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INLEIDING
In deze lesbrief behandelen we de voorlopers van projectoren en de camera’s.
We maken onderscheid in twee soorten n.l.:
1. Apparaten die beelden projecteren
2. Apparaten die bestaande beelden weergeven of vastleggen
Tot de eerste groep behoort de toverlantaarn ook wel lanterna magica genoemd.
Een toverlantaarn of Laterna Magica is een apparaat waarmee doorzichtige afbeeldingen
geprojecteerd kunnen worden. Het is dus in feite de voorloper van de dia- en filmprojector. De
werking is als volgt: een afbeelding wordt verlicht door een lichtbron. Het licht dat van de afbeelding
komt wordt met een objectief (een samenstelsel van lenzen) zodanig gebundeld dat een beeld wordt
gevormd op een scherm.

De ontwikkeling van de toverlantaarn tot de diaprojector

Tot de tweede groep behoort de camera obscura. Een camera is een gesloten ruimte of kastje waarin
door een gat of lens voorwerpen op een van de wanden worden afgebeeld. Later konden de beelden
ook worden vastgelegd. Dit principe is doorontwikkeld tot de foto- en filmcamera’s.

van camera obscura tot fotocamera

DE TOVERLANTAARN
Lang geleden had je geen film of video, geen televisie en ook geen bioscoop zoals nu. Toen keken de
mensen samen naar een toverlantaarnvoorstelling.
Met een toverlantaarn kun je kleine doorzichtige
(op glas geschilderde) plaatjes of dia’s groot op
een wand projecteren.
We noemen die eerste projectoren 'toverlantaarns'
omdat de toeschouwers aanvankelijk niet begrepen
waar die kleurige beelden op de wand of op het
scherm vandaan kwamen en zij dit dus maar
toeschreven aan magische krachten. Een lichtbron
(lantaarn) die plaatjes tovert!
Bij een toverlantaarn schijnt licht door een
glasplaatje met een tekening. Achter het glasplaatje wordt het licht door een lens gebundeld en op de
wand gestraald waardoor de tekening daar vergroot zichtbaar wordt. Dit noemen we projecteren.
Een toverlantaarn bestaat uit verschillende onderdelen. De oudste toverlantaarn bestaat uit een
lichtbron, een lantaarnplaat en een projectielens. Een lens is gemaakt uit hol of bol geslepen glas
waardoor licht een andere richting krijgt. Het licht wordt gebundeld.
De latere toverlantaarns bevatten meer
onderdelen: Voor de lantaarnplaat zit de
projectielens (objectief). Achter de glasplaatjes zijn
ook weer lenzen die het licht verdelen (condensor).
Daarachter de lichtbron. Soms is er achter de lamp
een holle spiegel om het licht te versterken.
De lichtbron was aanvankelijk een kaarsvlam of
een olielampje, later een gasvlam en nog later een
gloeilamp.

Doordat de projectielens in de toverlantaarn het
beeld spiegelt moeten alle toverlantaarnplaatjes
ondersteboven en in spiegelbeeld in de
toverlantaarn gedaan worden, om de projectie
ervan in de juiste stand te zien.

De onderdelen van een toverlantaarn uit ca 1900.
a. het objectief (de projectielens);
b. de scherpstelknop (beweegt de lens naar voren en naar achteren voor het scherpstellen van het
geprojecteerde beeld);
c. de filterhouder (voor bijvoorbeeld gekleurd glas);
d. de afdekklep (dimt het licht);
e. de condensorhouder met condensor (verdeelt het licht gelijkmatig over het plaatje);
f. de schoorsteen of schoorsteendak (veroorzaakt trek voor de olielamp en voert rook en warmte af)
g. het deurtje aan de zijkant (meestal voorzien van een rond raampje met donker gekleurd glas
waardoor de lamp in de gaten werd gehouden);
h. de lamp (brandde op olie, gas of elektriciteit);
i. het lamphuis;
j. de scharnierende achterklep;
k. de ventilatiesleuven;
l. de ruimte voor de (houten) plaathouder.
Veel toverlantaarns hebben ook nog een holle spiegel tegen de achterwand, die het licht van de lamp
reflecteert en soms ook een hitteabsorberend filter dat voor de lamp geplaatst is. Verscheidene
lantaarns zijn gemonteerd op een grondplaat, vaak voorzien van instelbare pootjes aan de voorkant.

CHRISTIAAN HUYGENS, uitvinder van de toverlantaarn.
De toverlantaarn werd uitgevonden rond 1659, door de
Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens (geboren
en gestorven in Den Haag, 14 april 1629 - 8 juli 1695).
Hij was een vooraanstaand wis-, natuur- en
sterrenkundige. Ook schreef hij vroege sciencefiction en
was hij uitvinder van wetenschappelijke instrumenten. Hij
experimenteerde vanaf 1653 met lenzen, microscopen en
telescopen en is een van de belangrijkste figuren in de
zeventiende-eeuwse wetenschap.
In 1659 bediende Huygens zich waarschijnlijk al van de
toverlantaarn (hij noemde het zelf een schriklantaarn) om
jonge mensen en leden van de familie te amuseren.
In 1662 wil hij niets meer van weten van de toverlantaarn
en doet zijn best te ontsnappen aan de noodzaak er één
te maken voor zijn vader die hem zou willen tonen aan het
hof van Parijs; “het past hem niet”, schrijft Christiaan aan
zijn broer, "zo'n poppenkast op te voeren in het Louvre".
Overigens ben ik bereid voor hem een verrekijker, een
microscoop en alles wat hij wenst te fabriceren, uitgezonderd de lantaarn, waarvan de uitvinding
gerekend moet worden tot de verloren gegane kunsten". Hij vond de toverlantaarn niet passen bij zijn
status als serieus wetenschapper. Hij kon toen niet vermoeden dat de lantaarn zo’n grote ontwikkeling
zou doormaken, van film, tv tot beamer, die nog steeds op hetzelfde principe werkt.

Grote rol van Nederlanders
Diverse Nederlanders speelden in de 17e en 18e eeuw een grote rol zowel
bij de ontwikkeling van de toverlantaarn, als bij het ontwerpen van
(beweegbare) lantaarnplaten. Dat geldt in het bijzonder voor Christiaan
Huygens.
Een vriend van Huygens, Andreas Taquet, zou omstreeks die tijd de eerste
‘magische’ voorstelling voor een publiek hebben gegeven. Andere
Nederlandse voortrekkers op het terrein van de toverlantaarn waren de
gebroeders P. en J. van Musschenbroek en W.J. ’s Gravesande.
Jan van Musschenbroek bouwde in Leiden rond 1720 een manshoge
toverlantaarn voor de Leidse hoogleraar natuurkunde Willem Jacob ‘s
Gravesande.
Enkele jaren later maakte Jan van Musschenbroek beweegbare platen die
in 1731 door zijn broer Petrus werden vertoond. Petrus van Musschenbroek
beschreef in 1739 verschillende mechanisch beweegbare lantaarnplaten.
Met behulp van draai-, trek- of hefboomtechnieken konden twee glazen Grote toverlantaarn gemaakt
plaatjes voor elkaar bewegen (wieken van een molen gaan draaien, heer
door Jan van
Musschenbroek
neemt zijn hoed af, koe neemt hond op de horens, schoenmaker beweegt
zijn hamer).

Huygens zelf had al een eenvoudig
bewegingseffect bereikt door snel twee beelden
achtereen te tonen: het door hem getekende
geraamte dat op het volgende plaatje beleefd
zijn hoofd afneemt, zou zelfs een ware klassieker
worden.” (Info Museum Boerhaave)

Schetsen van Christiaan Huygens: Dodendans naar
voorbeeld van Hans Holbein 1659.

Lantaarnplaatjes
Toen de fotografie nog niet was uitgevonden werden in de toverlantaarn glasplaatjes gebruikt
waarop met de hand een tekening werd geschilderd. Deze glasplaatjes werden in een houten frame
(een slede) in de toverlantaarn gestopt. Door het licht en de lenzen in de lantaarn wordt het kleine
plaatje verlicht en uitvergroot op de wand. Later werd een soort overdrukplaatje op het glas
aangebracht dat lithografisch gedrukt was. Vaak werden op een strook vier of vijf ronde plaatjes
afgebeeld. En weer later werd dit overgenomen door de fotografie. De afbeelding werd direct op het
glas afgedrukt en daarna vaak met de hand in gekleurd met waterverf of inkt.
De eerste toverlantaarns hadden zwakke lichtbronnen namelijk een kaars of een klein olielampje. Men
slaagde erin de plaatjes beter te laten uitkomen door rond de geschilderde figuren het overblijvende
deel van het glasplaatje te beschilderen met zwarte verf, waardoor het licht werd tegengehouden.
De plaatjes werden aanvankelijk gemaakt door de toverlantaarnspeler (ook lantaarnist genoemd).
Maar ook de instrumentmakers en opticiens, die de toverlantaarns maakten en verkochten, schilderden
meestal zelf de bijbehorende plaatjes.
Later werd het een vak apart, kunstschilders werden speciaal opgeleid voor het schilderen van platen
bij bedrijven die hun orders kregen van de toverlantaarnfabrikanten. Het was een uiterst precies
werkje want de kleinste foutjes werden immers tijdens de projectie uitvergroot en waren dus duidelijk
te zien. Hoewel er zich onder deze handgeschilderde platen echte kunstwerkjes bevinden, kwam het
maar zeer zelden voor dat een schilder zijn werk signeerde.

Boven een enkelvoudige schuifplaat in een houten frame
met daarop een moeder die haar ondeugende kleuter een
pak op z’n broek geeft. Door de platen snel heen en weer
te schuiven zie je de beweging van de arm.
Sommige plaatjes bevatten bewegende onderdelen, zodat
bijvoorbeeld deze enkelvoudige raderwerkplaat waarbij
de molenwieken kunnen draaien.

De lantaarnvoorstelling
Na de uitvinding van de toverlantaarn door Christiaan Huygens, kwam die onder de aandacht van de
Franse Zonnekoning (1634-1715). De vader van Christiaan Huygens werkte aan het Franse Hof. De
lantaarn werd daar gebruikt om de koning en zijn familie te vermaken en om er
huiskamervoorstellingen te geven voor de elite.
Tot de tweede helft van de 18e eeuw werd de toverlantaarn vooral
gebruikt door de wetenschappers. Later in de 19e eeuw kon het
gewone volk ook toverlantaarnvoorstellingen zien op de jaarlijkse
kermis. Deze speciale gebeurtenissen werden gedaan door
Luikerwalen, dat zijn rondtrekkende toverlantaarnspelers en
vertellers afkomstig uit Luik in Wallonië (België).

Men ontdekte dat het een
makkelijke
manier
was
om
informatie over te brengen. In de
18e eeuw was er namelijk nog veel
analfabetisme onder het gewone
volk. De toverlantaarn werd
daarom gebruikt om allerlei lessen
te geven. Uiteindelijk konden ook
de
gewone
mensen
een
toverlantaarn kopen om een
huiskamervoorstelling te geven in
de eigen familiekring.

CAMERA OBSCURA
Beelden vangen van de wereld om je heen, dat
deed de camera obscura. De vroegste afbeelding
staat in een boek uit 1545 van de Nederlandse
geleerde Gemma Frisius, die een vertrek
verduisterde om een zonsverduistering waar te
nemen. Door een gaatje in de wand viel het beeld
naar binnen op de achterwand. Zo kon hij zonder
zijn ogen te riskeren de projectie van het
verschijnsel bestuderen. Eigenlijk werkt ons oog net
als een camera obscura: ook bij ons valt het beeld
omgekeerd op de achterwand, in ons geval het
netvlies.
De camera obscura werd een geliefd optisch instrument. Er verschenen draagbare uitvoeringen, van
hele tentconstructies tot handzame kastjes; lenzen en spiegels zorgden voor duidelijke, rechtopstaande
beelden. Als in een besloten voorstelling kon je er de wereld om je heen in bespioneren en wandelaars,
koetsen en boten zien voorbijkomen. Tekenaars maakten graag gebruik van dit nieuwe hulpmiddel om
gebouwen en landschappen nauwkeurig op hun papier te krijgen.

Film is projectie en beweging, en beide kenden hun voorlopers. Terwijl de camera obscura de
werkelijkheid naar binnen haalde, bood de toverlantaarn met het tegengestelde effect. Wie denkt dat
lantaarnplaatjes alleen stilstaande beelden opleverden, als een eenvoudige diaprojector, onderschat
de makers van die plaatjes én van degenen die er voorstellingen mee gaven.
In de negentiende eeuw werden allerlei trommels, schijven en waaiers uitgedacht die een illusie van
bewegende beelden gaven. Veel eenvoudiger waren de al langer bestaande kijkdozen en
opticaprenten, betoverende wereldjes van gekleurd papier met verrassende lichteffecten.
Pas na 1800 kwam de chemische techniek beschikbaar om de beelden vast te leggen op een
gevoelige plaat. In 1839 maakte de Franse regering het procedé openbaar om beelden duurzaam

vast te leggen. Met de komst van de fotocamera lag de weg open naar nieuwe beeldvormen: de
stereofoto's, de amateurkiekjes en, helemaal aan het einde van de negentiende eeuw, de film.
Videocamera's, filmcamera's en televisiecamera's zijn geschikt voor het maken van opnames van
bewegende of veranderende beelden, genaamd video, televisieopnames of films, meestal inclusief
geluid. Daarentegen zijn fotocamera's alleen geschikt voor het maken van stilstaande opnames zonder
geluid, oftewel foto's. Naast fotocamera's zijn ook digitale camera's (inclusief mobiele telefoons met
ingebouwde camera's) vooral bedoeld voor het maken van foto's, alhoewel zij soms de mogelijkheid
hebben om video-opnames te maken. Meestal is kwaliteit wat minder (lage resolutie en weinig beelden
per seconde).
Een ander belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen de camera's die elektronisch werken en
camera's die werken met lichtgevoelige film. De meeste moderne camera's werken tegenwoordig
elektronisch.

Opdracht Camera Obscura (1)
Iedereen heeft wel een camera in huis om foto’s
mee te maken. Foto's maken is erg leuk om te
doen en geweldig om later weer terug te zien. Je
maakt vast ook wel eens een foto met je mobiel of
fotocamera. Maar vroeger hadden ze geen
camera’s en konden ze alleen maar schilderen.
Totdat iemand een hele eenvoudige camera
uitvond een soort "Donkere Kamer". Daar kon je
geen echte foto’s mee maken, maar wel dingen
afbeelden op een scherm (en die overschilderen).
Zo'n camera kun jij ook maken.

De proef
Dit werkt vooral goed als er veel zon is, of gebruik een felle lamp!
Dit heb je nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een schoenendoos
aluminiumfolie
overtrekpapier (vloeipapier)
een punaise
eventueel: zwarte verf of
zwart papier
deken of dik donker laken
(om onder te gaan zitten)
felle lamp of fel zonlicht
schaar
lijm
plakband

Maak de Camera obscura als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Knip uit een van de korte zijkanten van de schoenendoos een vierkantje van 3 bij 3 centimeter.
Maak aan de andere kant een groot gat: het wordt je 'beeldscherm'.
Plak over het grote gat overtrekpapier. Probeer het papier strak, zonder bobbels vast te maken.
Plak over het kleine gat aluminiumfolie.
Prik in het midden van de folie een heel klein gaatje met de punaise.
Zijn er nog ergens anders gaatje of kiertjes? Maak die dan dicht. Er mag verder geen licht in de
doos komen.
7. Je hebt nu een camera obscura gemaakt!
8. Als je de binnenkant zwart maakt met verf of zwart papier, heb je misschien een nog betere
camera.

Opdracht Camera Obscura (2)
hoe werkt ons oog
Wat doet ons oog eigenlijk van binnen, of hoe werkt een camera van binnen? Met een paar
eenvoudige knutselspullen en een halfuurtje tijd maak je je eigen camera obscura.
Probeer hem buiten uit, daar werkt hij het best.
wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lege toiletrol
1 lege keukenpapierrol
stukje aluminiumpapier 10 x 10 cm
velletje overtrekpapier
1 elastiekje
een naald
plakband
een schaar
een potlood

stap 1
Zet het uiteinde van de keukenrol over het overtrekpapier en trek er met potlood een cirkel omheen.
Zet er nog een cirkel omheen, maar dan ruimer. Knip de ruime cirkel uit en knip punten, zoals op de
afbeelding.

stap 2
camera obscura monteren
Plak met plakband het
overtrekpapier op het uiteinde van de
keukenrol. Vouw het aluminiumfolie om het
uiteinde van de toiletrol en zet het vast met
het elastiekje. Prik met een naald een gaatje precies in het midden van het aluminiumfolie.

stap 3
camera obscura onderdelen samenvoegen
schuif de keukenrol een stukje in de toiletrol.
Je camera is nu klaar, kijk door de keukenrol naar binnen. Als het beeld niet scherp is kan je de rollen
verder of minder ver in elkaar schuiven.
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www.luikerwaal.com
www.wikipedia.nl
http://utopischnest.nl/blog/geschiedenis-van-de-toverlantaarn
www.goedprogramma.nl
www.kidzlab.nl
www.toverlantaarn.eu
www.npo-geschiedenis.nl
Lichtbende
Techniek Natuurlijk
www.pieternet.be
www.cielen.eu
www.archiefexperimenten.be
www.goedprogramma.nl
www.kunstbus.nl
Technopolis
Enz.

Museum Vaassen Historie
Een expositie over toverlantaarns is van januari t/m april 2016 te zien in museum Vaassen Historie.
Dorpsstraat 73
8171 BM Vaassen
0578-571797
info@vaassenhistorie.nl
www.vaassenhistorie.nl
kijk ook een op onze Facebook-pagina

