerbruin
gekleurd zijn. Ook op de wanden van de
trechters slaat de rook in de vorm van teer
en olie neer. Veel rook zien we echter nog
door het filter heen gaan en zelÍs uit de
uitvoer van het pompje stromen. Bij mijn
proeven heb ik zelfs de uitvoer van mijn
pompje via een slangetje in de afvoer van
de gootsteen geleid, terwijl de lopende
kraan het onaangenaam ruikende produkt
wegspoelt.

Hoe

"goed" is de Íiltersigaret?

Met de rookmachine kunnen we een antwoord geven op de vraag of een filter op
een filtersigaret wel effectief is. Sluit maar
eens een filtersigaret aan op de machine.
Vervolg op

blz.2o4

1 De giftigheid van rookgassen

wordt duidelijk
gedemonstreerd met kiemende zaden zoals
hier die van katjang idoe. Links werd vers leidingwater gebruikt, rechts water waardoorheen rook van een sigaret was geleid.
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De glaswol en het filter blijken minstens
te worden als zonder filter.
Vangt het filter dan niets oP?
De effectiviteit van het filter van een filter-

even vies

sigaret kan men zonder mikroskoop al
goed zien. Het Íilter van een opgerookte
sigaret, met de mond of met de machine,
snijden we met een scherp scheermesje
overlangs door. Daarnaast nemen we als
blanco natuurlijk het Íilter van een verse
Íiltersigaret. Het eerste filter zal donkerbruin gekleurd zijn door alle geabsorbeer-

de stoffen, terwijl het verse filter

nog

maagdelilk wit is gebleven.

Mikroskopisch kunnen veel meer bijzon-

derheden ontdekt worden. Met een
nieuw, dus vlijmscherp, scheermesje

wordt een uiterst dun plakje van de vlakke
kant van beide filters gesneden, een coupe dus. Deze coupe leggen we in een
druppeltje water op een voorwerpglaasje,
en daarop een dekglaasie. Bij een hondervoudige vergroting is duidelijk het verschil

tussen de beide filtercoupes te zien. Bij
het nog schone filter zien we gave vezels
van de een of andere kunstvezel die kris
kras door elkaar geweven zijn. ln de coupe
van het vervuilde filter zijn dezelÍde vezels
zichtbaar, maar dan blijken ze gezwollen
te zijn door de opname van de verschillende olie-achtige stoffen uit de rook. Bovendien blijken de vezels vol te zitten met
kleine druppeltjes van de vele teerachtige
produkten uit de rook. Het filter ziet er
duidelijk verzadigd uit, dat wilzeggen: vuiler kan het niet. Daarom is het logisch dat

Een eenvoudige rookmachine, bestaande uit
twee trechters waaftussen een filtreerpapiertie
is geklemd. Met plakband wordt het geheel bii
elkaar gehouden. De sigaret is met een stukie
rubberslang op de steel van de ene trechter
gemonteerd; op de andere steel is een.pompie

De rook slaat via de trechter neer op het filtreerpapier. Let op het plakband dat de beide trechters bij elkaar houdt.

aangesloten.

het nog een keur aan rookgassen doorlaat.
Links een weergave van een rookmachine,

op'

gebouwd uit twee trechters die met plakband
aan elkaar zijn bevestigd. Er tussen is filtreerpapier geklemd. Rechts een rookmachine opgebouwd uit een kookkolf. Door de rookgassen
van een brandende sigaret tegen een koud
voon|erpglaasje te laten slaan, vormt zich op
dit glaasje een laagie van teer en olie dat onder
de mikroskoop kan worden bestudeerd.

Eenzelfde vergelijking kunnen we maken
met het papier van de sigaret. Vergeliik
maar eens het papier van een verse sigaret met dat wat nog overgebleven is op de
plaats waar de lippen deze rooklolly doorgaans omsluiten. Bij de verse sigaret zien
we weer de vezels van het riistpapier,
maar bij het opgerookte restant ziin deze
vezels bedekt met een laagje teer- en olieachtige stoffen. Bovendien vormt het papier bij het roken zelf ook nog de nodige
afvalstofÍen.
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Rook is gif
Dat de rook van een sigaret niet bepaald
gezond is, zal zo langzamerhand iedereen
wel weten. Dat het een puur gif is, kunnen
we vrij eenvoudig aantonen. ln de eerst
genoemde rookmachine met de kookkolf
vervangen we de prop glaswol door ongeveer 300 ml water, Na een aantal sigaretten "gerookt" te hebben, halen we het
water uit de kolf en gebruiken het als voedingsbodem voor het ontkiemen van
zaadjes. Heel goed zijn hiervoor radijszaadjes of de erwtjes van de katjang idoe
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te gebruiken. ln een schaaltje leggen we
een laagje watten dat nat gemaakt wordt
met het rookwater. ln een ander schaaltje
nemen we als vergelijking versleidingwater. Op de natte watjes worden de zaadjes
gelegd, waarna de schaaltjes, voorzien
van een deksel, op een matig warm plekje
enkele dagen worden weggezet. Spoedig
zullen uit de zaadjes in het schone leiding-

water goed ontwikkelde kiemplantjes te-

voorschijn komen. De zaadjes in het
schaaltje met rookwater blijken zelfs na
een paar weken maar een erg zielig geheel
te vormen. Meestal komen alleen een paar

korte gedrongen worteltjes tevoorschijn.
Een duidelijk teken voor de aanwezigheid
van giftige stotfen.
Een directere demonstratie kunnen we
geven met watervlooien of Daphnia's,

door die te laten zwemmen in respectievelijk schoon leidingwater en water waaraan een scheutje rookwater is toege-

voegd. Het snel ter ziele gaan van de
watervlooien in het rookwater spreekt
naar ons idee boekdelen. Dezelfde giftige
stoffen die kiemplantjes en watervlooien
naar het leven staan, komen in de longen

en het lichaam van de roker terecht en
helaas ook in die van de zogeheten passieve roker. Dat is iemand die niet rookt
maar wel de rook van sigaretten van anderen moet inademen.
Hoewel nog tal van andere experimenten

op het gebied van roken bedacht kunnen
worden, kunt u aan hetgeen hier besproken is al genoeg stoÍ tot nadenken hebben.

Na enige tijd roken slaan de teer en olie zelfs
neer op de wanden van de trechter.

Ganymedes, de firma met de grootste sortering telescopen van Europa
Uit voorraad leverbaar:
35 modellen telescopen (importeur van Celestron, Polarex,

NIEUW !!
Lenzentelescoop

Mizar, Vixen),

35 modellen microscopen (en grote sortering gebruikte
microscopen),
35 modellen verrekijkers, gebruikte camera's.
Na ontvangst van f 2,50 aan postzegels in brieÍ wordt u een uitgebreide fotoÍolder toegezonden.
Speciale Celestronfolder f 5,-.

Ook inkoop

-

inruil

- financie-

ring. Geopend dagelijks van
10.00-22.00 uur.

Snelservice:
vóór 15 uur gebeld
uw instrument binnen 24 uur in huis.

Wij leveren ook uit voorraad: alles
op het gebied van oculairen,
objectieven, spiegels, kleur- en
nevelÍilters, parallactische monteringen, wormwielsets, zoekers,
volgkijkers, motoren, ster-atlassen e.d.

D:90

mm,

F:

1000 mm oÍ

D:100mm.F:1000mm.

Deze telescoop is voorzien
van een poolsterzoeker, naar
keuze een achromaat oÍ apochromaat. Tevens is een

astronomische computer
voor dit instrument beschikbaar.

Optische instrumenten
lvliddeldorpsstraat 3-5, Amstelveen. Tel. 020-41 20 83 of 45 50 32.
Bank: Rabobank Amstelveen. Rek.nr. 3023.39.1 75. Giro 4470737.
Voor België Optiek W. Van Grootven, Kapellestraat 20, 2630 Aartselaar. Tel. 03-887 96 49.
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Alleen een abonnement oP "Mens
& Wetenschap" geeft de garantie
dat u op de hoo$e bliift van de
ontwikkelingen op het gebied van
mens en natuur, wetenschaP en
techniek.
En natuurlijk leest u in "Mens & Wetenschap"
steeds alles over mikroskopie.

Tijdens
Íossielr

bananen

lnlichtingen en opgaven:
Postbus 108
1270 AC Huizen-Nh.
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