
, 

-,: 1 12 8 
1 

.t 

• 

ANTONY VAN LEEUWENHOEK~ 

DE ONTDEI(l(ER DER , INFUSORIEN 

1675-1.875. 

DOOlt 

--·, -~. 
P. J. H AAX M A N ,, ,i _ ·~, 

- ~ , .. 111\,.'.<. '\ 

APOTHEKER TE ROTTERDAllf. 
~ j. ... 

\ 

- . i 

... ~ 
, . 
. 

. ..,,,. 

' .. • I 

Met Portret , Facs imil e en Afbeeldingen . 

-- ·--------~-

LE I DEN, 

S. G. VA N D O ESB U RGI-I. 

l 8 7 5. 

r 

~ . 

~~-~ ......... . ............................... -...... f 



r 



~Li; 
. LLj . 
. ~J11M"-

Haaxman, P. J.: 

~ntony van Leeuwenhoek, de ontdek~er de r 
infusorien, 1675-1875 • 

Leiden, 1875. 

) 



P WM:. Trap unpr 



ANTONY VAN LEEUWEN1IOEI(. 

DE ONTDEI{J(ER DER INFUSORIEN 

1G75-18 7 5. 

DOOR 

P. J. HAAXMAN, 
APOTHEKER TE ROTTERDAM, 

MET PORTRET, FACSIMILE EN AFBEELDINCEN, 

LEIDEN, 

S. C. VAN DOE SB U RG H: 

18 7 5. 





VOORBERICHT. 

Op den 24-sten September van het jaar 187..J,, bij gelegenhei<l cler 

.t7ste Yergacforing van Duitsehe natuuronclerzoekers en nrtsen te Gratz 

ving Dr. Ferclinan<l Cohn, Hooglecr,iar aan <le Universiteit te 13reslau 

zijn reclevoering ,, Over cle onzichtbare vijanden in de lueht" nan met 

de volgende woorden : 

,, Wanneer in het volgcncl j aar de Vereeniging van Duitseh e na

tuuronde rzoekers weder in Gratz bijeenkomt, znl het jui st tweehon<lerd 

jaren g-eletlen zijn, dnt het. duor vergrootglazen gescherpt oog van 

Antony van Leeuwenhoek voor het eerst de aanschouwing van een 

"'creld vergull(l wercl, die niet nlle1!J1 de c:ar<le en bet water, maar 

het geheele luchtruim met een onzichtbaar !even vervult." 

Toen het nu uit eene eorresponclentie van Prof. Cohn met er.n mijner 

vrienclen, over den juiste11 datum wanrop Leeuwenhoek <leze groot.e 

ontclekking gecla:rn had , gehleken was, clat de herinnering aan de 

ontdekking der infusorien nm onzen beroemden lan<lgenoot in een 

wetenschnppelijke11 kring in Dui tschlan<l feestelijk zou herdacht wor<len, 

voncl een cler !eden van de ,, ~ed erlanclsche Dierknndi ge vereeniging" 

zieh clam·door opgewekt, in de Vergadering van den 21sten Juni lSH 

te Jl idclelburg gehouclen, op dit voorncmen de aan<lacht te vestigen 

en wercl naar aanleiding danrvm1 door hem de vraag gedaan , of 

Xeclerlan<l <laarbij mocht sti lzitt en en of ook bij'ons deze Nederlandsche 
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ontdekking niet gevierd behoorde te worden. Dit clenkbeeld, al dadelijk 
toegejuicht, gaf ,rnnleiding, dat in de volgende 1111jaarsvergacleri11g te 

Amsterdam gehouc1en, een voorstel met betrekking tot deze feestviering 
wenl aa11ge11omen en niet lang daarna eene uit11oodiging van wege 

het bestuur der Dierknndige Veree11iging, nan de verschillencle geleerdc 

Genootsehappen in Nederland wPrd gericht, om tot verweze11lijking 

van clit plan mede te wcrken. 
Deze uitnoocliging wenl met sympathie ontvangen, en later afge

vaarcligden tot ee11e Verg,1deri11g te Amsterdam bijeengeroepen, al waar 

dit plan tot eene foestelijke herdenking dezer groote ontdekking op 

clen sste!l September l S 7 5 vastgesteld en eene commissie tot regeling 

dezer feestviering benoemd wen!. 

Het was met het oog op dezen aanstaanden herinneringsdag aan 

cle belangrijke ontclekking van Leeuwenhoek gewijcl, dat het vroeger 

reeds bij mij gerezen voornemen, om een nieuwe uitgave van mijne 

,, Levensbesehrijving van Antony van Leeuwenhoek", die in het. jaar 

1871 in het Ncderlandsch _Tijclsehrift voor geneeskunde was opge

nomen, te bewerken en uitte~;even, tot uitvoering kwam. 

Het portret van Leenwenhoek is geeopieerd naar het schoone en 

geloof ik eenige, in olievrrf geschilclercle, toebehoorende nan den We\Ed. 

ZGel. Heer Dr. C. H. W. \'Un Kaathove11 tc Leiden, die daartoe, met 

zij 11e bekende wel willend heicl zij II toestem ming gegeven heeft. 

De gecle11kpe11ning, afgebeelcl l1l het. bekencle werk rnn Mr. 

Gerard van Loon ., de Neclerlands~he Historiepen11ingen," is met cle 
meeste getrouwheid <laarnaar vervaardigcl. Beide deze afbecldiuge11 

z11lle11 voorzeker den vereerclers van Leeuwenhoek niet onwelkorn zijn. 

Nog- enkele aanteekeuingen, die ik ,iangaande Leeuwenhoek, sedert 

de eerste uitgave, in cle gelegenlieicl was te verzainelen, zijn hier 

ingevoegd, waaroncler vooral belangrijk zijn, de weinig beke11cle, rnij 

eerst onlm1gs oncler de aandacht gekomen bijzonclerheclen, omtrent 
.Johan Ham van Arnhem, in de brieven van Leeuwenhoek vermelcl 

als cle ontclekker <ler sperrnatozoi:Llen, in het jaar 1SG2 meclegedeelcl 

door Prof. H. I. Halbertsma, in cle ,, Verslagen en meclecleelingen 

cler Koninklijke Akaclemie van wetensehappen, Afc1eeling Nalunr
kuncle." 

'fen slotte aeht ik het niet onnoodig melding te maken van een 
versehil clat. er bestaat omtreat. cle maancl van het jaar 1675, \\'aarin 
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Leeu we11 hoek de infusorien in regcn- en and ere wateren heeft waar

grnomen en welk versehil Prof. C<Jhn aanlciding gaf, na mijne le

vensbesehrijving van Leeuwenhoek gelezen te hebben; nadere ophcl

dering daaromtrent te vrngen. 

In D11itschland namelijk heeft men, op gczag van Prof. C. G. 
J~h rcnberg te Berl ij n, deze datum i11 April gesteld, en in 11a volgi11g 

van dezcn geleercle hebben allc schrijvers, die over dit onclerwerp ge-· 

hancleld hebben, <lezc tijdshepaling van de ontdekking der infusorien 

door Leeuwenhoek overgenomen. 

Genocmcle geleerde had namclijk in zijn brochure ,, die Infusions

tliierehen als vollenclcte Organismen", 1838 p. 528 geschreven, <lat 

Leeuwe11hoek de ,, Entdeck1111g der Belebung des Wassers <lurch mi

kroskopisehe A ufg11ssthierche11" in April 16 7 5 gernna kt had, terwij I 

clic in 1677 door de Royal Society te Londen is meclegedeelcl ge

worden. 

Toen ik nu onlangs de eer hacl, op verzoek vau Prof. Ehre11berg, 

ecn exemplaar van rnijne brochure over Leeuwenhoek nan liem toe 

te zen<len en hij mij later een afdrnk toegezonden had van bet 

,, Sitzungs-13ericht der Gesellschaft llaturforschende Frcnnde z11 Berlin, 

1\Hirz 18 7 5," las ik <laarin op pag. 53 hct volgencle: 

,, Herr Ehrenberg erinnerte darau, class Leeuwe11hoek seine ful

genreiche Entdeckung c1er Belebung des '\Yassers durch mikroskopische 

Aufgussthierehen im _\pril 1675 genrncht uml 1G77 der Loncloner 

Society of Sciences mitgetheilt habe, und das cliese rnn ihm selbst 

spiiter noch vielfach erweitert.e Entdeckung in cliesem Jahrc ihrc 200 

jahrige "' eihe erhalte, so <lass d ic Aprilsitzung dicser Gesellschaft 
geeignet sei, dies speciell auszusprechen." 

Ik was toen daclelijk er op beclacht de aandacht van Prof. Ehren

berg te ~estigen op eene clwaling waarin hij verkeercle, namelijk, dat 

<le man.nd van het jnar 1675 waarin Leeuwenhoek cle cliertjes in 

regcnwater enz. waarnam, niet de door hem genoemdc, maar ,, half 

September" was; en dat clczc naar mijne meening jnistere tijdsbep~ling 
volgde uit de bewoonlingen, vervat in ecn eigenhandigen brief 

van Leeuwenhoek aan Constnntijn Huygens d.d. 7 November 1676, 

bcrustencle in <le verzameling manuseripten der Leiclsehe Hoogeschool, 

Yan welken brief benevens van alle door Leeuwenhoek aan anclere 

geleerclen geschreven en in die verzameling voorkomende, ik door <le 
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zorg van Dr. du Rieu. conservator rler manuscripten aan genoemde 

Akademie, afschriften mocht bekomen. Daar nn dcze brief niet gc

vonclen wordt, noch in de Latijnsche, noch in de Hollandsche ver

zameling van de bricYen van LeeU\vcnhoek in 5 deelen in 40_ welke 

met den 28stcn brief aanvangt, en n'el van 1679, en deze brief aa11 

Constantij n Huygens van 7 November lG 7 6 gcdateerd is, zoo kon 

Prof. Ehrenberg daarvan gern keunis drngen en beruste zijne opvat

ting, als zou deze ontdekking in April 1675 zijn gedaan, op eene 

onnauwkcurigheid of onduidelijkheid in den text van de Philos. 

Transactions Yol. X p. 821, waaruit Ehrenberg gcnoemdcu datum 

van April zou kunnen ont.lcend hebben. 

Ecnigen tijd daarna ontving ik ecn schrijvcn van Vrof. Ehren

berg, in antwoord op mijn brief, waarin hij mij berichtte, dat hij 

door mijne medcdeeling in ecne voor hem nog niet tc Yerklaren 

tegenstrijdigheid met het geprojecteerdc .Tu bile vnn Leeu wenhock ge

raakt was; dat lu.1 op zijn hoQgen leeftijd en om de mocilijkheicl 

aan de nasporing der oorspronkelijkc uronnen verbondcn bezwaarlijk 

<lit vcrschil kon oplossen, waarom hij mij vcrzocht clit onclerzoek 

voor hem te willen bewcrkstelligen. 
lk heb aan clit verlanzcn van clen oTiJ'zcn <relecr<le vo1,raarnc 

~· b ~ ~ 

volclaan en hem medegedeclJ, dat de door hem genoemden Jatum 

van April Hi7 5 op eenc, voor hem cchter begrijpelijke, dwaling 

beruste, doorclien hij, niet hekencl zijll(le met den brief aan Huygens, 

het verhand niet kon opmerken, dat er bestond, tusschen dczcn brief 

en de mccledeeli11g in de Phil. Transactions van 25 :\Iaart 1677, 

waaruit Prof. Ehrenberg zijn datum ontleend had. 

Dezc brief van Leeuwenhoek aan de Royal Society, gedatccrcl ~ 

October 1676 begint aldus: 

,,In the year 1G75 I discover'd living creatures m Rain water 

enz. en clnarop volgen clan, als vervolg op clcn inhoud van clezcn brief 

van 1676, ecnige obscrvatics, geclaan den ;!6, 30 on 31 ..\Ici en 

~ J uni, doch hct jnartal staat er 11iet bij vermclrl. Wa11necr mrn 

nu de oorspronkelijkc brief van Leeuwenhoek aan C. Huygens rnn 
7 Xov. 1G76 rlnarmecle in verbal!(} bren'.];t, clan worclt bet duidelijk 

clat, of in clc Phil. Tnrnsnct. het jaart.al 167G verznimd i:.; te druk

ken achter de datums van ~lei en van !J .Jnni, of clat Lecuwcnhoi;k 

die vcrzuimcl hecft tc schrijvcn, want cle i11houd van dczc11 brief nan 
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lluyo·cns van 9 .T uni komt ,rc!teel ovcree11 111ct diet1 i11 de Phil. Trans-
.. t" ' ti 

act.van ~l Juni, bchalve dat h1j den laatstcn gce11 jaartal 

v e r m e I cl w o r d t. 

Gcnoemde brief aan II11yge11s ucgi II t alcl us : 

,,Omlrc11t half ::;eptemucr 1G75 ontdckte ik in rcgcnwater, 

c1at ce11ige weinige dagc11 in den zon gestaan !tad, kll~i11e dicrtjcs" 

cnz. en hij vervolgt, na de bes ch rij vi ng der vcrschi llell(lc door hem 

waarge11ome11 soorten aldus: 

,, Dc11 9 Jun i 1 G 7 G heb ik in cc11 porcelei11cn schotel het water 

zoo zuiver gcvnngcn als mij doc11lijk was en in een schoon rein glas 

gcdnan ..... en nn vcrloop vau 24 urcn daarin lcvenclc schepsclen ge

zien", tcrwijl m de Phil. Trnnsact Vol X p. 823 stant: .J u n e 

9th." (zonder Jaartal) ,, having- received, early in the morning, some 

llain water in a dish as beforen and poured it in to a very clean 

wrne glass, and exponed it iu to the air" cnz.; en iets vcrder leest 

men in den brief aan Huygens ,, Op mij11 plaats in de open lucht 

staat ecn put die umlrcnt 15 voct diep is'' ..... ,, dit water is des 

zomcrs zoo ko11d, dat men er de hand nict Jang in kan houdc11" ..... 

,, In dit wntcr hcb ik ec11 groote menigtc zccr klei11e dierkens ont

dekt'' cnz. En in cle Phil. Transnctions p. 826 leest men: ,, In the 

open Court of mij House I have a \\"ell, which is about 15 fuut 

deep" ..... This water is in Summertime so cold, that you cannot 

possibly endure your hnllll in it" ....... Not thinking at all to 

meet with any living creatures in it, looking upon it, in Sc p tc m

be r of the last year ,, (clus 1G75)," I cliscovcr'd in it a great 

number of living animals" enz. 

Nu is het duidelijk, c1at, als Leeuwenhoek nan Huygens schrijft, 

<lat hij ,,half September 1G75" die diertjcs ontclekte en hij hct ver

volg van dit on<lcrzoek op den g .J uni 1G76 mcdedcelt, de datum 

van die ontclckking onmogclijk April 1G75 kan gewcesl zijn, maar 

dat iu Leeuwenhoek's brief in de Phil. Transactions, bij de vermel

cliug van zijne Observatics in l\Ici en verrnlgens, lict jaartal 1676 

verzuimd is te plaatsen. Hierdoor, schreef ik aan Prof. Ehrenberg, 

is het duidelijk, <lat de verwari·i11g, <loor dit verzuim in de Phil. 

Transact. ontstaan is en zijue opvatting, als zoude de vermelde da

tums van Mei, Juui enz. op bet jaar 1675 en uiet op 167G waarin 

de brief van Leeuwenhoek gcschreveu is, slaan, vcrklaarbaar is. 
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Ik meencle deze wed erlegging van een schrijver ,·an zoo groote 

autoriteit als Prof. Ehrenberg, eenigszins uitvoerig te moeten behan

clelen, ten einde eene cl waling voor goecl uittemaken, waarin opvol

gencle schrijvers, op bet voetspoor van clezen geleerde, geraakt waren; 

deze uitweiding hier ter plaatse moge daarom verschooning vinden. 

Overigens hoop ik dat, nu mijne Levensbeschrijving van Leeuwen

hoek in anderen en beteren vorm, iu een wijcleren kring zal worden 

verspreid, op een gunstig ontbaal en een wel willend oordeel. 

ROTTERDAM, Augustus 1875. 

P. J. HAAXMAN. 



Hocw el in onderscheidene gr~chriften van vroeger en later 

tijd, waarin de belangrijk< ! ontdekkingen Yan onzen beroemden 

lamlgenoot Antony v..in Leeuwenhoek besprok en ,vorden, een 

kurt le\'enshericl1t van liem g-evonden wordt, toch mist men daarin 

hijzoml er hede n die men allcen door een opzettelijk onderzoek van 

den lielant!'rijken en rijk en inlwud zijner brieven, <lie slecl1ts door 

enkele schrijvers voor bijzondere doeleinden zijn on<lerzocht ge

worden, kan te w eten komen. i\fen vindt er vcel in opgetee

kend, dat een hckl er licht verspreiclt over zijn karakler en per

soonlijkheiJ, waanloor alleen een juister heelJ van <lien natuur

onclerzoek er kan geschetst worden. 

Tot bet aanvaar<len van die taak had ik reeds Jang; het \'oor

nemen opgevat, daar ik in het bezit ben van aanteekeninµ-cn 

dour rnij tot dit doe! Yerzameld, waarvan de bijzonderlieden tot 

nug toe niet hekencl war en en voornamelijk bestonden in authen

tieke afschrift en van eigenhan1lig-e brieYcn, grootendeels bernstende 

in de verzameling van manuscripten in de bibliotheek der Lei<l

sche Hoog eschool. Vooral ccl,ter is de lust tot bet Le,verken en tot 

een geheel hrengen dier aante ekeninge n hij rnij lcvendig gewonlen 

en tot uitrnering gekornen, na de lezing ,·an het goed geschre,·en op

stel van de hand van Emile Blancl,ar<l 1), ,, Les premieres observa

tions au microscope.'' Uit de Lrie\ ·en van Leeuwenhoek zelven, ge

dure11de zijn langen en roem vollen loopbaan aan de bero emdste 

1) .. Revue Jes lieux monJes" 15 Juillet, lSGS pag. 3n. 
1 
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geleerden en aanzienlijke mannen van zijn tijd, zoowel in zijn 

vaderlancl, als in het lmit en land f!eschr eYen, poogde ik de stof 

te putten, om meer opzettelijk zijn karakt cr als mensch en zijne 

verdiensten in verschillende deelen de!' natumw etcnschap, voo1·

namelijk als nauwkeurig waarnerner met het rnicroscoop,te doen 

uitkorn en en daarbij in een zoo veel mogelijk rnllerlig en uit

gewer kt geh eel, a lles bijeenteu!'engcn, wat Lij verschillencl e sch rij

vers dikwijls zeer oppervlakkig en ni et zelden onnauwkeurig om

tr ent Leeuwenho ek is opgeteckend. 

En verdient ie1,narnl de n1oeite eener rnec 1· nau\\'g ezette studi e, 

dan is hct zeker de man, die a)s n cder ig lrnrg el' van Delrt, 

hoewel door zijn e stad - en land genootPn in zijn )even ni et naar 

verdienst en gewaard eerd , door de grootste gel eerdcn der he

schaafde w erel<l van zijn tijd, met eer en ro ern en hovenal met 

groote achting w enl verm eltl. Yorsten en hoog~·epba ts ten re

kenden bet zich tot eene eere hem te zien en zijn e waarn emin

gen met bet microscoop te Lewond ere n ; zijn rnern was zoo 

ver doorgedrong en, dat zelfo uit. Engeland, F ra11krijk, Duit schland, 

Hali e, Belgie en Spanje vorsten, en geleerden zijne neclerige wo

ni :1g opzochten, om persoo nlijk den man te lee ren kennen, die 

de geheirnen der n at uur door zijn, in dien tijd, onnavolgbare 

micro scopen voor het oo~ had Lloot1 elegd, en heschouwin gen 

en theori en daarop gebouwd, over de gewicl1tigste \Taagstukken 

der physiologie van menschen, dieren en planten, ter overwegi ng 

hacl gegeven. De geleerdste natuurond erzoekers en philosophen 

van dien en Jater en tijd vonclen daarin stof voor de diepzinnig-

ste bespiegelin g-en en de gewichtigste n ::lsporing en, en op den 

grond door hem gelegd, werclen later stelse ls ge bouwd die n og 

a ls waar en deugdelijk zijn aa ngcnomrn. Door zijnc ta lrijk e mi

crnscopische ond erzocking-en, heeft hij den weg gebaaml tot de 

kenni s van het sarnens tPI der m ees t versch illcn de dee len v:m bet 

dierlijk lichaam en van <le plant en. Leeuw enh oek wees alzoo 

r eeds voor tw ee eeuwe n den weg aan, d;e nog in onze rla~en 

Letrcdcn wordt en waarop n og zoo \'ele belangrijke nasporing<m 

en ontdekking·en g-edaan warden. 

Leeuwe nho ek, hoewe l hij een e voor den tijd wa arin hij leefde 

zor•rvu ldi,rc 01H·ocrlin°· ,rt'11utcn had behoorJ e ui et tot den, wat y O ~ 0 ~ ) 
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men noemt, geleerden stand. I-lij was niet bestemd geworden 
om door eene Acadernische opleiding eenmaal een rang on
dcr de geleel'(len in te nenien, daar hij de kennis der Latijn
sche taal misle, die nog tegenwoordig van zee1· groot helang 
p:erekend voor eene dep;clijke wetenschapp elijke ontwikk eling, 
zekt)l' in ltet midden der XVII de tot ltd begin der X VIIItle 
eenw, een eerste vereischt e was om in eenigen tak van weten
schap ervaren te ward en en welke taal niet uilsluitend het 
eigendom der geleerd en van Ji en tijd was, maa1· in het alge
mcen tot eene beschaafd e opvoe<ling belioorde. En wat meer is, 
Leeuwenl1oek \Vas zelfs onbekend met de levende vreemclc talen, 
zooclat hij genooclzaakt was zijne brieven, die voor het grootstc 
gedeelte aan de ,,Royal Society" te Lonclen gericht waren, door 
anderen eerst in het Latijn te bt en ver tal en, waarna zij daaruit 
in het Enge Isch wer \len overgezet; zoo als wij straks gelegenlieid 
zu l len vi11clen meer Lepaalcl aan te wijzen. 

Niett egenslaancle tleze ong·unstige vcrhouding, waarJoor hij zo? 
zet1r achter stond bij zijne geleerd e tijdgenooten, zien wij in hern, 
.ga\'en ontwikkelen, die de bewonclering van half Europa opwek- . 
ten, door hem onclerzoekingen ten uitvoer br engen, die krachtig 
b'i_jgctlragen hebben om den roem van ons vaderland op weten
schappelijk gebied te handhav en, en die belangrijke cliensten be
wezen hebben aan de natuurkundig e wet ensclwppen . No~ wurdt 
van Leeuwenhoek gesproken, als van den ,, vader der micro
graphie'' en zijn naam genoemd te~elijk met rnannen als Fallo
pius, Eustachius, Hai'\'ey, Colonna, Boerhaave, Swarnrnenlam, de_ 
Graaf, Ruisch, en amlere Leroe rnde g-eleenlen der ·l 6Je, 17de 
en 18de eeuw. 

Dezc huitengewon e man nu, Le~aafd met eene groote scherp
zinnigheid, helder oog, gezond vcrstand, taai geduld en eenvou
clig gochrucht.ig gemoed, rlr.ecl zich, zoo als uit zijne brieven 
blijkt, als een achtingswaardig Hollamlsch lmrger kennen. Hij 
was in zijn ~edrag en schrijfstijl de meer eenvoudi~e zeden van 
zijn tijtl tut eer en wen ) om zijne beproefde kuncle zeer clikwijls 
door velc, geringe, zoowel als aanzienlijke sladgenoute11, gcraad
pleegd. 

Lceu wenlioek, als <luor insli11ct geleitl tot liet hespieden der 
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natuur in hare geheimste schuilhoeken en m hare schijnhaar 

geringste voodbrengseleni werd door alles wat hem omringde 

~rnngetroklu·n; alles wekt zijne aantlacht. niets is die onwaa)'(]ig; 

hij ornlerwerpt het aan het gedulrligst en nauwkeurigst onder

zoek, en het is daaraan toe tr schrijven dat de geringste klei

nighei<l \'aak aanleiding gaf tot de helangrijkste werkzaamheden. 

Van daar ook de onregelmatige wijze, waarop hij nu Jeze dan 

gene onderzoeking: ondernam en zijne nasporingen elkander 

als opeensb1pelclen. Hij liet zich in dit onderzoek door antleren 

den weg niet wijzen, nrnar werkte onaf hankelijk, rnstig voort, 

hervat.te hetzelfde onderwerp een- en andermaa l op verschillende 

tij<len met vernienwde vlijt, en ]eer<le rlaanloor de wk en onpar

tijdiger inzien en vroeger opgevatte meeningen en dwalingen 

her::ste1len. , ,Vat den geleenlslen en grootsten denkcrs ontsnapte, ge

]ukte hem dikwijls tot hunne groote verbazing, zoodat wij \'an hen1 

lezen 1) ,, dat de grootste lichten van ons land zich zeer o\·er 

zijne ontdekkingen verwondenlen en de g-eleerde IIud<le, Bur

gemee~ter van Amsterdam een grnot 1Iat hematicus en Phisi

cus van dien tijcJ, zeicle: ,, <lat het~een hen alien, \Vis- en Na

tuurkundigen, ontsnapt was, voor een ong eleerden, zooals Leeuwen

ho ek, bewaard scheen." 

W:rnneer wij nu nagaan dat onze Lee uwenhoek, gedurende 

hijna eene hah·e eeuw onafgebroken, hewerktuig:de en on bewcrk

f uiide stoffen, vaste en vloeibare zelfstandigheden, dieren en 

planten en zelfs de lnagst georganiseerde wezen~ met zijne voor 

clien tijd voort.reffelijke en toch zoo eenvoudige microscopen onder

zocht, en wij hem de rneest onverwachte ontclekkingen zien doen, 

die bet verrassendst lid1t \'erspreidden o,·er de helangrijkste ver

schijnselen van het le \'en, dan kunnrn wij onze bewon dering 

voor znlk een t:i lent niet ,v eer homlPn. Al is het <lat hij door 

zijne gelukkige en schitterPnde onldekkingen en door den ]of, 

die he1n ,·an ~die kanten door cle aanzi enltJk sten en geleenl:sten 

wcnl gebracht, ·wel cens in zijn e ijdelh eid wenl geslree ld en 

I) N. G. van Kalflpcn, ,, Beknoptc geschicJe11is Jer Letteren en \Yetcn

sd 1appc11 in Lie ::-,.;-elledandcn, 2dc dee!, biz. 58. 
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cene ee nm aa l opgevalte meening 11iet gemakkelijk varen lie!, ja 

zelfs sorns met hanln ekkigheid tege n de kraclttigste argumeukn 

hlecf staande lioutl en, al mo et erk.end worden dat hij soms, door 

ziine Yerb ee ldirw en de heoee rt e om (reduri•r nieuwe ontdekkin°·en te 
~ 0 V V U t' 

Joen, rnedcges leept, dingen m eende ,vaar te nemen, die re eds in 

z"un leren op deugdelijke gronden in twijfel werden getrokken 

en die ook in lat ere n tijd als onjuist. en onwaar zijn aangewe

zen; dit ~dies kan gcrust word en afgetrokken van de _som zijner 

talrijke ontdekkingen en er blijft nog genoeg over om hem met 

eerbied aan tc staren. 

En h ee lt nu deze merkwaanhge man, van wien het nageslacht 

met zoo, ·eel eerbied spr eekt, di e de achting" genoot van de groot

ste geleerden en beroe 111dste denkers van zijn t.ijd, die van vor

sten en hooge staatspersonen talrijke bewijz en van onclerschei

ding en ni ends chap genoot, ook van zijne landgenooten, vooral 

van bet I3estuur rnn ons land, de h ewijzen ont\·angen, tlat het 

ware ver<lienst en op prijs stelde? \Yij aarzelen niet, uit hetgeen 

wij claaromtrent vinden aanget.eekend, zulks ontkenncnd te he

antwoorden, Jaar het bekend is, <lat hij als stil Lurg er van 

Delft geleefd h ee ft en gestorven is en tot op hoogen leeft ijd in 

eene oncleqreschikte ambtelijke, zij het <lan ook in eene voo1' 

dien tijd ni et onvoordeel ige, maar loch nederige maatschappelijke 

betrekking werkzaam was. 

Dat hij zelf gevoelde, dat men zijne diensten niet beloond 

ha<l, zoo als hij hillijk envijze had mogen venvachten, kan lJlijken 

uit de bewoording en in een brief aan G. C. LeiLnitz gericht, 

toen hij rt>eds 84 jaren oud en clus aan den a vond van zijn leven 

genaclerd was. 

"H et is," zegt hij, ,, eenige jaren geleclen, dat eenige Heeren 

van de Hoo ,re R e<reerin o-e van ons lant, een i•,.,re van m iine ont-
~ t"I ~ "'- ~ 

dekking e quamen sien. Een van die Heeren seide tot <le an<lere 

H eeren, in mijn pr ese ntie: ,, sal men soo ve el arbeyt onL eloont 

laaten ?'' waarop de and ere antwoordde: ,, dit seggen wij alle, 

en waarom cloen wij het niet ?" 1) 

1) 20ste Send brief van ·13 )Iaart -Ii IG, blz. 'l sa. 
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l\fa::1r het wordt tijd dat wij, ce r ve1·dcr in de bijzond erhe

<len van zijn Jang en ro ernvol !even le fr eden, onze aandacht op 

den persoon van Leeuw enho ek vestigen en hem eenigszins nad er 

leeren kenn en. 

Antony van Leeuw enho ek 1) wercl t e Dell't gcboren den 24st en 

Octob er 1632. Hij was de zoon van P h ilippu s Antonius ,·an 

Le euw enho ek en 1far gare tha Ja cobsclr. Bel van den Bergh 2) uit 

1) De naam van Lee 11we11hoek wordt ver sc hill end gesc hre\'cn. Uit een acht

tal eigenhanclig rloor hem gesc hr even hri cYen aan Constantijn en Ghri stiaan 

lln ygcns, en aa n N. Olde nbur g, Sec retaris der,, Royal Society '' t c Lond en, van 

de jar cn 1674, 167G, '167i en 1679, bcrn sternle in de Diblioth cek der Lt'irlsc he 

Hoogesc h ool, waarvan ik door de zorg ,·an llr. du Rie u, ., con~ervat or der 

ma nu sc ript e11" lJij gc11oem dc Bihli oth eek, nauwk euri ge afschrift en b ekomen 

heb, alsm edc uit een eigc nha ntlige n bri ef van Leeuw enh oek aan den Hee r 

L. van Velthuy se n, ,·an het j aa r ·1679, in hct bezit van wijlen den \V el- Ed. 

Geb. Tlee r Van Dam ,·an Noo nl cloos te Ro tte rdam , Yan welkc ik zelf cen 

a fsc hrift mo cht nc mcn, t ccke11t hij zich Ant oni (Zange i) Lee 11wenltoe(c:)k, 

t erwijl ee n aml ere b ri ef Yan liem, in bet jaar ·170-1 aan ,, I3urg ernees tcre11 

en Ticgecrd ers der stad Delft" gesc hre ve11, betr ek ki ng heh bend e op zeker ,·er 

sc liil in de steen kolcnma te11 te Delft en te Rott e rd a m , ,ve lke bri ef beru st in 

hct A rcl1icf va n Delft, en waa r\' a n rnij cloor den Hee r :.\Ir. So11te11dam, Sec reta ris 

en oud-Ar chirnri s van Delft , wchr illcnd a fsc hrif t \'erl eencl wercl, de ond ert ee

kc11ing dra ag t rnn Antoni, (lan.qe i) van Lee 11we nh 0ek (zonder c:), t erwijl in zijn e 

gc.Jruk te br iern n Jc c v66r de k aan be t cind e van zij11 na a m nu ee11s geb ezigd, 

clan wegge lat cn is. Ook nioct nog opge rnerkt \\'Orde n, dat lrij st eeds ce11 

lan ge i b ezigrle bij be t ,, sr h rijv en '' van zijn voorna arn Ant oni, waard oor dezc 

clan ook in zijn gcrlrukt e br iern 11 met ec11 !J worclt ge,-peld. Or eri gens wa s 

lrct sc hrijv en ,·an de c \'OOr de k, in vroege reu tijd, alge rnce 11 en kornt in 

,, ick , m eld , click, \'Olmaec kt e !IZ." st eeds \'Oar in zijn e briC\'Cn . t erwijl m en 

in h ct schrijY en rnn den 11anm in 011cle tij tlen gcc nsz in s de jui stheid en gc 

lijkl1citl nm sp1·lli nr, of het ge bruik en of weg lat en van hct voorzet scl ,, van' , 

in acht narn, zoo als in 011zcn t ijd, waar <lit ver zuim in rccht e11 de bcla11grijk st e 

ge volgc n lrn11 h elib en. \ 'ocg t men nu hi erbij Llat Leeuw enh oek's docht er, 

tlie 11a zijn uuocl ce n gc de11k11aa lcl t er zijn er ec rc in tle 011Lle l\erk te Delft 

lict opr icht en , daa ro p en op de zerk, die zijn graf clekt e, zijn 11aa111 aldus 

liet ste llen: ., A11to ny va n Lee uw enh oek," Jan acht ik. mij hierdoor gc noeg

zaam vcrantw oonl zijn naam ook aldus te schrij\'Cn. 
2) ;\la rg a re tha Del nm de n 1Jcrgh was de dod1t er van .Jacob Scba,;ti-
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welk huwelijk, behalrc Antony, nog drie dochters gesproten zijn, 

namelijk :\Iargaretha, Geertru ida en Catharina 1). 
Zijne ouders waren van zeer deftig e, aanzienlijke en bemid

delcle afkomst. "\Vij vinden vermeld, <lat hij van moeclers zijcle 

was verrnaagschapt aan de aanzien lijke Delftsche geslachten van 

HogPnhoek, Bleiswijk, Swalrnius en Matltenesse 2) terwijl liij zelf 

zegt 3), dat zijn µ;root- en overgrootvaders hrouwers te Delft 

waren en ook zijne grootmoecler eene dochter was van een 

brouwer, welk bedrijf in de XIV<le en XV<le eeuw aldaar in 

groot aanzien was 4). 
Leeuwenhoek had reeds 

den doocl verloren. Hij 

in zijn vroege jeugd zijn vacler door 

werd door zijn!:! moeder te vVar-

aanzn. Bel van den Bergh, van eeR ou d en aanzien lijk Delftsch geslacht. 

Deze laatste was in 1608 lid der 40en van de Stedelijke Regcer ing, en in 

16-10 en 1 G-1 ~ Schepen van Delft, terwijl reeds in 15i9 bij Boitet gewag ge

maakt wonlt van zijn n1der Bastiaan Corneliszn., als lid der 40en, Kerk

meester, en andere waardigheden bekleedende. 

I) In een 011d familie-register in mijn bezit vindt men aangeteekend, dat 

zijn oudste zaster 1Iargaretha, uit haar hnwelijk met Jan du 1Iolyn, vijf 

kinderen geboren werden, namelijk Philippus, )Jaria, Margaretha, Geertrnida 

en 'Antony, waan·an 1Iaria huwde met Cornelis Haaxman, terwijl Philippus 

en Geertruida ongehuwd OYerledcn, lllargaretha met Arnoldus van den Heu

vel en Antony met .... Poelgeest hnwcle, welke laatste zich aan de ge

neeskunde wijdcle. Yan dezen Antony Molyn (of du :\lolyn), die zich tot 

voortzetting zijner stuclien naar Parijs begaf, maakt Leeuwenhoek gewag in 

zijn brief aan Christiaan Huygens, d. d. 15 1Iei 1679, aanwez ig in de Biblio

theek cler Leidsche Hoogeschool en waarvan eene kopie in mijn bezit is. 

. 2) Boitet, ,, BeschrijYing der stad Delft, 'li29, in fol., blz. 765." Isaac van 

Haastert, ,, Antony ,·an Leeuwenhoek Yereerend herdacht, 1823, pag. 10" D. 
Hoogstratcn, ,. Algemeen \Voordenboek voor Kun sten en ,v etensc happen 

1729, blz. 138." 

3) 2~ste Sendbrief, biz. 206. 

4) Dat de brouwers Yeelal onder de aanzienlijke en rijke burgers gerekend 

,verden, ka11 blijken uit hetgeen bij Boite t , bl. G46, gemeld wordt . 

. , Ycler weet ook, dat de brouwers in dese stad altijt boven andere koop

luiden \'erheven wierden; ,. mannen die doorgaans op het kus sen der stad 

zaten.'' En dat dit bedrijf goede winsten afwierp blijkt uit bet volgend slot 

van een gedicht van Jacob van der Does: 

,, ,vat d unkt u leser? heeft dat volck niet wel gebrout? 

Dat 't hare kassen sien voor mout gepropt met gout? 
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moncl ter school besteld, alwaar hij zun eerste onderwijs ont

ving; en d:wr hij bestemd scheen om in den ambtelijken ad 

rninistratieven stand te worden opgeleiJ en een oom van hem, 

die Secretaris en Procnreur te Benthuizen was, in die betrek

king op te Yolgen, zoo wenl liij vervolgens, na voltooid elemen 

tair onderwijs, daarheen gebracht, ten eiilde zicl1 verder \'OOr z"un 

aanstaande betrekking hekwaam te maken en \'Oor te bereiden. 

Dat hij, zoowel te \V .:mnoml, als 1e Benthuizen, goede gron

den zal geleS"d hehben \'Oor zijne intellectueele ontwikkelillg en 

hij voorzeker gunstigen aanleg, zich den tijd aldaar doorge

hracht g-oed ten nutte zal gemaakt hebben in het verwerven 

van die kundigheden, die onder zijn hereik kwa111en, is van een 

m:rn rnet zulk een werkzarnen, onderzoekenclen geest als wij 

Leeuwenhoek later zullen leeren kennen, zeker te venvachten. 

Dat Jiij zich hier en Jater, \'ooral in de wiskundige weten 

schappen p:eoefend heeft, blijkt uit vele brieven van hem in 

lateren tijd geschreven, waaruit zijn grondige kennis in die 

richting onmiskenba:-ir aan den clag komt. Zoo hij voorbeeld, 

waar hij het aantal ,, vis-veseltjes" (Jraadjes, fila) uit de Kabel

jauw, die vel'\'at zijn in de ,, circumferentie van een visstrierntje" 

(fibrilla) wil uitrekenen, maakt hij gebruik van de leer van Ar

chimedes, om den inlioud van den cirkel door de kennis van 

den omtrek te berekenen 1); alsmede, waar hij door uitrekening 

tracht te bepalen, <lat er tienrnaal zoo veel levende dieren uit 

een horn van een Kabeljauw voortkomen, chm er rnensclien op 

aarcle wonen, stelt l1ij, om dit batste getal te berekenen, ,, de 

lengte van den grooten ci1 kel v,m den aanlbol op 5400 mijlen 

gerekencl zijnde, 22-7~5400 == '17'18 mijlen voor cle as van 

den aardbol" en berekent volgens den reg-el \'an Metius ,, om de 

superfit.ie van een cloot-lmlt te bcrekenen, 7 geeft 22, wat !!eeft 

hr! qnaclraat 9:etal van cle :-isse," enz. enz. 2). Nog bliJkt zijne 

wiskundige kennis onder ande1 en nit een postscripturn ach-

I) 35ste Brief, biz. 24. 

:?) 28ste Brief, biz. 14. De in dezen brief uitrnerig uitgewerkte berekening 

is ook Yan zijn eigen hand aanwezig in de verzameling manuscripten Yan 

Ll•,·11,,·l·1d1o('k i11 Lie Leitlsd1e llilJ!iol l1l'l'k (C:it. YI II. Iluyge11s 11°. 30). 
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ter ecn brief l), waar hij zcgt: ,, De hoog:te \'an onze rneuwe 

kcr kstoore n is voor vecl jaren door mij, endc wijlen den La11d

rncter Spoors, yder met syn r1uaclranl afgezien, en bcvonclrn lroog 

te syn 200 voet en" ~). 

Ik haal <leze voorbcelclen, die met nog \'Cle anderen zou

dcn kunnen vermeenl erd worclen slcchts aan, om te doen uit

komen, clat Leeuwenhoek, hij moge dan al ni el tot den freleer

den stand hehoord en vooral geen g-elcerclc opvoecling- µ-enoten 

hebben, toch niet zoo onontwikkeld was als doorgaans vele 

schrijvcrs vermclden. 

Naclat onze jeugrlige Leeuwenhoek ~eniµ-en tijd te Bcnthuizen 

had doorgebracht en zijn minclere geschiktheicl of lust voor de 

werkzaamhe<len, aan de betrekkingen bij zijn oom verhomlen, zal 

g-ebleken zijn, hesloot zijn moeder hem ePn meer practische 

]oopbaan te openen en bracht. hem in 1648, op clen leeftijd ,·an 

16 jarPn, te .Amsterdam in aanraking met een voornaam laken

han<lela,ir, op wirns kantoor hij werd aangenomcn en waar hij 

al spoedig de functie van hoekhoucler en kassier vervulcle 3). 

1) 4de Sendbrief, biz. 43. Brief aan den Heer Jan Meerma11s, Burgemccstcr 

van Delft. 

~) Zie oak den G7sten Brief (2dc vervolg) van 1 April 1G89, biz. 335, 

waarin hij bcrekent, !Joe snel het blocd in !Jet lichaam moet loopcn, ecr 

het tot de uiterste deel en ,·an de voetcn en van daar wcder rniar het hart 

komt, en door welke kracht; waarbij hij onder andcren zcgt: .. Desc myne 

demonstratien syn seer licht te verstaan, voor diegccnc, die de begintselcn 

van de waterwicht van Mr. Simon \'a11 Stevin, sal dool'lescn hebben." 

Dit blijkt ook nog uit zijn 111de Brief (zcvende vcrvolg) van 9 .'.\Jei, 1698, 

blz. 46, waar hij, omler and eren, sprekendc over bet oog va11 den scharre

bijter, in ccne noot zegt: ., Ik spreek l1ier tegen dcgeencn: die ec11 weynig 

in de Gesigt-kundc gcoefent syn'' en vcnlcr: ,, \Vij weten dus, wa11nccr wij 

eenig lig chaa m voor ecn vergrootglas stelleu, het nog vercler, nug digter 

bij hct vergrootglas moct staan, als bet brantpunt rnn bet vergrootglas is, 

en wat verder of te nad cr bij is, vertooncn de lighamen niet scharp, maar 
verwart," enz. 

3) Boitet, t. a. p., blz. 793 verhaalt, ,, dat hij, niet mcer dan 16 jaren oud 

zijndc, als boekhoudcr en kassier aldaar agecrde; en alhoewel hij door de 

bezigheid van dcze twcevoudige bedicning wcrk genoeg had om dczelve in 

orJo waar tc 11emc11, wist zijne buitcngewonc naarstighcid gcdurig noch 
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Hoe bng hij in deze hetrekking te Amsterdam gehleven is, 
kan uit de be1·ielitr.n van <lien tijd niet opgemaakt word.en. 
Boitet, <lie bier onze eenige leiclsman is, spreekt van ,, eenig-e 
jar en", waarna hij weder naar Delft terug keerde; en cla:u 
hij, altijd volgens denzelfden schrijve r, kort daarna in het hu
welijk tl'n1l en <lit huwelijk, blijkens rnijn familie-register~ in het 
par 'lGj'i, plaats had, zoo lrnn daaruit met genoe~zarne zekcr
heicl woi·den opgemaakt, <lat dit niet l:mger dan 5 a 6 jdren 
kan geweest zijn. In die jar en nu nioet Lij LeeU\wmhoek lang
zamerhancl de lust tot natuuronderzoek zijn voorbereid en ont
wikk eld gewonlen; en hoewel hij de plichten, aan zijne maat
schappelijke betr ekking verLonrlen, zeker niet zal veronachtzaamd 
hebben, zoo kan men aannemen, <lat de beschaving- van zijn 
geest en het onderzocken van hetgeen hem omringcle en zijn 
a:mcbcht wekte, hem zijn vrijen tijcl nuttig heeft doen door
breng en. 

De waarschijnlijkhei<l <lat hij1 tijt!ens zijn verLlijf te Amsterd~, m 
in aanraking gekomen is met kunclige mann en en geleen len 
van naam, die bij hem den Inst voor de natuurstucli 1~ zul !en heb
Len opge,wld en aangewakkerd, alsmede, dat hij Jaar het eerst 
kennis zal gemaakt hehLen mel een instrnment, dath ij later door 
eigen inspanning en volharding tot. zulk een volinaking bracht, 
mag men wel veilig als gegrornl aannernen, hoewel de ·Lewee
ring van sommi5e schrij vers, <lat hij alclaar met beroemde na
tuurkundig en vrienclschap had weten aan te knoopen 1) naar mijn 
oordeel niet clan eene verond erste Jling mag heet en. 

Jk waag het ten slott e nog eene rneening t.e uiten, die ik ver
meen niet zoo geheel zonder gron <l te zijn, ter verkl:lring- van 
den hij hem opgewekten lust tot het onderzoeken en hestuclee
ren van insecten en andere voorwerpcn door het microscoop. 
Zij is deze: Johann es Swamrnerdam, over wien ik Jnter meer
dere bijzonderh eden zal mede<leelen, was een tijdgenoot. en (blij-

zoo,,cel tijd tot de bkenwerkerij nit tc koopen, dat hij binnen rlen tijLl ,·an 

zes we ken a Is meestc r zijn proef deed, om zich in rler tijrl tot rleze koop

ha11del, waartoe hij zich echter nooit heeft afgezondert, tc zetten.'' 
1) Nieuwenhuis 's ,, woordenbo ek Yan kunst en en wetenschappen enz. 

18S9 Lice! V Letter L). 
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kens de noot op bl. 26) cen bijzonder e kcnni s van Leeuw enhoek, 

1.hlar hij iu 1637 le Amstenbm gehoren wen] en du s slccht s 

weinige jar en jon gc r wa s dan hij; de vadt!I' nu van Swam

tnenlam was Apoth eker te Am sterdam en lwzat e0n uitg e

br eide en toen reeds a lge meen beroemcle en bekende groot e 

vcrzameling van voorw erp en uit de natnurlijk e histori c, en an

de re curio siteiten die hij had hijee ng ehra cht. Johann es Swam

menb m had, van der j eugd af, een groote voorli efde voor de 

natunrlijk e gesc hiede nis aan den dag gelegd en bijzoncler voor die 

dcr in secten, welk en lu st hij rnim scho ots bcvr edi~en kon door 

hct dage lijksch hesc houw en van de voorw erp en in het kaLin ct 

zijns vaders, dat liij, volgens zijn le\·en sbeschrij ver Boerhaav e, in 

ord e liielcl en ran gschikt e. "\Vat is nu n atuurlijk er, clan dat 

Leeuw enh oek, tij<lens zijn verLlijf te Amsterda m, Lij dien Apo

th eker toega ng zal ge had hebb en , aklaa r de lust voor natuur

stu die in het heschouw en 1.ler in secten enz . zal heLben voelen 

opge wekt en kenn is g~m::wkt hehb en met ePn in strum ent, waar

mecle hij lat er zoovee l t en uitvo er · hra cht. Deze ornlerstelling 

dunkt mij is a lleszins aa nn emelijk en ~reenszins ong-egroncl. 

lntu sschen stond hem aan vank elijk en ook lat er, zeker liet gc
hr ekki ge zijn er lett erkumli ge ontwikk eling in den wcg om die

per door te drin ge n in hctgeen voora l cloor huit enland sche ge

leerd en oml erzocht en geschr eve n wa s ; ma ar, door eigen oefe-

-nin ~ en studi e, tracl 1tte hij zieh zelven eigen te mak en, wat hem 

in zijne ontwikk eling in den weg stond. 

Die lust tot ond erzock en oefening bl eef hem altijd hij, 

en vooral toen hij in de lua eht van zijn ]even was, schijnt 

hij een e opm erk elijkc volharding in dit opzicht aan den dag 

gelegd te hebb en. Boitet ze~t van hem 1) ,, dat hij zich, kort 

na zijn huw elijk , zon1.ler ornlenvij s van iemant, in de navi

gatie, st err ekund e, wiskunct e, filosofie en natunrkunde , en w el 

met zoo veel vru clit oefend e, oat men hem wel hij de rnor

na amste mees ters in <.lie kunst £'elijk mag- stellen, en met een 

woord gezegt er gee n kun stena ar wa s die hem in de laat ste 

1) T. a. p., biz. 365. 
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wetenschap overtrnf,'' en hij voegt er, hoogelijk ing-enomen met 

zijn held, Lij: ,, Zuoveel vennugt die onbezweke n:wrstigheid 
dezes grnoten 111:rns, dewelke in deze eve11genoemcle kunsten zijn 

eigen meester was. Dus wort het aloude geze;:; bewaarheit, ,, clat 

de Goden alles voor zweet en arbe~1t veil hebb en." 

Ik stein ten volle in met hetgeen E1nile Blanchard, in zijn 

artikel in de,, Revue des deux monc1es" (pag. 407) zegt, waar liij van 
de groute gaven van Leeuwenhoek bij weinige wetenscl1appe

lijke ontwikk eling gewaagt: ,, Alors l'~\me est penetrce d'un re

~-ret; on voudt'ait \'Oir Leeuwenhoek pounu des connaissances 
general es qui penn cttraient a eel esprit ingenieux de s'elever :\ 

q11elq11es h:rntes conceptions. Avcc une forte instruction, Leeuwen

hoek en effet aur::i.it sans cloute merite d'etre compte an nombre 
des genies clont 's lionore l'lrnmanite." 

Bij al de bovenµ-enue111de kundigh t~den, die Leeuwenhoek zicl1 
dour eigen studie liad verworven, schijnt hij zich ook nog in de 

Scheikuncle geoefend en zich daarmede hezig- gehouden te lieb

h~n. Ouk l1ieromtrcnt hericht ons Buitet, n dat l1'u zicl1 zoo Vt-!I' 

in de Scheikunst geoefend harL dat hij uit ruw erts guud en 
zilver wist te scheiden, waarvan er hij zijn in leven zijnde dod1-

ter verscl1eydene gr·denkst.ukken voorlianden waren." 

Dat hij nimm er Latijn geleerd had en zelfs onbekend was met 

vreeinde levem le tnlen: blijkt uit omlerscheide ne geze~!;clen van 
hem in zijne hrieven, waarin hU betuip;t, dat zijne manuscripten 
voor hem in bet Latijn werden overg ezet, om d .. wrna nanr Engelaml 
aan <le Koninklijke Societeit te word en toegezonden 1). Dit wonlt 

ook Levestigd door Thomas Molyneux, een Engelscl1 Natuurkun
dige. Deze geleerde lwzocht dikwijls ons land en kwarn hel'hnal

delijk in Leiden. In het jaar 1G85, toen de onclcrzoekingen en 
ontdekking en van Leeuwenhoek reeds eenige jaren in Engeland 

bekend waren µ-emaakt en vooral zijnP ontclekkingen over de, 

later zoogenoemde, infusoria in regen - en andere w.1teren, de 

verbazing van de geleerde ]eden der Ro!Jal Societ!J hadden opge-

l) Vergelijk daaromtrent (5de vervolg) ,le 85ste Brief, blz. 13; de 10de 

Se111lhrief, ull. DG en Pltilos. Transact. Vol. XX.XV, png. 433. 
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w ekti w::iarhij niet minder zijne vrorgerc waarnernrngcn over 

de Lloerlbollctjcs en den bloedsomloop, alslllL'rle die orn

tr cnt de zoo;2:enoemde zaaddi e rtj0s (spe rrn:ll ozoi"dc11), icclers h1'
la11gstclling- haclden g::wndc gemaakt, was rncn n:.tuurlijk zee r 

vcrlangend ie ts naclers omtr cnt den persoon ,·an di r.n grootcn 

ontdekk er van de ,, geh0 im en der natunr·' t e verncm en, die m en 

tut nog toe slechts uit zijne brieven kencle. Toen uu Molyneux in 

het vo01jaar van -1G85 zicl1 na ar Holland be~raf, wenl liem door Sir 

Fran~ois Aston, Secrctnris der Royal Societ!I opg edr::ig-e n ook 

Delft te bezo eken, aldaar kennis met L eeuw enho ek te maken, 

en tev ens van hem te weten te komen, op w elke wijze hij zijn 

mi croscop en maakte, waarmede hij uitkomsten verkreeg, die men 

in Eng cland met moeit e, en clan nog onvoll eclig, kon bekorn en 

met de beste rnicrosrop eni die men daar kon vervaarcligen. 

Molyn eux volcleed aa n deze opdraeht. In de vcrgad ering van <lit 

ge leercl Genootschap werd da aro p ce n bri e f v::in i\Iolin eux ontvan

~en, gedateerr t uit Leiden d.d. 13 Feb ru ari -1G81/ 5 N. S. (nieuwe 

stij l). Deze wa s van den volg:enclen inltond: 

,, lk heb tot nu toe bet nntwoord op uw e laatste uitgesteld, 

omdat ik u 11og geen bericht kon g-even van Mijnh eer Lee uw en

hoek: cloch ik uezocl it hem voorl eden week uit uw n aarn . Hij 

vertoond e mij ve le zak cn door zijn c micros copen, wclke onnoo

dig· is hier te ve rm elclen, danr hij ze lf u de hesc lirijving clanrvan 

uitvo erig hce ft medegedeeld. vVat zijn micro scopen zelf aangaat, 

zoo wal' en alien, die l1ij mij liet zien, ten geta le van minst cns 

een dozijn, van eene soort, bestaancle elk uit ee n kl ein glas ge

slepe n (,,,, Ik verm eld dit, orrnlat men algem ee n gelooft, dat de 

gki.zen ,·oor zijn micros copen -met de l:tmp geblazen zijn; Jie gee

n en, die ik zag, kan ik verzekeren dat ni et gcbla zen zijn "' ), 

geplaatst tu ssc hen twe e dunn e platte koperen plaatjes, omtrent 

ee n duim br eed en ::inderhalven du im Jang. In cleze tw ee ope

ning-en, een voor en een ac ltter het glas, w elk e grouter of kl ei

n er ware n, n:iarmnte bet glas rnee rcle1· of mind er convex was, 

of dat het \'ergroo1t e. Vlak O\'e1· deze open ing was a:rn de een e 

zijcle nu eens eene naald aangc hra cht, clan weder een dun plat 

pla alj e Yan gbs of door schijn ernle st of, waarop hij, al mwr het 

noodig wa s, of op de punt, het voorwerp dat hij wilde bezien, 
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vastmaakt e, daarop het naar het licht ke el'de en nu door mid

del van tw ee kleine schro efj es het voorw erp jui st in den focus 

van zijn gla s rid1tt e, w aarna hij clan zijn waarn emin ge n bewerk

st elligd e. Zoodani ge war en de micro scopen die ik zag en deze 

vertoont hij aan de ni euw s~:ierigen die h em kom en hezoeken; 

maar hehah e deze, vert eld e liij mij, harl hij nog ee ne and ere 

soort, doo!' welke p.een levend e ziel, behalve hij zelf zag; deze 

soort bewaart hij gehee l voor zijn ei~en waam erning en en hij 

verz eker<le rnij, dat zij di ege ne, die hij rnij had Iaten zien, vene 

overt!'off en; <loch hij wil de mij ni et toestaan ze te zien , ctus al 

wat ik lwn doen is eenvoudig te gelooven, want ik heb el' geen 

ond ervinding van". 

,, "\Vat llll de microscopcn aang aa t , wa ardoor het mij vergund 

werd te zien" 1) , venol gt Molyn eux , ,, zoo \'er~roott en rleze ni et 

veel m ee r dan ver sch eiden e glaz en, <lie ik, zoowel in Eng elanrl 

als in lerland gezien lieb, <loch in ee ne bijzond erh eitl moet ik 

zegg en, oYertl' effen zij ze ali en , narn elijk in hunn e huit engewone 

heldel'heid en dat zij all e voon verp en zoo uitst ekencl helder vel'

toon en. \Vant ik herinn er er aan, dat wij in een e vrij donk ere 

kamer war en, met slecht s ee n raarn voorzi en, waar de zon toen 

ook ni et op sch een, en tuch vertoond en de voon verp en zich 

1) Dat Lee uw enh oek inclenla ad mi crosco pcn Yoor zij11 eige n ge bruik er op 

nahi clJ di e s tcrk e1' ,·ergroott en, dan die hij arm and crcn liet zien, blijkt nit 

hetgee n hij zelf bctui gt , in ccn bri ef aan Henr y Oldenburg , Sccr ctaris der 

,, Roya l Soc iet y'' (11°. 96 , biz. ·170) . ,, Te m cer docn ik zeyd e, dat nog in dat 

ze lfdc water, t wee i, dri e soo 1 te n Yan vee l kley nder di crk ens waren, ,. die 

rnor sy n oogc n \'e rb orge 11 war cn, en di e ik doo r and cre glas en en m etho dc n, 

die i k a 11 e e 11 v o or m y II z c I Ye h o u d c, kom e t e sicn ;" t erwijl ook de 

Ilo oglec raar Ha rtin g m cJ edec lt , da t op het phy sisc h kabin et t e Utr echt ee n 

mi croscoo p aanw czig is van Lee uw enh oek, waarvan ltij bctui gt , dat de lens 

zeer goell is en b cwij st, dat hij het in de kunst ,·an zecr klei11e Jcnzen te 

slijp en, ind erdaaJ reeds or cenc g rootc hoog te gebraeht had. Dezc lens, ua

rnelijk, wa s bico 1l\'cx en Yergr oot te 270 m aa l, en alz oo ,, m crk clijk m ecrd cr 

dun de sterk ste lens van de rni crosco pe11, J oor Lceu wen hoek aan Jc ,, Roy al 
S . t " kt ot:1e y Ycrm aa · , en , \·aa rva11 tie groo tste ,·crgroot ing door Dak cr wordt 

opgegc\'C ll al s tc zij n 1 GO maal. ( P. Jla r t i ng, ,, JI et mi croscoo p, des zclfs ge 

br c1 i k, gesd 1iede11is e11 tcge u woord igen tocsta nd ," cnz ., 3de J ee !, ·1850, biz . 44. 
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schooner en duid elijkrr dan dicgeenen, die ik vroeg:cr door mi
croscopcn gezien licL, hoc~wel er de zon p;ehcel op scheen, of 

dat z~j rnee1· dan gcwoon licht ontvingcn, door weerkaalsemle 
spirgc ls of op anclere wijze. Zoodat ik verrneen. dat het houfd
zakelijk, zoo nicl gehcel a Ileen aan rleze bijzonderlieid is toe te 
schrijven clat zijne glo.zen alle andere overtrcffen. die over het 
nlgerncen, hoe rneer zij vcrgrooten, het voorwerp des te duistci·
der vertuonen, en zijn eenig geheim bcsl:rnt, geloof' ik. daarin, 
dal hij de g!azen lielclerd cr slijpl en ze beter polijst dan ande
ren kunnen cloen ." En nu vervolgt Molyneux. ,, Ik \'Ond in hem 

een Leschaafd, vriendelijk man en zonder twijfel met groote be
kwaarnheJen voorzien, maar tegen mijne venVncliting geheel en 
al ongeletterd, daar hij, noch het Latijn, noch Fransch of En
gelsch, of een ige andere der nieuwe tal en, hehalv e zijn moeder
tard ma chtig is, l1dµ-een een p:roote l1inderpaal is om zich met 
l 1e111, ,·oorna me lij k over zij ne waa rn erni ng en tc onderhouden, 
w:mt claar hij volstrekt onhekeml is met de denkLeelden van 
ancleren, rnoet hij gehecl op zijn eigen oordc el afgaan en lieert 
hij dan ook zulk een vertrouwen op zijn eigen opgevatte mee
ning, dat hij, zooals ik opmerkte, nu en dan tot ongerijrndheden 
of in bizarre verklaringen vervalt, ja soms zoodanig, dat zij in 

het geheel niet met de waarheid o\'ereentehrengen zijn. Gij ziet, 
Mijnheer, hoe vrij ik mijn gedachten over hem uit, zooals gij mij 
<lit verzocht heht" 1). 

Nadat alzoo Leeuwenho ek gedurende vijf a zes Jaren te Am
sterdam gcwoond had waar de drukten en beslommeringen aan 
een handel szaak verhondcn, aan zijn meer en meer ontwik
kelenden lust tot naluuronclerzo eking-en en eigen studie hinder
lijk zullen geweest zijn, besloot hij in bet jaar 1653 of 1654 
naar Delft terug te keeren 2). 

1) Birch, ,,the History of the Royal Society of London," 1757, Vol. IV, 
pag. 365. 

2) Bet huis, waarin Leeuwenhoek gewoond !weft, is nog aanwezig en te 
Yinden op den hoek der ,, Dotersteebrr en liet Oude Delft" wiik 4 no· 455 

' ... ' ' 
doch het is aan de v66rzijde kennel ijk gemoderniseerd, terwijl het aan den 

kant der Dotersteeg en ,·r1t1 achteren nog het aauzien van oudheid behou-
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Ilij trad ko1 t daarna, nam elijk den 26sten Juli 1654, in het 

huw elijk met mejufvrouw Barbara de l\foy dochter van Elias de 

l\Iey en .\laria Vinily. Zij was geLoren den 13den December 

-16:29 en was alzoo 25 jaren oud toen zij met Leeuwenho ek 

huwJ e. Uit dit huwelijk werd en hem vijf kinderen geboren, en ,vel 

drie zonen en twee dochters, waarvan hij er slechts een over hield, 

chi.ar de overige hem door den dood ontnomen werden. Deze 
'--

overgeblevene was zijne dochter l\Iaria, die ongehmvd bleef 

en haar vaLler tot in zijn hoogen ouderdom en op zijn sterfLed 

verzorgcle. 

Deze docht er, Maria, wercl geboren den 22sten September 

1656 en overleecl den 25sten April '1745, zooclat zij haar vader 

23 jaren overleefde en den hoog en ouderdom van 88 jaren be

reikte 1) . 

Na eene vereeniging van 12 jaren overleed zijne echtgenootr., 

en wel den 'l'ld en Juli 1666 2), waama bij een tw eede huw elijk 

aanging met mejufvrouw Cornelia Swalmius 3), die hem een kin<l 

schonk, dat ec liter vro eg gestorven is. 

Lee uw enho ek schijnt in onbekrompen ornsta ndigli eden verkeerd 

t e hebb en, want eerst in bet jaar 1660 werd hem eene Stads

h etrekking opgedragen, clie hem een vast ink.omen verzeker<le. 

G1~d11n'nde de zes eers te j ,ll'en van zijn huwelijk ]eefd e hij ge

lwel voor zijne studie en moet hij dus de micl<lelen bezeten heb

ben, ni ct alleen om in de behoefte . van zijn gezin naar behoo 

ren te voorzien, maar ook om zicl1 de noodige instrnmenten voor 

zijne onderzoekingen te kurnwn aanschafTen; en <laar de Stads

hetr ekking die hij gedurenclc 39 jaren hekJeedde, zooals wij 

den heeft. Aan de zijtle der Uotersteeg -(Oud-D elft) vindt men uog als eene 

bijzonderheid aan het ijzereu hek, dat bet v66rgedeelte afsluit, een astrola

bium aangebracht. 

I) Familie-registcr. 

~) Ibidem en 13oitet, t. a. p., biz. i6t,. 
3) De fa1rnlie Swalmius bchoorde tot ee n aa11zienlijk en dcftig gesbcht. 

Bij Boitet, t. a. p., biz. 440, ko1nt in Lie 11aamlijst Yan Predika11ten, die se

dcrt de reformatie in Delft gcstaan liebbcn, in bet j:wr 1frl 7 lle11ricus Swal

mi11s Yoor, terwijl in de ,Wste Sendbrief, biz. 3\10, een l1rief voorkomt aan 

zij11 11ecf :\Ir. ALlriaa11 Swallllius, Advocaat voor de u Hove rn11 llollaud. 
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straks zullen z1en ni ct lrnit cngewoon voordeelig was, kon 

daarrloor niet tot den welgeslelden stand geraakt 1ijn. Dat 

tot den deft igen ,·ermo~em len stan cl moet liehoorrl hebLen is 

voorl s arteleiden uit de aanzienlijke collectie microscopen, gedeel

telijk v:m zilver en enkele zelfs van goud, alien IH•wna nl in 

afzornl erlijke daartoe vel'vaal'lli~cle Japansch verlakte cauiuetjes, 

die hij naliet en waarvan er zeve n op den Catalo~us van de 

verkooping, die na zijn clood g-eho11den werd, voorkomcn. Even

zoo kan men dit oprnak en uit ltetgeen Boitel vermeldt., <lat er 

,, verscheiclene gedenkstukken van zijn hand. hij zijn Jochter voor

liand en waren, vervaanli~d uit goml en zilver ;" en vervolgens 

uil de van hem bestat1ntle portretten, die hem voorstellen in de 

kle cdi ng en houding van den aanzienlijken stand van dien tijd 1); 

ein<lelijk uit den inhoud van een brief aan Robert Hooke van 4 

1) Er bestaat van Le euwenhoek een fraai ,, in olieverw geschilderd'' por

tret, in het bezit van Dr. ,·an Kaathoven, te Leid en. Deze schilderij stelt 

hem voor in de deftige klecdij van den aanzienlijken stand van <lien tijd. 

Dr. rnn Kaathoven beeft mij de zeer gewaardeenle toestemming verleend, 

van deze schilJerij eene af beelding te la ten maken: waardoor de waarde 

dezer uitgave belang rijk verhoogt wordt. Van deze schilderij zijn mij de vol

gende bij zonderheden door den geachte n bezitter me<lege<leel<l: Aan de 

rechtcr zij<le links van den toeschouw er) ziet men v66r hem op eene tafe l 

het ontrolde diploma met het aanhangend zegel in rood zeg ellak (in doos) 

van h et lidm aatschap der Koninklijke Societeit te Landen, en v66r zich 

h eeft bij een blad papier waarop ondui<lelijke figuren zijn getrokken, ter

wijl hij in de recbter hand een passer boudt. V 66r den donkeren achter

grond is een hem elglob e aangebracht en men bespeurt op dien acbtergrond 

een landschap, waarin men zonder andere voorwerpen, alleen de kronke

ling en eener nvier ziet, waarmede waarschijnlijk die <ler Th eems zijn 

voorgesteld. De naam van den schilder wordt echter niet op de schilderij 

aangetroffen. Dit geschilderd portret nu komt in gelaatstrekken, houding 

en kle eding, gebeel en al overeeu met een antler portret van.Leeuwenhoek 

iu zwarte kunst in fol. (eYeneens in het bezit van Dr. van Kaathoven), <loch 

hetg een in bet ,, geschilder<l'' portret links van den aanschouwer is, ziet 

men in de prent ter rechte r zij<le; de donkere achtergrond arhte r de he

melglobe, stelt op de prent <luidel ijker een gordijn voor. In de plaats van 
een passer in de hand staat er op de prent een microscoop van de eerste 

uit\'inding van Leeuwenhoek op de tafel, in plaats van het diploma enz., een 

eiken blad met galnoten en het vergrootglas, terwijl hij ook, evenals op de 
2 



18 

November 1681 I), waaruit blijkt dat hij er zelfs een paard op 
na hield, waarvan hij schrijft, dat hij na cen sterke rit er mede 

gedaan te hebhen, de urine, die zeer dik was en aschkleurig, on
derzocht. Ook bezat hij een buiten-tuin, zoo als Llijkt uit den 

schilderij, voor zich een blad papier heeft, waarop dezclfde, maar nog 
onduidelijker figuren dan op de schilderij zijn getrokken. Vercler ziet men 
op de prent op den donkeren achtergrond niet bet landschap met de kron
keli ngen der ri vier. Onder di t portret in ,, zwarte kuns t" leest men : J. Ver· 
kolje pinx., fee. et exc. 1685. 

Nu is de vraag of <lit ,,geschildercl" portret bet ,,echte" door Verkolje ge
schilderde is, dat later, hetzij door hem zelven, hetzij door een andere 
hand in sommige attributen enz is veranclerd? of dat er een ander ,, ge
schilderd" portret van Leeuwenhoek bestaat waaronder, even als onder <lat 
van zw. kunst den naam van Verkolje gelezen wordt? 

(Johannes Verkolje, geb. te Amsterdam 1650, was sedert 157~ te Delft 
woonachtig en worclt onder de vermaarcle schilders gerekend. Hij overleed 
te Delft in 1693.) (Zie over zijn leven en schilclerijen oncler anderen 
Houbraken, III, blz. 282), <loch noch bij dezen schrijver, noch in anclere 
levern,beschrijvingen van Neclerlandsche schilders, voncl Dr. van Kaatho
ven onder de werken van J. Verkolje van een ancler dan van de prent 
in zwarte kunst gewag gemaakt. 

Behalve cleze beicle beschreven portretten van Leeuwenhoek zijn er nog 
een zestal anclere clrukken in het bezit van denzelfclen verzamelaar, die 
onderling eenigermate verschillen, als: 

,, Antonius a Leeuwenhoek, J. Verkolje pinx.: A. de Blois fee." 4°. 
,, Idem, J. Verkolje pinx., A. de Bl0is fee.", 4°. 
,, Antoni van Leeuwenhoek, geboren te Delft, A0• 1632." 
,,J. Verkoltje pinx., Zw. k." fol. 
,, Antonius a Leeuwenhoek, J. C. Phillips inv. et fee.," 1747, 8°. 
,, Idem (Antoni). Idem fecit." 1740, fol. 
,, Antonius Leeuwenhoekius," J. Gouree sculpt. med. 
Eindelijk bezit Dr. van Kaathoven nog een op Delftsch aardewerk ver

vaardigd portret van Leeuwenhoek, <lat van boven met een oor voorzicn 
is, bestemcl om opgchangen te worclen, waarop wecler anclere attribnten 
clan op de schildcrij zijn aangebracht; uit dit portret is Leeuwenhoek 
bijna niet te herkennen. 

lk zelf bezit drie borden van fijn echt Delftsch aarclewerk of porcelein, 
op een waarvan bet portr et van Leeuwenhoek, dat volkomcn in gelaats· 
trekken en kleeding met het boven beschrevene overeenkornt; links van 

l) 34ste Brief bl. 11. 
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lHst e bri ef, biz. 247. Uit ee n en ander is de vermelding, dal l1ij 

een \'e rn100-eml man was 11·0noetrz::1nm n·cmotiveerd. u 't ~ 'n ';'"\ 

lntusschen wenl hij door hel Bestuur v:rn Delfl met eene 

belrekkin~ begif'tigd, die hem een voor dien lijd nid onaanzi cn

lijk inko1nen versclwfle, tcrwijl de dienste n, d:wraan ver!Jon<len, 

µ:ering \\'are1l, zL1odat l1ij genoegzamcn vrijen tijd o\'erl1ield om 

zich aan zijn gelief'koosde studien en underzoekingen te k11nnen 

wij!fon. Deze post hestond in de hetr ekking vnn ,, Knm erb ewaa r

der der Kamer van Heeren Schepenen van Delft'', eene hedi enin~:, 

vo]o·ens Yan Haastt:>rt in Yrnccrere rlarren waanlio- irenoerr aan 
~ ' ;:-") ~ t"'~ b 

den cleftigen burgerstaml. Deze betrekking wen.1 hem den 26sten 

l\foart 1660, dus toen hij 28 jaren oud was, g-egeven. Hij vervulde 

deze betrekking gedurernle 39 j:uen, namelijk tot aan hel jaar 

den aanschouwer ziet men den toren der Onde Kerk te Delft, rei::ht.s eene 
drn.perie en ondernan ,, Antoni van Lecnwcnhoek, Lit van de Koninglijke 
Socicteyt in Londen, geboren tot Delft l G::\:2'", op cen gond veld in zwarte 
lett ers gebakken, het geheel met een zware, met kleuren en goud ver
sierden rand omgeveu. 

Het tweede bord stelt voor de ,, grnfnaald," zooals die zich in de oude 
Kerk te Delft bevindt, met de buste van Leeuwe11hoek en daaronder 
,, P. l\I: Antoni a Leeuwen. Reg. Anglo. Societ." omgevcn door een zware 
gouden rand met gekleurde slingers. Op dezcn rand leest men in zwarte 
letters: ,, Grafnaald van <len heer Antoni van Leeuwenhoek in de Oude 
Kerk t.e Delft, geboren den 21sten October 1G32, overleden den 2Gsten 
Augustus 1723.'' 

Op het derde bord is het ,, familie-wapen" van Leeuwenhoek geliakken, 
voorstellende een Ieeuw op een goud veld in scboone kleuren, en boven 
dien ben ik nog in het bezit. van een th eescl1oteltje, van zeer fijn dun 
Dclftsch porcelein, cveneens met bet ,. familie-wapen" in gou<l en kleuren, 
maar in plaats van de kroon, een helm met vedereu gedckt door een 
kroou. Onderaan Ieest men op ecn gonden band in zwarte letter ,, Maria 
Leeuwenhoek". De borden zijn op de tentoonstclling rnn Ncderlandsche 
oudheden, in het jaar 1863 te Delft gehouden, gewcest, terwijl zij even
eens, bij gelcgenheid der fccstclijke henlenking van de .ontdekking der rni
croscopiscbe wezens door van Leeuwenhoek, op den Ssten Septe111ber 1875 
te Delft t evieren, op ecne tentoonstelling van bet geen van Leeuwenhoek's 
microscopen en and ere bijzonderheden op hem betrekkelij k is kunnen bij
eengebracht wordcn, zullen voorkomen. 
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1699, doch behi eld h et salaris rlaaraan verbond en tot aan zijn 

dood. 

Teng evolge mijn er n ::isporingen omtrent den aard rlezer be

trekking en and er e bijzond erlieden cla::iromtrent in het w erk 

gest eld, z.ijn mij door den oud Ar chivaris en Secretaris van Delft 

Mr. J. Soutendam, uit het Archi r-:f een paar af'3chrift en \'e rschaft, 

die ik niet onlJelangrijk acht hie r med e te dee len. Een dezer 

extracten luidt aldus: 

3de Memoriaal van H.H. Burg emees teren van Delft, fol. 

365. 

,, Den 2Gsten l\faart 1660 is Antony Leeuw enho ek, in plaats 

van Jan Strick, tot Cam erb ewaard er gestelt, op gelijke gagiP, 

bat en enrle emolum ent en." Zijn e Comrnis sie luidt als volgt: (fol. 

364 en 365 ibid. ,, l\Iijnen H eeren Bur ge mees ter en end e Regee r

ders der stall Delft hebb en gestelt eml e committ ee ren bij clesen, 

Anto~y L eeuwenho ek tot b et waarn emen van de Camer, da er 

de H.H. Sehout, Schepens end e die van de wet deser Stadt ver

gad eren, om de voorz. Carn er te openen end e te sluyten, soo op 

ordinaris als extraordin aris vergarlerin ge n van de voorn. Hee ren, 

op soodanige wij sen, als des vere~·scht end e n odig sal wese n; 

it em dese l ve Hee ren te bet on en all e r espect , ee re end e r e\'eren

tie end e na erstelyck te a~t ervolgen end e getrouw clijck te effec

tu cr en all e diensten, die hem sull en w crd en belas t, encle sec rec t 

te houd en 't gunt hij in de Carner soud e moge n hoor en; de 

voo1 z. Carn er pertin ent elyck te reynig en end e schoon te houd en, 

't vu yr, soo wann ee r den tijd sulcx sal vereysc hen, op syn be

quarn en tijd aan te legge n end e de koolen , die on geco nsurn eert 

soude mog e wese n , tot syn pr ofyt we! te bewaren , dat get!n on

geluk daar van orte va n het Ligt van de kaar scn en gesr hiedde 

end e sal voort s all es doen clat ee n goe t en de ge trouw Carn erb e

waarJ er schuldi g- is te <loen end e heh oort. Voo r wekk en dienst 

de voorz. Anton y Ll'e uw enho ek sal geni eten soodanig en gag·ie, 

Late end e emolum ent en al s vourn. Jan Stri ck sali~c r syn voor

zaat in dienste hee ft ~enot cn , end e sa l dcs~1--lfs d1enst m g;i:m 

rnett en 24 Janu :iry 'l GGO end e syn gagie beta a lt w erd cn op soo

danig e term yn en, als Ji e aan den voorz. Stri ck betaalt syn ge

w ers t. Act um b:j al de Bur gmees tcrcn co llcg ialit er vcr garlert 
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den 26sten l\faart 1660 ernle gcte ekent bij den Pensionaris 

J. Camerlmg-." 

Het salaris aan clczen post vcrbonden wordt opg-Pgeven in 

de ,, Th esauri ers -r ekcning" van Delft ,·an 1661 fol. '113 en 114: 

,: Antony Le euw enho ek, Camerbewaanler van de Raatcamer tw ee 

hond erl 't sestich gl. over ee n j aa r wedde, verschenen den 24 sten 

January 166'1, dus: ijc lxgl." ,, Den selven voor bet schoonmae

ken van cle Sc hepen en- Vroetschap- en<le Schutt erskamer; It em 

voo1· de behoeften die hij daer toe van nood en he eft, de somma 

van liiij gl." Alzoo te sa men een tra cteme nt v::m f 3'14. De 

,, Stads-secretaris," zoo schrijft rnij Mr. Soutenclam, ontving te 

dien tijd e, h ehal ve het ,, tabb ertlaken of stedc kl eeding'' en den 

,, nijdom van Stads -a ccijn s f 800 's jaars. Het baantj e was ook 

(a ltijd vol~('ns i\fr. Soutcmlam), ni ets minder eervo l, d:m dat van 

Kamerhc er aan 't Hof,,, mutatis mutandis;'' n a tuurlijk zal Leeuw en

hoek het vni le werk wel door een bod e of bed iend e hebb en lat en 

waarnernen. 

Er is vercler in hel Archief ni ets gevonden, waaruit kan blij

ken of Leeuwenhoek om dPZe betr ekki ng gevrangd he eft. \Vaar

scl1ijnlijk zal ee n zijn cr vrienden, in de Regeering zittend e, hem 

die wel bezor~d hebben. In die da~en was alles ,, correspon

dentie" van 't hoog ste ambt tot het rninsle toe. 

Belwlve deze hetre kking van Cam er bewna nl e r, schijnt hem 

nog een anclere te zijn op8edragen blijk ens ee n afschrift uit het 

,, 15de l\Iemoriaal van Burgemeesteren van Delft" fol. 118 en 1'19" 

als vol gt: 

,, Mortificatie ,·an het generaal-wijkmeesterschap, d.d. 23 De

cem ber '17H, n aclat Antony L eeuw enho ek, rlic dese betrekking 

teg-cn een tra ctemenl va n f 50 's jaars bekleedd e. sal sijn over

leden," Hel blijkt echt er ni et, wnnn eer hij deze sinecure gekre

gen l1eeft. 

Verd er vinclt m en in hetz elfcle: ,, l\lemoriaal", fol. 206 en 207." 

,, R eso luti e ter verh ete ring van Stads· finantie, d.d. 30 Decemb er 

17-18'': ,, Dat na overlijd en van Antony Le euw enho ek en Arnold 

R amp, de lrnm erb ewaarder van Sd1epenen-kamrr voortaan ni et 

rneer sal toegelegt worclcn als f 300''. Hi eruit hlijkt dus, dat 

Leeu wenho ek nog trn ctement ontving, ofschoon hij reeds een op-
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volger of hulp had. De ,, Thesauriers-rekening" van 1699 geeft 
hiervan oplielder ing; daaruit blijkt, <lat Leeuwenho ek, als Camer
hewaar,I er der naat-carner enz., over een j aanvedd e, versclien en 
October '16991 ontving- .... " iiijc gl. ,, Den selven, of nu Arnolrl 
Ramp, voor 't schoonm aken van Schepens-carn8r enz . ... Liiij ~l." 

Hij hehield clus 't tractemenl van,, Camerh ewaa rder" en van,, ge
nernal-wijkm eester" (twee sinecures) tot aan zijn do0tl en betaalcle 
f 54 aan Arnold Ramp. Het is echter niet kunn en blijken, wan
ne er dit salaris tot f 400 verhoogcl wenl. 

Van het jaar ·1654 af, vennoeclelijk het jaar dat hij zic:h voor 
goed in Delft met der woon vestigde, tot hel jaar 1673 toe, bet 
jaar waarin het eerst rnicroscopische waarnemingen van Lee11wen
hoek door hemiddeling van Dr. Reinier de Graaf, aan de ,, Royal 
Society'' te Landen werclen medegedeeld, en zijn naam alzoo in het 
huitenland en spoedig daarna overal alg-erneen bekend is gewor
den, vinden wij niets orntrent hem aangeteekencl. Er was dus 
eon tijdvak \'an '19 jar en, dat men een tijd vak van voorber ei
ding kan noemen, waarin hij zich voldoonde kon oefenen, zoo
wel in bet aanleeren als vercler volrnaken van de kunst om de 
lenzen, die hij yoor zijne rnicroscopen gebruikte en die wij zul
len zien clat hij zelf vervaardigde, zooclani;: te slijpen en te po
lijsten, dat zij de bewonclel'ing van kenn ers en g·eleenlen, op
wekten. Men tracl1te op all erlei wijzen achter zijn geheim te ko
rnen hf't•reen hii ecliter zorcrvuldicT voor zich zelven liield. Hii 

' r, ~ u i"" ~ 

zal zi<'h overiµ:ens µ-edurenile dien tijd vlijtiµ- hebben geoefend in 
l1et bescl1ouwen van de voorwerpe11, die zijne aanclacht wekten. 

Leeuwenho ek moet daarvoor een all ergelnkkigsten aa.nleg heh
ben bezeten en bovenal een scherp, lielder geziclit, clat hem, 
ni ett egenstaanr le de dag-eliJksche lanidurige en onafgebroken in
spanning, tut a.1n zijn hoogen ouderdom toe, hewaarcl bleef. 
Dit geluigt ook Uff1mb:id 1 l'1, toen l1ij l1em in '1710, dns toPn 
l1ij 78 jarl'n om! was~ hi-!zocl1t. ,, \Vir mu:-:zten uns wnndr en, 
dasz er fosl gar nicht zit lcrt, uml noch ein g-ar un Ycrgleich-

1) Zacharias Con rad von Uffen bach, ,, Merkwlirdige Reisen durcll Nie
der -Sal'l1se11, Hullallll UJH.1 Engcla ud." Ulm, 175-J, :.:; Tli. S. 3.J-!). 
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lich Gesicht hat, da er auch die Augen durch sem obser

Yiren gar sehr angreifTc." Zelfs noch kort voor z'un doocl, die 

den onvermocidcn ~rijsaard op 91jarigen leeftijd einclelijk van 

zijne gelicfde hczigheden africp, was hem nog het volkornen gehrnik 

claarvan bewaarcl p;elJJeyen. En dat zijn oogen in het heschou

wen en waardeeren cler voorwerpen scherper zagen clan die 

van anderen, bn men opmaken uit eene periocle van hem, 

uit een brief a:m den Burp:erneester van Delft Jan l\f eerman I), 

van den 28sten Februari ·17'13, dus toen hij den ouderdom van 

81 jarcn Lereikt had. 

,, Alle clese figuren syn door een en hetselve vergrootgbs ge

te~·kent, die de Teykenaar soo groot heeft geteykent als hy die 

quam te sien: dog wanneer ik die na myn oog sou de uytbeel

den, soucle ik die veel grooter uytbeelden." 

Leeuwenhoek zal ook wel een geruimen tijd noodig gehad 

hebben eer hij in cle hewerking zijner instrumenten, waartoe 

hij al de benoodigdheden zelf maakte, die vaardigheid verkregen 

had, dat zij ten gehrnike geschikt waren. Hij getuigt. zelf daar 

van, in een brief aan de ,, Royal Society" van '12 .Tanuari '1689 2). 
,, Ick heube hier vooren geseit, hoe ik myn Instrurnenten hehhe 

toegestelt, die eenige veel netter en bequarner souclen maken. 

Dog men moet weten, dat ik in geen konsten hen onderwesen, 

daartoe men hamer of vijl gebruikt, als alleen, dat ik heh p;e

sien, hoe men het staal hard, en ternpert, en een clril maakt, 

waarmede men een gnt in yser, koper, of silver drill. Hoe en 

waarrnede een silver-smit syn silver aaneen soldeert. 

Dit gesien hehbende, heh ik myn selven soo verre geoefent, 

dat ik se<lert veel jaren myn gereetschap hebbe gemaakt, het

welke ik in verscheide saken hebhe van node gehad. En dus is 

het, dat hetgeene dat ik tot rnyn gebruik van node hebhe, al

leen manr uyt den rouwe by my gcmaakt werd." 

Later sch1jnt hij zich cchter zoo zeer in deze metaalhewcr

king geoefend te hebben, dat hij met rnecr tevredenheid over 

1) 23ste Sendbrief, biz. 31. 
!?) 2<le vervolg, GGste brief, biz. 323. 
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zijn werk spreken kon. In een anrleren brief (9 Juni 1699) 1) zegt 

hij: ,, Terwijl ik besig ben om desen te schrijven, heh ik wel 

8 a '10 vergroot-glasen voor my leggen, die door my met 

siiver gernonteert Sin, en alhoewel ik gans geen 011dPrrigtinge 

en hehbe gehad, om in eenig metaal met hanwr of vijl te ar

beyden, soo monteer ik egter myn glasen; en myn werktuyg-en 

syn soo toegestelt, dat werkbasen in 't Gout se{!gen, my niet te 

sullen nawerken." 

Hieruit en uit vele andere bijzonderheden hlijkt, clat hij overal 

oprnerkte of er iets voor hem te leeren ,1iel en dan rnaar lian

den aan het werk sloeg totchi.t. hij eindelijk zijn doel ber eikte . 

Vooral maakte hij al zijn heschikbaren tijd zich ten nutte voor 

de Yolmaking- van een instrument, waarmeJe hij later zulke 

groote ontdekkingen gedaan lieeft. De slijping en polijsting zijner 

glazen zal hem wel bet meest inspanning en tijd gekost hebLen en 

wij zomlen zoo ga:wne weten wie hem claartoe den weµ- gewezen 

heeft. Hoogstw.1arschijnlijk heeft hij bet slijpen zelf aanvankelijk bij 

een glasslijper af;.rezien, zooals zoovele andere zaken. en dat 

daarvoor, tijdens hij nog in Amsterdam woonde, wa:1.r het slijpen 

van diamanten toen re eds tot een hoogen trap van volkomenheid 

gehracht was, wel gelegenheirl zal l1ehben hestaan, mag men vei

lig aannemen. 

Behah'e het slijprn van glas had hij zich ook zelf geoefeml 

in het gl:1.sblazen, en bet bewerken van metalen; zoo beschrijft 

hij, in een brief aan ~l r. Antonius Heinsins van 18 Aug-. 1695 2) 

hoe hij een glazen ho] geblazen heeft om voor zekere prorf tot 

het onderzoek rnn huskruid te clienen, ,, UEd. Gestr. Heere 

zoude wel meenen dat ik in de kunst van glashlasen, bij de 

kaars of lamp geoefernl was. Ik hebhe geen andere kennisse van 

glashlasen gehacl, als dat, wanneer op onse jaarmart een glas

hlaser in de starl w;is gekomen, die sijn glas-blazen bij de lamp, 

om gelt liet zien, en als doen op desselfs handeling agting ne

mende, heh ik het bij de hand gevat,, en Jus kan ik alleen 

I) Zcvcndc vcrvolg, 11 Gde Brief, blz. 97. 
2) 5de V crvolg, 93f-tc Brief, blz. 127. 
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maar Llasrn, hctgeene ick tot mijne verrigtinge van noocle hehhe." 

Ook hlijkt uil het µ-esprck met Uffenhach dat hij in het glasbla

zen groote ervaring gekregen harl. Uffenbach zegt daa1 van in 

zijn verhaal van zijn hezoek bij Leeuwenhoek I). 
,, "'\Vas die geblasenen Glaser anhelangt, versiecherte Herr 

Leuwenhoek, dasz er durch zehen-jti.hriges speculircn es clahin 

gehracht, dasz er eine taugliche Art blasen g;elernt, welche aher 

nicht rund w£1ren. Mein Rrncler ,volte solches nicht glauben, 

sondern hielte es fi.ir Ho!Hindisch g e j o kt, incl em es unmi'iglich 

isl, in Blasen etwns anders als ein Kugel oder Enclung zu for

miren." 1Ien ziet. het, wat anderen onmogeiijk voorkwam, kon 

Leeuwenhoek hereiken door zijn onvermoeide werkzaamheid, 

hij liet zich door geen moeielijkhedcn afbrengen van zijn een

maal opgevatte voornemens, waar het hem te <loen was om iets 

te ]eeren; nimmer verloor hij den moed, al moest hij aanvan

kelijk met groote bezwaren karnpen, maar hij hield zoo Jang vol 

totdat hij, zoo als hij getlurig eigenaardig uitclrukt ,, zich zelven 

kon bevrecligen." 
<. 

Eindelijk was dan de tijcl van ern:'5tiµ-e voorbereiding volbracht 

en gevoelde hij zicli sterk genoeg om hetgeen hij onderzocht en 

gevonden had oak onder de oogcn van amleren te hrengen. 

Goecl toegerust treedt hij nu onverwacht te voorschijn en doet 

zich weldra kennen als getromv waarnemer cler natuur. Doch 

hij plaatste zich zelf niet met eigenwaan op den voor!!roncl, maar 

wercl Jaartoe aangespoord door een p.eleenle van naam: Dr. Rei

nier Je Graaf, die zeker al eenigen tijd met hem in wetenschap

pelijke aanraking zal zijn geweest en de gelegenheid zal gehad 

hebben om zijn enaring in het waarnemen door het microscoop op

temerken 2). Deze keurde zijn onclerzoekingen we] waarclig om on-

1) ,, Merkwiirdige Reisen". etc. t. a. p. 
2

) Reinier de Graaf te Schoonhoven geboren in het jaar 1641 vestigde 
zich na voleindigde studien in zijn geboorteplaats en werd van daar naar 
Delft beroepen, alwaar hij zich als geneesheer vestigde. Hij schreef be
halve z[jn werk over het ,, Succus pancreaticus," over de voortplanting van 
den mensch en over de vrouweliJke geslachtsdeelen, waarover zijn groo
ten strijd met Swammerdam ontstond, waa.rvan gezegd werd dat hij zoo 
gevoelig was, wegens de scherpe en onheusche critiek van Swammerdam, 
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der de oogen te komen van deskundigen. Bij gelegenheid dat 

1le Graaf zijn twist met S,vammerdam over wetenschappelijke 

g-eschilpunten a:rn het oorcleel en de beslissin~ van de ,, Royal 

Society" ornlerwierp, schreef hij den 27sten Mei 1673 tevens aan 

l\fr. Oldenburg, SecrPtaris van dit collegie, over Leeuwenhoek 

en sloot een brief van hem in, geclateerd 28 April 1ti73, welken 

brief de Graaf gezorg1l had in het Latijn te vertalen, ten eirnle 

deze door de Engel~che g-eleerden zou kunnen verstaan worden. 

De Graaf vesti 6-t in dit schrijven de aandacht der Koninklijke 

Societeit op ,, zekeren }fr. Leeuwenhoek, die onlangs microsco

pen gemaakt heeft, nitmuntende hoven de tot hiertoe vervaar

di:,;cle rloor Eustachio Divini en anderen", er bijvoegende: ,, dat 

hij een voorbeeld van hun uitstekendheid gegeven heeft door 

onclerscheidene ond0rzoekingen claarmede te bewerkstellig-en en 

dat hij gaarne bereid zou zijn moeielijke zaken tot orn1erzoek 

van de !eden te ontvangen, indien belangstellenden slechts Inst 

hehben ze hem toe te zenclen." 

De waarnerning-en van Leeuwenhoek, ,vaarvan hij in zijn hrief 

gewag rnaakte, werden in de ,, Philosophical Transadions," Vol. 

VIII, pag. 6037, opgenomen, ornlcr den titel,, A specimen of some 

observations made by a Microscope contrived by M1·. Leeuwen

hoek, Concerning" ,, Mou lei upon the skin, flesh etc.; the Sling of 

a Dee, etc., lately communicated bij Dr. Rt>gnerus de Graaf." 

Deze w:rnrnemingen van den Hollandschen natuuronclerzueker 

werrlen cloor de ]eden der Koninklijke Societeit met groote he-

<lat hij tengevolge daarvan van verdrie.t stierf. Ook Leeuwenhoek maakt 

gewag van dezen vinnigen twist en de gevolgen er van. In een brief aan 

George Garden te Aberdeen van 19 l\:Iaart 1G94 (2de vervolg Slstc Brief 

bl. G70): zegt hij ,, Wat nu Swammerdam en Reinier de Graat hare stellingen 

belangt: Ick hebbe die Heeren speciaal gckend en zij hebben verscheyde 

malen in myn buys geweest, en met vennaak beschont mijne ontdekkin

gen en twijfcl ook niet, zoo die Heeren nu nog lcefden, of zy souden 

schaamroot werden over hare ingebeelde vcrdigsels, daar zy tegen mal
kancleren ah; yder willende de cer heLben van de nieuwe ontdekking van 

voorttelingc, door het eyer-nest, door de hevige ontmoetinge, die zy met 

malkanderen met woonlen rncrden, de laatste niet alleen siek wierde, 

maar ook de dood Jaarop volgde, zoo rnij doen tcr tijJ Lerigt wienl." 
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lang stelling ontvangen en m en sprak de hoop uit , dat hij ze wel

dra door nw cr ancleren zou doen tlcht enolg en. Deze waarde e

ring- en uitnoodiging was inclerdaau eene krad1tige aanmoediging 

voor een tot nog toe verget en, maar omlerzoekli evenden waar-
"' <. 

nt' nw l', wiens na sporing en all een nog rnaar de nieuw sgie righeid 

zijner vriend en en Lekenrl en, na11wlijks in staat om er den wij

dcn omvang van t e begrijp en en te waanl eer en, h:Jdrlen opge

weld. Van nu af waren h et de geleerd en en we] van de he

ro emde EngP.]sch e Soci et.eit, clie zich met den arb eicl van den 

eenvoudig en Delvenaa1 · zond en b ezig liouden ! Bemo edig ende ge

dad1t e die zijn ijver aan spoord e en hem zijne pogingen deed ver

duhh elt~n om de verwa chting en 1 die men van hem koest ercle, 

niet te bescham en. 

Vour dat wij echter m eer in bijzornlerheden cle onJerzuekin

gen van Le euw enhoek nagaan en zijne verdiensten in het licht 

stellen, willen wij kortelijk een blik slaan op de hoogte der ken

nis, waarop m en Len tijcle van Leeuwenhoek, met betr ekking 

tot cle vervaarrliging van micro scopen, stond. Daarna zullen wij 

de micro scopen van Leeuwenho ek besprek en en zien wM1rin cleze 

uitmuntten boven ander en van dien tijd, waarhij wij geno eµzaam 

~elege nheid zull cn vind en om enkele bijzonderhed en, hem zelven 

b etr effend e, te verm elden. Eind elijk kunn en wij onzc a:rndacht 

onv erd ee !J wijclen aan de helangrijkh eid zijner ontdekking en, 

welke, schoon vele er van g-roote tegenspr aak rnoesten ond cr

vind en en liem zelfa aan h espotting en beschirnpin~ hlootstel

den, echter door arnleren hoog :z-ewaardeenl en verrledigd wcr

den, en waarvan sommigen zelfs nog ·in dezen tijcl, als onom

stoot elijke waarh eclen worrlen erkend. 

Het is door den Hooglee raar P. Harting· in zijn: ,, B\jdrnge tot 

de gesc hiedenis der milno skopen in ons Vaderland" (Utr echt 18/i.G) 
en zijn: ,, Het }[ikroskuop , deszelfs gebruik, g0schiedcni s en teg-en

woordig en toestand" (3 J ee len '1850) 1) op onw cJ r rl eg har c g-rornlen 

1) Van dit werk is in l SGG ccnc Hoogduit sche uitgavc iu hct licht ver
schcnen onder den ti t el: ,, P. Harting, Das l\Iikroskop. 'l'hcorie: Gebrauch, 
Geschi chte n11d gegcnwartig er Zust anrl dcr selb cn. Deutsche Origimtlaus
gabe, von Verfasscr revidirt und V crvoll st iindigt. Herausgcgrben van Dr . 
.Fr. Wilh. Th eile. In dr ei Biimlen. 
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aangetoond, dat de eer der ~ewichtige ontdekking van het mi

croscoop in de -17de eeuw aan Ned erland toekomt. De Italianen 

roemen in dit opzicht nag we] hun Fontana en Galilaeus, van 

wien de eerste zich de eer der uitvinding toeeigende, daar hij 

in het jaar 1646 schr eef, dat hij reeds in -16-18 het microscoop 

had uitp;evond en; doch de gronden die zij voor hun hew eren, 

:-ianvoeren, zijn onhouclbaar; want daar de ltalianen de uitvin

ding van het microscoop in 1612 aan Galilaeus to eschrijven, zoo 

is hrt bewezen, dat de eer cleze1· uitvinding aan Hans en Zacha

rias Janssen van ;\I idd elburg toekornt en dat <lie zelfs r eeds Jang 

v66r 1610 plaats had, ho ewel h et mo eielijk te bepa len schijnt 

hoe Jang v66r <lien tijd 1) 
Bet hlijkt echter, clat r eeds in zeer oud e tijden het vergroo

tcnd verrnoµ-en van holle, cloorschijnend e lichamen, ali3mede de 

kunst om ~·las en berg -kri stal te slijpen, lwkend is geweest en 

men met het eincle der XV de eeuw reeds daarin eeniie vorderinµ

had p;emaakt, cloch er verliepen meer dan tw ee eeuw en ee r het een

voudi~ rnicroscoop uitgevomlen werd, welk e uitvindin~ ten on

rechte aan Drebhel in het j aa r 1621 wordt foegeschreven. Het 
waarschijnlijkst, volgens Harting-, is, rlat de uitvinding cler brill en, 

die allren daarin best oncl, dat m en begonnen was de lenzen te 

1) De hoogleeraar Harting zegt onder an<leren in zijn bovenverm el<l 

,, het Mikroskoop" p. 26, <lat de getu igenis van het recht van Han s en 
Zach arias Janss en op de uit vin<ling van het microscoop te Yin<len is in het 

boekj e van Petrus Bor ell us: ,, De vero telescopii inventore, cum br evi 

omnium conspiculiorum historia .... accessit etiam centuria observationurn 

microscopicarum. Hag ae comitum 1633," waarin een bri ef voorkomt aan 

den schrij ver gericht door Will em Boreel, l\Iid<lelb nrg er van geboorte en 

toenmaals gezant bij b et Hof van Frankrijk. Uit dezen bri ef blijkt, dat 

Boreel den in de buurt van bet huis zijns vaders wonen<len brill enslijp er 

Hans en diens zoon Zacharias zeer goe<l gekend heeft, en dikwijl~ in hnn 

wiuk el is geweest, en cht door hen, ,, lang v66r" 11110 microscopcn zijn ge

maakt, waarvan zij er een aan Prins :Maurits gegeve n h ebben, en na<ler

band een antler aan den Aartshertog Albert van 'Oostenrijk, die <lit werk

tuig aan Drebbel schonk, bij wien Boreel het zelf gezien heeft. Vandaar 

waarom sommigen Drebbel voor den uit vind er hi elden. ofschoon het zeer 

waarschijulijk is, dat deze eenmaal in het bezit van het microsc oop van 

Hans en Zacharias Janssen zijnde, dit zal hebben nagernaakt. 
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slijpen met een verderen brandpunts-afstancl clan vroeger, tus
schcn -1285 eu '1290 ~eschied is. Ver<ler zegl Harling 1), chit 
het Lrillen slijpen, na 1:.363, allengs tot een handwerk was 
ge\\'orclen, cbt men op het laatst der XVIde eeuw twee bril 
lenslijpei·s te 1Iiddelburg (de ~enoemde Janssens) vond, en 
ten tijcle van Leeuwenhoek clrie le Leiden, zooals hij zelf in 
een hrief aan G. C. Leibnitz, d.d. 28 September 17'15 2) zegt : 
,, daar sijn drie Glaseslijpcrs geweest te Leyden, Lij clewelke de 
sludcnten hel glaseslijpen gingcn leeren" cnz. Uit een en ande r 
blijkt, dat hel zeker is, dat hd sarnengesteld 111icroscoop te Mid
dellmrg reeds eenige jaren v66r 'LG-10 is uitgevonden. 

De Hoo···Ieeraar Harlin()' maakt de oprnerkincr 3) <lat hel be-
~ v n , 

vreerndencl is, dat de u1tvincling-van een werktui~, hetwelk voor 
den ondPrzoekenden blik Pene ~eheel nieuwe wt->reld ontsluit, 
aanvankrlijk zoo weinit!, de aandadit getrokken l1reft, <lat het lie
staan ervan jaren Jang ter nanw ernood buitcn de muren der woon
plaats van den uit.\'inder is bekcncl gewcl'st, daar men, noc:h in 
'161-1 in de ,, Dioptri<.:a" van Keppler, nocl1 in l1et werk van Syrtu 
rus, cbt O\'er ven ekijkers en het slijpPn van glazen hanclelt en 
in -1618 verscheen, iets vindt opgetcekend, waaruit hunne be
kenclheid met !tet 111icroscoop blijkt. Eerst in 'l 625 mnakte een 
Italiaan FranLis~us Stellubi eenigc micrnscopische waarnemingen 
Lekend over de verscl1illencle declen der honi~dJij. 

D,~ eigenlijke p:esd1iedenis van het enk elvoudig micrnscoop vangt 
eerst aan op het. tijdstip, toen men beg-on lenzen te venaardigen, 
welke een genoegzaam korten bramlpunts-afstand bezaten, om 
eene eenigszins aanmerkeliike verg-rooting-rlaar te ste11en, dc1t., vol
gens Harting 4), hoogstwaarsc:hijnlijk eerst geschiecl is na en ten 
gernlge der ui tvinding van het samengesteld rnicroscoop. 

Een der eersten, die Itel enke]vouclig microscoop zoodanig 
inriclitte, tlat het geschikt was voor wetcnschappelijke nasporin 
g-en, was onze Leeuwenhoek. 
' 

\Yij zagen Loven, <lat Dr. Reinier de Graaf in den hr ief, 

1) ,, Het mikroskoop," enz., Deel Ill blz. 21. 
!!) 18de Sendbrief, blz. 169. 
3) ,, Het mikroskoop," enz., Deel Ill, blz. 34. 
4

) ., Het UJikroskoop," t. a. p., Liz. ;n. 
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<lien hij bij cle toezernling der eersle waarn erningen van 

L ecU\venho ek a~n de ,, Royal Society" le Land en schrcef, als 

ee ne b~jzomlerh eid merledee lde ,, dat deze Lee uw enhoek onlangs 

microscopen gem aa kl had, uitrnunt end e Loven die tot hier

toe ,·crvaanlig-d warden door Eustachio Divini. " Dezc microsco

pen van Eustachio de Divini s nu waren in dicn tijd zeer Le

roem <l en warden heschr eve n in de ,, Philosophical Tran sad ion s· ' 

no. 42, pag:. 84,2. Divini ltad 1 belwlv e de ohj ectieflens, tw ee plano

convexe oogglnzen zoodnnig geplnatst, dal zij elkanrl er in het 

midd en hunner holl e oppervlakte raakt en. Deze oop:glazen. waren 

onµ·eveer zoo br eed als de hanclpalm eens mans, en de bnis, 

waarin zij hesloten war en, was zoo dik als een mans dij. Een 

vrij onhandig- instrum ent alzoo, dat ni el gemakkelijk in l1et ge

bruik moet zijn g-eweest en veel ove1·eenkomst met een klein e 

mort.ier mo et hebb en gehad. Het was omstreeks 16 1/ 2 <luim 

Jang-; de verschillenJe vergrootingen werden verkrcgen door uit

ti·ekki nµ- tot versc.:hillenrle lengt e. De ger ing ste vergrooting was 

,·an 4'1, tle sterksle van 143rnaal in rnidd ellijn . 

ll et voornaarnst e, waardoor de micro scopen ,·an Leeuwenho ek 

uitmunlten ho ven die ,·an anderen van zijn tijcl, be slontl in tle 

kennis van hP.t slijpen en polijsten zijner lenz en en in het stel

len (monteeren) daar van . 

Men ma akt e des!.Uds ook ved gebruik van gesrnolten g-la

zen Lolletj es, omd at men ni et Lies t terecht kon met bet slij

pen dcr lenzeni en ni emand ten tijd e van Lee uwenhoek hem 

hi erin op zijde schijnt ges tr eefd tc hebb en . 

. De ee rsl e, di e rleze glazen boll etj es ven·aardigde, was Rob ert 

Hooke 1), di e in H3'1:3 de ve rrnardiging er\'an bepro efde en ze 

later verhetenle. HU maakt e \'an deze holletJes oncler and eren 

gcwag in een vers bg, door hem nitg ebra chl in .tic vergadering 

1) Robe rt Hooke, ce11 beroemd E ngelsch Philosooph en Genecskundi ge, 
was gcbore n op hct cilaud Wight, iu hct j aar 1G35 en ovcrl ccll in 1702. 
Hij stuJec rJ c te Oxfort in de meJi cijncn, werd in l GG-! Hooglecraar in 
de Wiskundc aan het ,, Gresham-College·· tc Louden. Hij munt te ook uit 

als wcrktuigkundi gc en was ten tijd e van Leeuwenho ek een ller Sccrcta

ri ssen l.lcr ,, Royal Society.'' 
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van 14 l\faart 1G78 van de ,, Royal Society" 1), ten gevolge van 

het te veq.reefsclt opsporcn van de kleine diertjcs in peperwa

ter door Leeuw enhoek waarg enomen, hetwelk hem nu bij het 

g:ebrnik maken van zijn verb eterde inrichting- van zijn microscoop 

gclukte. 
Hij bczigde daartoe een cnkelvoudig 111icrnscoop, µ-emaakt. uit 

ecn klein glasbolletje, waardoor hct voonverp buit cngewoon ver

groot kon word en, welk boll etj e liij, met de lamp ; van een gla

zen draad smolL In 1GG8 vervaarchgde Hartstoeker 2) op derg e

lijke wijze glasboll etjes, die vrij goed waren en hun vergroutend 

vermogen moet zeer aanzienlijk geweest zijn. 

') .Birch, t. a. p., pag. 393. 
!?) Nicolaas Hartso eker was een bcroemd Nederlanclsch Natuurkundige 

en werd in 1G56 t c Gouda gcborcn. Zijn rncler was Remonstrantsclt pre
clikant t e Rott erdam. Hij was besle rnd Yoor den geestelijken stand, 

cloch wijJJe zich, tegen den zin zijns vaders aan de Wis- en Natunrkuu
dige Wetensc happ en, zoodat hij, t en einde zijn vader ni et zou ontd ek
ken, dat hij Jes nachts stud0 erde, de dekens van zijn bed voor de Yen

sters van zijn slaapvertrek spande. Hij beta alde zijn onderwijzer die hem 

ook optische glazen leerde i-lijpcn, van zijn zakge ld. Het tocval bracht 

hem tot eene behng rijk e ontdckking. Opge111erkt heb bcnd e, <lat bet cinde 

van ecn glazen draad , in de vlam eener kaars gehoudcn, eene bolvorllligc 
gedaante kr ccg , en <lit verschijnsel to epassend e op de procven, die hij 
Leeuwenh oek had zien doen, vervaar<ligdc hij daarmede micros copcn, die 
hij beweerde die van Le eu cnhock te evenaren. Deze was geen vriend 

van hem, omdat hij voorgaf de ontdekking der zaaddiertj es reeds v66r 

hem gedaan te hebb en. Hoc L eeuwenhoek over hem dacht, blijkt nit een 
brief d.d. 9 Decemb er 1698 (113de Brief, blz. G:3) aan Harm. van Zoel en, 

Oud-Burg crnecst er van Rotterdam. ,, Wat voor een persoon desen Hart
socker is, weet ik ni et, omdat er meer ·zijn, die den naam van Hartsoekcr 

voercn, en ten myn en huyse zijn geweest, en onde1 and eren veel jar e11 ge
lcden, een out bedaagt man, . die men tot my sey<le, <lat een prcdiker Yan 
de Remonstrantsche gemecnte te Rotterdam was, by sig hcbbend e ccn 
soon, die een jon g stud ent was, en welk e to en van syn vader veelrnaal 

wicrd e aangemaant, om naeuwkeurig toe te sien, want ik saakcn vertoond e, 
soo als den Prediker seyde, die noyt in de W erelt waren kundig ge
wecst" .... ,, Dat de H eer Hartstsoeker de woordcn vocrt, <lat hy na sync 

kcnniss e, de eers te van alien is, die het saa<l der diercn met de vcrgroot
glas en heeft b eginn en tc ondcrsoek en, komt my vrcemt voor" cnz. (Hicr
over lat er). 
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In 1G77 maakte Butterfelld 1) deze boUetjes door tot fijn poe

der gestoten ~las, clat ltij aan de punt eener naald in de vlam 

van een spiritusla111p hield, tot een holletje ~amen te smelten. 

Ook Jan van l\Iussenbroek vervaanliµ:<le dergelijke glasbolletjes, 

naar de methude van Hooke en schijnt daarin zeer te hebhen 

uitgemunt. Bet verst van :-illl'n bracht bet claarin Pater Della 

Torre vnn Napels ~). Deze bracht het bolletje, dat hij op de wijze 

van Hooke a:-in een glnsdraad gesmolten hnd, in eene kornvor

mige holte, gem:rnkt in een stukje tripoli, waarin vervolgens het 

bolletje op nieuw gesrnolt.en werd door de vlam der glnsblazers

larnp. De glasboll etjes van Delln Torre vergroolten ongerneen 

sterk. De ,, Royal Society'' te Lonclen ontving er in 1763 eenige van, 

waarvan het ~root~te een diameter had van 1/ 36 duim en 640maal 

in rniddellijn vergrootte; de doorsnede van het kleinste was 1fi44 

duim en zijn veq;rooten<l vermogen 2560maal. Zulke sterk ver

grooteude bolletjes zijn echter, volgens Pruf. Hartin~, wegens 

hun zeer korten brandpunts-afstand, al s rnicroscoop weinig bruik

baar. Vulgens H,1rting geven de bolletjes van 300-900maal 

vergrooting bet zuiverste beeld: zoodat zij zelfs in dit opzicbt ge

slepen lenzen van gelijke vergrooting <likwijls werkelijk overtreffen. 

Ook Leeuwenhoek srhijnt zich aanvankelijk van zulke hulle

tjes hedieml, rnaar die later venvoqwn en rr zelfs eene groote 

veraci1tin~· voor aan den <lag gelegd te lieLhen, zooals hlijkt uit 

hetgeen Uffenhach daarumtrent verliaalt, hij ~elegenheid van zijn 

bezo ek ten zijnen huize 3). 

Hartsoeker hield zich van 1G74-1G77 te Leiden op, begaf zich daarna 
naar Parijs en hield zich daar bezig met het vervaardigen van teleskopen. 
In Hi79 kccrdc hij naar Holland terug, doch ging weder naar Parijs, waar 
hij tot het jaar 1G9G bleef. Hij vestigde zich daarna te Amsterdam, zich 
bezig houd ende met astronomische waarnemingen, en ontving weldra eene 
uituoodiging van Czaar Peter den Eerste, om hem als Hoogleeraar in de 
mathesis naar Petersburg tc volgen, welk aanbod hij echter afsloeg. Later 
nam hij dergelijk beroep naar Dusseldorp aan, keerde later naar Holland 
terug en overleed te Utrecht in 17:25. 

I) ,, Philos. Transactions," 1677, pag. 2:2G. 
2) ,, Harting's l\Iikroskoop,'' t. a. p. 3de Deel, blz. 53. 
~) U ffenbach· s Reisen enz. t. a. p. 
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,, A Is wir Herr Leuwenhoek fern er fragt en, oh er denn 
seine Glfrser schliefTe urnl lwine bliese? vern einte er solclies, und 
bezeiµte eine µ-rosse Vr rachtung p;egen diese geblasene GHiser'' 

,, Er wiesc uns: wie <lunn seine l\Iicroscopia µ-egen and erPn wa
ren, uncl wie nah e de lamina e zwissd1en wckh e das Glas ist, 
bPysammen waren, so cbsz kein spharisd1 Glas dazwis<.:hen scyn 
kijnnt e, sondern alle seine Glaser wii.ren au!' beyden Seiten con
vex g-eschlifTen." Daarenb o,·en geliruikte Leeuwenho ek ook nii
croscopen met duLLele glazen. ,, Er hatt e auch ei11ig-e l\Iicrosco
pia lllit doppelt en Gliisern die, oh sie gleich dnppelt, und ei11wen
dig nach ihrer Leliorigen Distanz verllluthli<.:h <lurch eine la111inam 
separirt waren, demnocl1 nicl1t \'iel dicker als die einfach en wa
ren." Deze vergroott en, volgens LeeuwC'nhoek, een ,, weinig meer" 
dan zijn enkel \'Oudiµ:e microscopen. 

vVij zijn alzoo ~enad erd tot het microsroop waarvan Leeuwen
hoek zich liedienrle voor zijne onderzo eking en, en het is door 
all es wat wij daaromtr ent bebhen kunn cn opspor en uitg-emaakt, 
dat hij <le glazen ;daarto e gebezigd zelf sleep en polijste en dat 
deze niet uit gesmolt en glasbolletjes bcstonden maar uit ePn tot 
eene biconvexe lens geslepen l1elder glas. 

Hij hest eedde veel zorg aan het kiezen van het geschiktst e soort 
van glas , en gebruikt e ook p:erolcl 1,eq:rkristal. De zui\'erheid en 
helderhei<l er van rnoet buit engerneen g:root geweest zijn, hct
geen LliJkt, zouwel uit de getuig-enis zijner tijdgenootPn, als uit 
vele der dan.rme<le gedan e waarnelllingen Yan hemzel ven. 

De lens in Leeuwenho ek's microscopen was gevat t11sschen 
twee koper en of zilveren, sorns ook wel guuden plaatj es, waari11 
zich een, soms twee en ook wel eens dri e opening en hevon
den. Bij van Haast ert 2) is zulk een microscoop met eenc ope
ning op het titelblad afgebeeld, zoo als ook in fi~. t is getl:'ekend. 
Deze afbe elding komt geheel overeen met een dergl:'lijk instru
mentj e van Leeuwenhoek af komstig- en door hem vervaardi~d, 
waarm e<le ik in mijn jeul!<l dikwijls kleine insecten, vlerkjes 
en and ere voorwerp en heh bezichtigd. Er werd, helaas, toen 

1) ,, Antoni van Leeuwenhoek, Vereerend herdacht" door Isaac van Haas
tert enz., 1823. 

3 
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door rnij niet meer waarde aan gehecht <lan aan gewoon speel
goed, zoodat het in het ongerecde is geraakt en verloren ging. 
Het komt in alle opzichten overe en met de 26 microscopen, die 
Leeuwenhoek aan de ,, Royal Society" heeft nag elaten. Baker 1) 
had deze microscopen gedur ende drie maanden ter onderzoe
king onder zijne Lerusting en beschrijft ze zeer uitvoerig. 

Deze beschrijvinµ- nu is zoowel toepasselijk op de hier bijge
voegde fig. 1 als op fig. 2, daar de laatste alle en daarin verschilt 

dat er tw ee lenz en in zijn en l1el microscoop alzoo ing eri.cht 
was om twee verschillende vergrootingen te geven. Fig;. 1 stelt 

het microscoop voor met eene, fig. 2 A en B met twee openingen 
en aan beide zijden gezien. 

Fig. 1. Fig. 2 A. 
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Ook op het physisch kabinet te Utrecht komt een dergelijk 
microscoop voor als bij van Haastert is afgeLeeld. Onlangs Len 

1) Henry Baker schreef een werk over ,, Het Nuttig gebrnik van het 
Mikroskoop" en later een antler: ,, Het Mikroskoop gemakkelijk gemaakt;" 
beiden door Houttuyn vertaald in 1755 en 1770. Hij verhaalt in het eerst
genoemde werk lJlz. 453, <lat deze 2G microscopen vervat waren in een 
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ik hekend gcworclen met een rnicroscoop van Leeuwenhoek op 

hct pl1ysisclt kabinet der Leidsche Acacle111ie, een paar jarcn ge

leden ten gesc]1enke gPge\ 'f'll door een offieier van gczondheid, 

met een paar andere klcinigheden, onder ancleren een mod ma

rokijnen etui, waarop de naam Leeuwenhoek duidelijk te lezen 

is. Ook op het Anatomisch kabinet te Leiden is een microf:coop 

van Leeuwenhoek af komstig. 
<; 

Omtrent deze microscopen en tlPn waarschijnlijken gcver kan 

ik 111ededeelen, <lat ik in het jaar 1872 van den officier van ge

zondheid 1ste klasse Hallegraeff, sedert overleclen, een scl1rijven 

Jieb ontvangen, rnij meldende, dat hij in het hezit was van: 

'1 o. Een mieroscoop van L. oYereenkomende 111et fig. '1, p. 34 

dezer brochure; 

20. EPn rnicroscooptoestel tot onuerzoeking van den bloedsom

luop (fig. 3, pag. 36); 

30. Een loupe van Leeuwenhoek; 

40_ Een rood rnarnkijn lederen etui met vijf in koper gcvatte 

lenzen en eene lens nog niet in koper gevat, clus in het geheel zes. 

Een en ander was uit Rusland ·weder naar Nederland tern~ 

gehracht door den Hoogleeraar de Gorter, door wiens betrekkin

gen het aan den vader van den hriefsclnUver en later aan hem 

was present gedaan. A.ls eene Lijzonderheirl meldcle hij mij nog 

tlat op liet etui met eigcnaardige krulletters gescl1reven staat 

,, Anth. van Leeuwenhoek'". Tevens berichtte niij ZEcl.: clat l1ij 

van plan was een en antler aan de .Leidsche Hoogeschool ten 

klein kistje, hetwelk Leeuwenhoek bij zijn overlijden aan de,, Royal Society" 
had nagelaten en dat door Martin Folker aan de Societeit. werd aange
boden. Men vindt daarvan de mededeeling in ,, Philos. Transact." n°. :-.iSO. 

Omtrent deze microscopen heb ik dezer dagen, door een miJner betrek
kingen te Londen woonacbtig, onderzoek laten doen bij den tegenwoordi
gen secretaris der Royal Societ_y Dr. Walter W bite, die bckend bleck te 
zijn met de relatien van <lit college met Leenwenhoek gedurende de jarcn 
1673-1718. Het was hem bekend <lat Leeuwenhoek Yerscbillcnde voor
werpen aan dat college had ten geschenke gegeven, cloch er was daarvan 
niets meer aanwezig. Er wordt nu nog onderzocht of er soms micros copen 
van Leeuwenhoek bij bet Kings College te vinclen zijn, waarvan ik spoe
dig bericht verwacht, zoodat ik wellicht v66r het afdrukken Jezer uitgave 
claar nog mededeeling van tioen kan. 
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~eschenk e aan te bi eden ; derhal ve zijn de op de Academie Le

ru stende voorwerpen kenn elijk de bovenb eschr eve n e. 

Oak is mij b ekend geworden, dat er op het stedelijk mus eum 

te Gouda een micrnscoop aanwezig is. 

De Leschrijving volgens Baker is de volgende. De voorzijde is fig. 

2 B. Het platte ge<leelte A is samengesteld uit twee koperen of zilve

ren plaatj es, aan elkaml er vastgemaakt m et kl ein e klinlmag eltjes, 

bbbbbb. Tusschen deze plaatjes is eene zeer kl eine biconvexe lens, 

m een holligh eid geplaatst, recht tussch en twee gaatjes, t ege n

Fig. 2 B. 

@c c@ 

A 

over elkander in de plaatjes ge

<lrild hij c. Aan de eene zijde 

van de plaatjes is een kop er en 

of zil veren strookje d met een 

sclll'oef e ge hecht , welk schroefje 

door b eiden gaat. Een anJer ge

deelte van dit s trookje wink el-

haaks omgehogc11 schiet onder 

de plaatj es Joor en komt aan 

de ander e zijde uit. Door dit 

om;;ebogen einde loopt, re cht 

opwaarts, ee ne lang e fij~dradig-e 

schro ef, welke in- en uitg e

schroefcl word ende, de plaat, 

waarop het voorwerp gehecht 

wordt hoorrer of Ian-er bren o·t 
' t> t> .,. 

Hierop staat een grof ruw ge-

maak t penn etje i, waaraan het 

voorwerp moet word en vastgeheeht en dat door een handvats el 

k won1t omgerlraaid. Men kan de vertoonplaat met het penn etje 

er op, venler van de ver groot ende lens doen afwijken, of nad er 

daarLij bten kom en door middel eener klein e schroef l, die 

horisont aa l door de plaat b loopend e en tcge n de acliterzijde van 

het werktuig dra gend e, als het noorlig is deze plaat verder af

drin~t. Het eind van de lang e schroef g kornt door de vertoon

plaat heen bij m, alwaar zij rond draait, maar niet als een 

schroef werkt, <lewijl haar draad zoo hoog ni et r eikt. Leeuw en

hoek rnaakt e zijne yoorwcrp cn aan lle punt van Itel penn etje 
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met de eene of andere klevende stof' vast en bewaarrle zulk 

ecn stel zorgvu]rlig, zooclat hij voo1· ieder voorwerp weder ec n 

::mder microscoop noodig had en er ten slott e eerng-e honderden 

bij elk :rnder had, zoo als hij zelf zegt in een brief aan Hans 

Sloane, Secretaris <ler ,, Ro yal Society" d.<l .. 24 DecemlJer 1700 I). 
,, Ick hebbe hond ert en honrl ert geslepe n e vergrootg lase n, daar 

van de mees te zoo scherp s ien, se lfs by duystere dagen, en dat 

by geen ander als dag ligt enz." \Vanneer het voorwerp alleen 

kon gesien worden als het uitgespreiJ was, deerl hij een weinig 

op een plaatje van zeer dun glas, dat hij op dezelfde wijze met 

de kl evende stof op de punt vas the chtte 2). Voor sommige waar

n eming en met vloeistoffen, zoo als onder anderen, om den hlo eds

ornloop te bezichtigen, wijzigd e hij dien toest el. Hij heschrijft die 

inrichting zee r uitvo erig in een bri ef aan de ,, Royal Society" 

Fig. 3. van 12 Janu:ui '1689 3) (F ig. 3). Zij 

b 

staande plaat g, die door 

bestond uit. eene aan beirle uiteinden 

rechthoekig omgebog en koper en of 

zilveren plaat, a, in welkcr omg-cbo

ge n gedeelten b en c de ronde ope

ning-en e en i waren aangebrr1cht, 

bestemd ter opnemin~ een er glazen 

bui s, die clan door de Vt;e ren r en d 

werd vastgeklemcl. In zulk een gla

zen buis hracht hij clan water en een 

kl ein vischje of aalt je met de vinnen 

of den staa rt zoodanig er huit en ge

plaatst, <lat men den hloedsomJoop er 

in kon waarnemen. De len s, die 

even als bij alle micro sco pen van 

Leeuwenho ek, tussd1en 2 plaatj es Le
sloten wa s, were! clan v66r de lmis 

gesteld Joor micldel van de rechtop-

de beiJe schroeven Ii Ii op een gedeelte 

1) 7de Vervolg, 135ste bri ef, biz. 305. 
:) ,, Phil osophical Transa cti ons" Yo! XXXij, pag. 450. 

3) 2de Vervolg, 66ste Brief biz. 308. 
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van c bevestigd was! en waaraan de lensplaat door de schroef f 
werd vastgemaakt 1). Leeuwenhoek heeft verscheidene van deze 
toestellen vervaardigd, want op den Catalogus zijner microscopen, 
die na zijn doocl verkocht zijn, worden niet minder dan 8 zil
veren en 4 koperen vermelcl. 

Deze Catalogus, in het bezit van Prof. Harting, voert den vol

genden titel: 
,,Catalogus van het vermaarde Cabinet van vergrootglasen, met 

zeer veel moeyte en kosten in veele jnren geinventeert, gemaakt 
en nag-elaten door wijlen den Heer Antony van Leeuwenhoek. 
In zijn Eel. le\'en Lid van de Koninklijke societeit der W eten

schappen te Londen, welke verkogt zullen worden op Maandag 
den 29 Mey '1747 binnen de sta<l Delft, op St. Lucas Gildeka
mer, des voorrniddags van 10 tot 12 uren, en des narniddags 

van half drie tot 5 uren. Te Delft gedrukt bij Reinier Boitet, 
Stadsdrukker 1747." Hij is op zwaar schrijfpapier gedrukt, met 
Hollarnlschen en Latijnsclien tekst. Voorin bevindt zich eene 
fraai e op koper gegra veerde zinnebeeldige plaat, voorstellende 
een kahinet met lad en waarin microscupen en een paar kirnleren 
deze beschouwende; een lrnnner heeft een dito microscoop als 
in fig. 2 is afg;ebeeld in de band, maar dit is met ,, cl rie" ope
ningen voorzien. Eenc andere plaat stelt het portret van Leeuwen
hoek voor. De Catalo~us, 43 bladz. groat, is geheel doorschoten 
met wit papi er, waarop de namen van al de koupers en de prij
zen die voor de microscop en besteed zijn, n:mwkeurig staan aan
geteekend; het getal nommers is '196, terwijl bijna iecler norn
mer twee rnicroscoopstellen aang eeft, de laatste '15 nommers 
hestaan ieder uit. een aantal van 12 koperen plaatjes met ver
~rootglazen. Daarenboven zijn er nog op verrneld zeven Japansch 
verlakte Cnbinetjes, henevens een verlakte vierkante doos en 

een ciaos, waarin eenige glnzenbuizen met ulie, plantgewassen, 
drogerijen enz. 

Het gezamenlijk aantal der microscoopstellen, met inbegrip 
der bovengenoemde plaatjes met vergrootglazen, de mecsten met 

1) Dezc beschrijving is gevolgd naar ,, Ilarting's mik~oskoop," Deel III 
biz. 380. 
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een voorwerp voorzien waarvan de namen in den Catalogus ver
melci zijn, bedraagt nict minder dan 527. Hiervan zijn er 3 van 
goud, ·147 van zilver, waarvan 1 met drie, 6 met twee, 140 met 
een en ook zonder objecten. V 001 ts 5 met zilver gemonteerde 

koperen stellen en koperen met dric objecten en 375 koperen 
met 1 object en zonder. 

Als eene bijzonderheiJ staat bij n0.126 een koperen stel vermeld, 

dat ,, bet ver~rootglas geslepen is van een sandje en het object is 
een sandje." BU drie der rnicroscopen staat opzettelijk dat het 
vergrootglas is geslepen van Amersfoortsche diamant. Van de 
gouden wogen er twee 10 Engels 17 azen, de derde 10 Engels 
14 azen. Een der eerste van deze gouden werd verkocht voor 23 
gulden 15 stuivers, tenvijl de beide amleren opg-ehouden wer 

den. De overig-e microscopl'n golden: de koperen van 15 stm vers 
tot 3 gulden het paar; de zih·eren 2 tot 7 gulden, 1 koperen 
ste], waarvan het object was ,, ongeboren oesters" (!) in een gla
zen buisje 8 gulden. Een enke] der zilveren gold 10 gulden. 

De geheele verkooping bracht de voor dien tijd zeer aanzien
lijke som van 737 gulden en 3 stuivers op. 

Al <leze microscnpen schijnen in ons land g-ebleven te zijn; 

ten minste onder de namen der koopern in den Catalo~us heh 
ik geen buitenlandsche gevonden. De naam Dirk Haaxman komt 
op de lijst der koopers herhaalde malen voor en het is daarom 
te verwonderen tlat er niet meer van deze microscoopjes in 
rnijne famihe, waarvan echter weinig ieden der andere takken 
mij bekend zijn, gevonden werden. 

Daar nu al de lenzen van deze groote verzameling door 
Leeuwenhoek ,, met eigen hand'' geslepen zijn en de metalen ste1len 

eveneens door hem zelven vervaardigrl werden, waarbij nog ge
voegd rnoet worden de verzameling van 26 micrnscopen, aan 
de ,, Royal Sol'.iet-y'' vermaakt, en nog een groot aantal, die hij 

bij zijn leYen ten ge::;chenke zal gegeven hehben, zoo staat men 
verhaasd, dat Leeuwenhoek, hij den tijd aan zulk een arbeid be

steed, nog genoegzame gelegenheid kon overhouden tot het ne 
men zijner proeven, als men weet hoe verbazend tij<lrooveml 
het praepareeren alleP.n der voorwerpen is om ze geschikt voor 
de observatie te maken, terwijl bovendien vele proeven door 
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hem talrijke malen ,verden herhaald, eer hij een bevredigenJ 

res11ltaat verkreeg. 1) Hij betuigt zelf2) dienaangaamle van een 

door hem ing-esteld onderzoek: ,, Aan dese geseyde waamemin

gen hebbe ik meer ty1l besteed als vele zullen gelooven: dog ik 

heh ze met genoegen gedaan, en geen agt gegeven op die geencn 

die mij zeggen, waarom zoo veel moeyte gedaan, en wat nut 

doet het; dog ik schrijf niet voor sulke en alleen voor de wys

geerige." 

Leeuwenhoek was er steeds op bedacht zijne glazen meer en 

meer te volm aken. ,, ,Vat mijne vergrootglasen aangaan," zegt hij 

in een brief aan de ,, Royal Society," d.d. 9 .Tuni 1699 3),, daarv::m 

wil ik mij nict beroemen; ik maak deselve soo goet, als in mijn 

vermogen is, en moet seggen, dat wij sedert veel jaren deseh 1e 

nict alleen beter en beter hebben geslcepen, maar ook deselve 

van tijrl tot tijd beter gemonteert hebben, waaraan ook veel is 

gelegen, en ik hehhe wel behaamt die verg root glazen maken, en 

haar daarover beroemen, die selfs geen bequaamheit hadd en 

om te oordeelen, of een glas schar p ontdekt; en gelijk yder een 

niet hequaam is om van een vergrootglas wel te oordeelen, veel 

min kan men heqllaam syn, om ontdekkingen voort te br engen, 

en dus doende, moet yrnant die nieuwe ontdekking-en tragt in 

't ligt te hrengen, niet vc1n ecn gesigt oorrleclen, maar men 

moet deselve veel malen sien: want my komt te me<"r malen 

voor, dat luyden, siende door een ,·ergroot-glas seggen, nu sie 

ik dat, en dan wetler dat, en wanneer men haar ondenigt, sicn 

sy dat ze in haar meyninge bedrogen syn, en dat meer is, soo 

kan self die geene die gewoon is door vergroot-glasen te zien, 

in syn meyninge ver leyt werden.'' Men ziet het, Leeuwenhoek 

nam niet alles dadelijk voor waar en zeker aan, wat hij op het 

eerste gezicht waarnam en logenstr:1fte daardoor zijne benijde rs 

I) Uffei1bach geeft over Leeuwenhoek's werkzaamheid zijn Yerwo11dcri11g 

te kennen (.., Merk w. Reisen" t. a. p.) in deze hcwoordingen : ,, Es ist zich 

iibrigens nicht genug zu verwun ·dern, i"1ber Jlcrn Lcenwenhoek's gros!':en 

Fleisz u nd Arbeitsamkcit, so woll in Obscrvatiouen zu machcn, als auch 

Glaser zu schliifen, und die .Machienen zu denen l\Iicroscopiis zu machen." 

') 2de Sendbrief, blz. 22. 
3) 7de Vervolg, 116d e Brief, blz. 96. 
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en bcdillers, die hem verweten, dat hij zich veelal maar ver

bceldde te sien, wat niet in werkelijkheid Leslond. 

·ue groote lof die ovcral, vooral in Enµ-eland, van Leeuwen

Jwek's ontdekkingen uitging, had ten gevolge dat Yelen trachtten 

zich door eigen aanschouwing van de waarheid te overtuigen, te 

meer daar zijne waarnemingen in vele opzichten geheel nieuw 

waren en onderwerpen_ betroffen, van het hoogste gewicht 

voor de ph~·siologische wetenschap van die dagen; want nau

welijks waren er clrie jaren verloopen sedert het begin zijner 

betrekking met de ,, Royal Society," of reeds had hij het 

meerendeel der weefsels en vloei8toffen van het organismus 

in meerdere of mindere mate onderzochl. Aangespoord door de 

gelukkige ontdekkingen die hij deed en geprikkeld door de be

lang-stelling, die men aan zijne waamemingen scl,onk, wijdde hij 

dan ook zich met zijn geheele ziel aan zijne gelief koosde naspo

nngen. 
Doch weldra werd hem eene huitengewone verrassing bereid. 

Eene geheel nieuwe wereld van wezens in het water levernle 

en die tot nu toe voor iedereen verborgen waren gebleven, ont

dekte zich aan zijn navorschend oog. In een enkelen droppel 

water ontdekte hij vol verbazing eene ontelbare menigte van de 

kleinste wezens van den meest verschillenden vorm, die zich 

met eene ongeloofelijke snelheid en levemligdeid heen en we<ler 

bewogen. l\len was tot nog toe gewoon een kaas- of andere rnyt 

al voor het kleinste dierlje der schepping te houden, maar met 

de diertjes vergeleken, die Leeuwenhoek in water ontdekte, was 

zulk eene myt als een reus le beschouwen. Een nieuw vel<l van 

Lesehouwing ontwikkelde zich door deze ontdekking aan den 

denkenden geest. Overal in de natuur is het ]even verbreid en 

<lat in zulk ,~ene verkwistende male als men dit nimmer zou 

hebben kunnen vermoeden. Zulks werd door Leeuwenhoek in 

een brief aan de ,, Royal Society," d.d. 9 October 1676 duide

lijk uileengezet, welke medecleeling ten gevolge had, dat de 

,, Ropl Societf" zich µ-edurende ondersch<:.•idene zilting-en van het 

jaar 1677 met den Lelanµ-rijken inhoud dezer missive bezig hield. 

Men besloot aan hem te schrijven en hem uit te noodigen 

om zijne rnethode van onderzoek mede te deelen, ten einde de 
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resultaten zijner nasporingen te kunnen nagaan en waardeeren, 
terwijl in den boezem der vergadering zelve de rneest geani
rneerde besprekingen over dit ongeloofelijk feit werden gehourlen. 
vVij lezen 1), ,, dat ten gevolge van de ontvangen mededeelingen 
van Leeuwenhoek omtrent de ontdekking van met het hloote 
oog onzichtbare, uiterst kleine diertjes in regen-, sneeuw-, wel
en andere wateren, alsmede in water, waarin peper, gember en 
andere kruiderijen geclurende eenigen tijcl hadden geweekt, dat 
in de vergaderingen van 5 April 1677 Dr. Nehemiah Grew werd 
opgedragen te heproeven, wat hij in dezelfde wateren kon ont
dekken, terwijl in de vergadering van 15 October aan Robert 

Hooke dit zelfde verzoek gericht en deze tevens uitgenoodigd 
wercl een microscoop te maken, dat zoo veel mogelijk, zoo niet 
geheel, gelijk was in kracht met dat van Leeuwenhoek, omdat 

men te vergeefs had getracht met de bun ten dienste staande 
instr~menten deze diertjes te zien. 

In de vergadering van 1 November 1677 2) bracht men ver
slag uit omtrent een menigte dunne glazen huisjes van verschil
lende grootte, eenige tienrnaal dikker clan een hoofdhaar van 
een mensch, en andere veel dunner, welke men gemaakt had, 

om eene bewering van Hooke te constateeren, ter hestrijding 
van rle waarnemin~ van Leeuwenhoek~ dat men de kleine diertjes in 
een waterig vocht, in zulke buisjes beschouwd zijnde, door elkander 
zou zien wriemelen. Hooke cleelde mede, <lat deze alzoo gevulde 
buisjes zelven als het ware vergrootglazen werden, wa;1rdoor de 
omvang van zoodanige lichaampjes in het vocht schijnbaar zeer 
vermenigvulcligd zich zou moeten vertoonen, vooral aan de zijde 
van de buisjes die het verst van het oogglas verwijderd waren. 

11aar niettegenstaande dit hulpmidtlel, waardoor de sterkte van 
het microscoop nng vermeerderd werd, verklaanle men ,, mets" 

van dergelijke diertjes te kunnen waarnemen. 
Er wercl daarom bevolen, dat tegen de volgende vergadering 

peperwater zou word en gereed gemaakt en er ook voor een 

') Birch t. a. P., Vol. Ill, pag. 338 en 346. 
1) Birch t. a. p., pag. 340. 
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beter microscoop moest gezorgd worclen, opflat de waarheid of 
onwaarheid van ,, Leeuwenhoek's bewering" duid elijk mocht hlijken. 

\166r dat deze discus~ien in de vergarlering pkiats hadd<~n, 

schijnt men reeds aan Leeuwenhoek den twijfel der vergaclering 
over de juistheid zijner waarneming te lieuben kenLaar gemaakt, 

ten gevolge waarvan hij het nooclig geacht had getuigenis

sen van geloofwaardige personen over te leggen, die zijne ont
dekkingen konclen bevestigen, want zoo voegde men er hij: 

,, opdat de verzekeringen van Leeuwenhoek zoo mogelijk proef

ondervindelijk zouden kunnen onderzochl worden, daar hij zoo 

vele getuigenissen had gelevercl van hen die ooggetuigen van 

deze waarneming geweest waren." Daarop werden de namen 

dezer getuigen in de vergarlering gelezen, waarondel' er wa

ren van twee predikanten, een notaris en ad1t :mdere ge
loofwaardige person en, tot staving ,·an de waarheicl van zijne 

vroegere verzekeringen omtrent het ongeloofelijke aanta l kleine 

diertjes <lat hij in zulk peperwater zich had zien Lewegen en 

waarvan enkelen het getal op tienduizend, ande!'en op der

ti~duizencl en nog an<leren op vijfenveertig <luizenrl in een en 

kelen droppel, ter groote van een giel'stkorrel schatteden. In de 

wrgadering van 8 November 1677 1) wercl daa!'op het \'erslag 

<loor Hooke uitgehracht, omtrent het onderzoek van peperwater, 

dat aan hem was opg-edragen. Hij vertoonrle daarop eene ver

Leterde inrichting van zijn microscoop, waarin de buisjes doel
rnatiger konden bevestigd worden en waarmede ook eene Letere 

verlichtin~ kon worden aangebracht . . . . ,, l\foar," zoo betuigt 

Hooke, ,, hoewel hij bet peperwater zeer sterk h:i.d gemaakt door 

weeking- van heele zwarte peper, gedurende 2 of ::3 dagen lang 

met regenwater, zoo kon er, niettegenstaande zijn microscoop 

nu veel beter w:i.s ingericht dan in de vorige vergadering, ,, toch 

niets van Leeuwenhoek's diertjes hespeurd wol'(len." De vice

pres1dent Mr. Henshaw, die toch zijn geloof aan de waarnemin

gen van Leeuwenhoek niet wilde opgeven, dewijl hij een te goed 
\'ertrouwen had in de deugdelijkheid zijner observatien, maakte 

de opmerking, dat het wellicht nu in den winter geen geschikte 

1) Birch t. a. p., biz. 349. 
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tijd voor de voortteling van dergelijke diertjes zou zijn, en hij 

voegde er hij, clat hij ccn lid der vergadering gesproken had, die den 

vorit"en zomer met het micros coop van Leeuwenho ek zelven , dr.ze 

diertj es in Holland gezien had , <loch ze nu, vecrtien dagen p:eleden, 

niet kon vinden in pep erwater dat hier (in Londen) gemaakt was." 

Niett eg-enstaande deze gegronde opmerking heweerd e Dr. vVist

ler, dat deze ,, <lenkbeeldige schepsels': irnlerdaad niets anders 

waren clan ,, klein e in het water drijv ende peperde eltjes" en geen 

iliertj es. Doch deze hewering werd k!'achti g tegeng esproken door 

Dr. i\fapletoft. Hij replic eerd e, dat Leeuwen hoek stellig verzekel'd 

hacl dat hij die diertj es, zoowel levencl, :ils dood had aan~etoond, en 

in den laat sten toestaml, zootlra hij azijn bij het pepera ftr eksel ge

voegd had. Hooke was echt er ni et gema kk elijk tot overtuiging te 

br engen ; hij onderzocht nu anclermaa l bet peperwat er met zijn 

micro scoop en verkl aarde dat hij de opmerking van Dr. "\Vistler 

als gegrornl moest erk enn en , want dut hij er thans eene groote 

hoeYeelheid fijn pep erstof in op- en n ede rdal end e beweg ing in 

gezien had. Ten slotte werd het uilzicht geopend, dat hij in de 

volgende vergadering een microsc oop zou ter taf el breng en, <lat 

nog veel me er vergrooten zou en dal alsdan de quaestie uitge

maakt zou worden. 

B et beslissend e oogenblik was aangebroken, De vergadering 

van den 15d en November '1677 werd geopend, en wat rappor

teerde nu deze lfde Hooke ? ,, Dat hij nieuw peperwat er bereid 

had met zuiver regenwater en eene klein c hoevee lheid gewo ne 

zwart e peperkorr els en dit mengsel geduremle n egen a tien 

dagen met elkande r in aanraking ge lat en had, en ,, dat hij gedu

rencle de geheele week lan g, een ~root aa ntal buit eng-ewoon 

kleine dicrtjes heen en weder had zien zwemm en," we Ike hem, 

door zijn glas gezien, toeschenen de groott e van eene myt te be

zitten, welk gbs volgens zijne berekening- hond erJ duizenctmalen 

in omtrek vergrootte (waarsc hijnlijk een g-lasholl etje) en dat mits

dien kon worden opgemaa kt tlat deze diertjes honclcrdduizem]maal 

klein er waren Jan eene myt. Hun vonn zegt Hooke kwam o\'ereen 

met een zeer kk~in helder hla af;je, ovaal of eivormig van ge<laante." 

Men kan zit:h licht elijk de \'enassing der vergadering voorstel

len, tocn <le lvden ie<ler om st rijd zich rondom het microscoop 
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van Hooke verdrongen om zich van het ong-eloofelijke feit te 

o\'ertuio·en Al de aanwezi(Te !eden zeot de verslamrever dezer · n , o , o oo 

belangrijke vergadering, overtuigden zich nu van de waarheid van 

Leeuwenhoek's ontdckking. Zij bevestig<len allen, dat zij nu de 

diertjes z:1gen en ze op allerlei wijzen door het w:1ter heen en 

weder zagen hewegen; men verklaarde ze voor wezenlijke diertjes 

en erken<le dat er geenerlei optische misleiding kon plaats hebben. 

Schittender kon de reputatie van den Delftschen bm·µ-er wel 

nid gcvestigd worden, dan in de erkenning van de waarheid 

van hPtgeen hij had waargenornen, nu zelfs de meest on~eloovige 

zich moest gewonnen geven. De leden der vergadering waren clan 

ook dadelijk bereicl om hun vorig mistrouwen en ongeloof openlijk 

te erkennen. ,vu lezen namelijk in de notulen dezer verga<lering: 

,, dat er besloten werd nota te nemen van cleze thans zoo goed 

geconstateerde feiten, en tevens dat er aantePkening zou gehou

den worden van de namen van hen die dezP diertjes met hun 

eigen oogen hadden gezien. Zulks waren: Mr. Henshaw, Sir 

Christopher vVren, Sir John Hoskyns, Sir Jonas Mone, Dr. l\fa
pletoft, l\lr. Hill, Dr. Croune, Dr. Nehemiah Grew, Mr. Aubrey 

en nog verschillende anderen, zoodat er niet !anger aan l\Ir. 

Leeuwenhoek's ontdekking te twijfelen viel.'' 

Omtrent de ontclekking van den eigenaar<ligen vorm, de soor

ten en hijzondere eigenschappen die Leeuwenhoek aan deze kleine 

diertjes kon wa:unernen, heeft hij .zich zeer uitvoerig uitgelaten 

in een schrijven aan Constantyn Huygens d.d. 7 November 

1676 1). Hij zegt daarin, ,, <lat hij omstreeks half September van 

het jaar 1675 in regenwater, dat eenige weinige dagen in een 

ton gesta:rn had, kleine cliertjes, in zijn oog meer dan tienclui

zendma:11 kleiner dan het J.iertje dat Dr. Swammerdam l1eeft af

gebeel<l en met den naam van watcrvloo of waterluis bestempelde," 

gevon<len hceft. De ,, cerste soort," die hij in dit ,vater ont<lekte, 

bestond uit 5, 6, 7 a 8 zeer heldere ,, globulen"; zij staken ~om

tijds twee hoorntjes uit het voorste gedeelte van hun lichaam 

1) De eigeuhandige brief van Leeuwenhoek aan Constantyn Huygens, 

waaraan ik ueze bijzonuerheden ontleeud heb, en waanan een afschrift in 

mijn bezit is, bcvi11ut zich in de Bibliotheek der Leidsche lloogeschool. 
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en dezen waren in Yoortdurernle lJeweg-ing. Hun lichaam was 

rondachtig en aan het achterlijf een weiniµ: spits, waal' zij een 

slaart haddcn, die driemaal !anger dan bet Iichaarn was. Eene 

,, twcede snort" besd1rijfl hij als een eil'Ond lichaam, van bo\'cn 

gezien uit 8, '10 a 12 globulen Lestaancle, zij waren zeer helder 

en konclen hun licl1aam in een volkomen ronde a:cd:rnnte ver-
< 

anderen; ie<lere g-loLule, zegt ltij, W-!rbeelde zid1 als verheven 

met een pnntje uit te steken en ,·oorzien met verscheidene on

geloofol\jk dunne pooljes, die zich snel hewogen; deze soort was 

een weinig gl'Ooter dan <le eerste. Eene ,, derde soort" was ren

nrnal zoo Jang' als breed en naar sd1atting wd achlmaal kh~iner 

dan de eerste soort, hij ,, imaginerrde zich''. <lat hij cbaraan 

,, vinnetjes of pootjes" kon waan1emen; zij bewogen zich zeer 

snel, zoowel in het rond als in een reclite lijn. De ,, vienle 

sool'f," die hij waarnam, was zoo klein dat hij er geen figuur 

a::m kon bekennen; deze waren in zijn oog meer dan duizernl 

maal kleiner <lan l1et oog van een Iuis; zij ging-en in snell1eid 

van heweging de hovenvermelde dierljes nog te boven. Verdcr 

zegt Leeuwenhoek, dat liij, bel1alve deze vier soorten nog ver

scheidene andere soorten van diertjes waarnam, waarvan eenigen 

zeer groot waren, zoo als een ,, kleine myter", anderen wederom 

waren ,, zeer monslereus." Hij be8chrijft deze niet nader, maar 

zegt er alleen yan, dal zij doorgaans uit zulke zachte deelcn be

stonden, dat, wanneer het. water, waarin zij lagen, was opge

droogd of weigeloopen, zij uiteen barstten. 

Leeuwenhoek zegt in <lienzelfden brief, dat op de open plaats 

achter zijn !mis zich een put bevindt, welke orntrent 15 voetcn 

diep is, en w::iarv:1n l1et water in het midden van den zo

mer zoo koucl was, dat men er de hand niet Jang in kon hou

den. Ook in dit watel' ontdekte hij eene groote menigte zeer 

kleine diertjes en w1,J, wat de grootte Letrefl, o\'ereenkomende 

met de vierde der beschrcvenc sooiten, maa1· nadat dit water 

ecnige dagen gestaan had, ontdekte hij er vele nndcre diertjes 

in van verscl1illenden vor:n en grootte. Ook in zeewatcr narn 

hij dergelijke diertjes w:1ar. Venier beschrijfl hij de ontwikkeling

van diertjes door peper in imeeuwwater te laten weeken, waar

van ik de Lijzonderheden reeds venneld heb. 
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Men kan zich gemakkelijk voorslellen welk eene 11itwerking 

dczc belangrijke ontdekking van het heslaan eener geheele we

reld van schepselen, die tot nog toe geheel en al onLekend 

waren gebleven, moest teweegbrengcn in een tijd, waarin talrijke 

ontdekkingen in ornlerscheidene ge<leelten cler natuurwetenschap

pen, zulk eene groote en levenclige belangstelling niet slechts 

ornler de geleenlen, m:rnr zelfs bij alle mensch en van bescha ving 

en verstand ha<lclen opgewekt. 

,, In onzen tijcl," zoo zegt E. Blan,charrl, in zUn genoemd arti

kel in de ,, Revue des cleux mondcs" deze ontdekking van 

Leeuwenhoek besprekende, ,, is bet bestaan van myriaden <lier

tjes van de laagste organisatie in bijna alle waterP.n aan niernand 

onbekend, en men stelt ze op openbare soirees door het hydro

oxygeen-microscoop ten toon, maar nog steeds, hoe bekend zij 

zijn, nog steecls schijnen deze diertjes de denkers tot de ernstig

ste overpeinzingen nit te noocligen en hen tot cle erkenning te 

brengen, <lat nergem; de natuur zoo groot is dan in het onein

dig kleine." 

En van welk eene beteekcnis de ontdekking van Leeuwen

hoek omtrent kleine organismen in bet water en in de lncht, 

vooral in onzen tijd gereken<l wordt, kan men afleiden uit het 

verband dat men in de geneeskunde heett gemeend te vinden, 

tusschen het ontst.aan en de verspreiding van besmettelijke ziek-

ten en bet optreclen van bacterien en aanverwanclte organismen; 

een vraagstuk van het hoogtste gewicht, voor de volledige op

lossing waarvan echter de tijd nog niet gekomen schijnt. Vooral 

verdient daarbij de belangrijke studie de aandacht, die Dr. Fer

dinand Cohn, hoogleeraar te Breslau, in 1872 over bacterien heeft 

nedergelegd in zijn ,, Untersuchungen iiber Bacterien" 1) en zijne .. 

heschouwing over de betrekking waarin deze kleine wezens gehracht 

worden tot de belangrijkste probleemen der algemeene natuurwe

tenschap, zuodat zij, zoo als Cohn zich uitdrukt, ,, door eene onzicht

bare, mnar tegelijk onweerstaanLare macht, de gewichtigste gebeur

tenissen der levende en levenlooze natunr beheerschen en zelfs in 

het bestaan der 111enscl1en tcgelijk geheimzinnig en cliep ingrijpen.'' 

1) ,, Deitdigc Ztll' Uiologie dcr Pfla11zcn" 2c Heft S. 127. 
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Hel kan w e) niet anders of de gelukkige ontd ekking van 

Lee uw enho ek moest cle geleerden van <lien tijd er op beclacht 

do en zijn hunne micros copen tc \'crb eter en en zoo mogelijk aan die 

van Leeuwenho ek te cloPn evenaren. Hooke wa s cJ.iarin onv er

moeid en verlooncl e in de ver~aclering van 6 Dece mb er 1077 1) 

een verbet<!nl sam eng esl eld micros coop, wa arm ede hij de kl ein e 

cliertj es in hel peperwal er vee l meer vergroot en clui<lelijker nop; 

clan vroeg er liel zien. Dil had liij vervaardigcl door h el ob

j ecliefglas van ee n veel kl ein eren bol te maken. VenJ er vertoonde 

hij een ni euw soorl van cnk elvouclig microscoop , waann ccle hij 

dez e lfcle diertjes verto oml e, die in ee ne kl ein e haarbuis he en en 

wed er zwomm en. 

All en die daardoor z::igen, verklaarden het voorkom en clezer 

kl ein e sch epse ls nu veel heltlerder en duid elijker dan op de anclere 

wijz e mel hd samenge stelcl micros coop, hoewel dit een van de 

hest e soort r.n wa s. 

Ge en wond er dat m en zeer verlang end was de microscopen 

van Lee uw enho ek zelven t e zien en de wijz e te kennen, clie 

door h em gevolgcl was om zijn glazen zoodanig te slijp en, dat 

hij er die belang-rijk e wa arn eming en mecle kon cloen. 

In <le vergad erin g van den 23sten Nov ember 1681 2) sprak 

Mr. Henshaw ten gevolge van niPLl\ve obsenatie s, die Lee uw en

ho ek aan de Socii~leil had toeg·ezon<len, al s zijn gevoelen uit, clal 

de glaz en, waarm ede Lee llwenho ek ,, deze vrPemd e ontclekkin gc n 

maakt e, zecr buil enge woon rnoeslen zijn en op een e and ere 

wijz e gemaakl, dan ge woonlijk hekencl en p:ebruik elijk wa s.'' 

Hook e mankle <le opm erking clat hel ge en and ere waren dan 

die hij zelf verm cld !tad in de voon ccle van zijn ,, Micograpl1ia ," 

nam elijk zeer ld ~in e doorscl1ijn encle p:esmolt en glasLoll etj es in 

hun gehe el of door slijp en tol een lens gevormll of op eene an

dere wijs ge maakl. 

Ouk rnerkt e hij aan, ,, dal de ontd ekking en van Leeuwenho ek 

zee r geholpen zouclen wonlen door de wijze waarop hU hel liclit 

op zijne voorw erpcn liel vall en en dat hij zeker voor zijne Lui-

1) Birch t. a. p , biz. 358. 
K) Birch t a. p., Deel IV pag. 104. 
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tengewone onderzoekingen een geschikte kamer moest bezitten.' 1 

Dit laatste wordt echter weersproken door hPtgeen Dr. Moly

neux er van getuigt, die sprekende van zijn hezoek a:m Leeu

wenhoek zegt., ,, dat hij: tij<lens het bescho11wen van de micros

copen ziclt in eene vrij donkere kamer hevoml met sleclils een 

raam voorzien, waar zelfs de zon toen niet op scheen, en dat 

zich toch de voorwerpen schoone1· en duidelijker vertoonden, 

dan <lie hij in Engeland of elders gezien ha<l, ofschoon daar de 

zon op scheen, of door weerkaatsen<le spiegels meer dan ge

woon lil:ht ontvingen." 

Ten gevolge dezer discussien werd door l\lr. Henshaw voor

gestekl aan Leeuwenhoek te verzoeke .n. ,, <lat hij zijn uitvinding 

mocht willen bekend maken, indien het iets nieuws was." Aan 

dit verzoek wenl dan ook door Leeuwenhoek welwillend vol

<laan. In de vergadering van 1 April '1685 I) wer<l een hrief 

van Dr. Molyneux voorgelezen van den 14den Maart, waarin hij 

mededeelde, dat de glazen, die Leeuwenhoek hem liet zien, 

de voorwerpen niet meer vergrootten <lan verscheidene glazen 

die hij zelf vroeger zag en daarcloor alzoo niets meer kon ont

dekt word.en dan hetgeen gemakkelijk met behulp van andere 

microscopen kon gezien worden, zoodat alzoo een verslag van 

deze microscopen te geven geenszins voldoende zou zijn. Doch, 

voegt hij er hij: ,,Het zijn alleen zijn eigene glazen, die deze 

meer dan gewone ontdekkingen doen." Daarbij vermeldt liij ~!:e

hoord te hebben, ,, dat hij nooit die glazen van betere soort ver

kocht." 

Niel alleen verkocht Leeuwenhoek niet die glazen van ,, betere 

soort," zooals Molyneux zegt, maar geen zijner microscopen was 

voor geld te verkrijgen. Uffenbach had daartoe een aanzoek bij 

hem gedaan, <loch zonder gevolg. 2) 

I) Birch t. a. p .. blz. 386. 
2) ,, Zuletz" zegt hij ,, wiese uns Herr Leeuwenhoek sein cabinet, in wel

chen er wohl ein Duzent lackirter kiistgen, und in diesen wohl anderthalf 
hundert ob vermeldeter kleinen Futeralgen hatte, in deren jedem zwey klei
nen sorte lagen. Als wir uns iiber dicsen Vorrath wunderten, und fragten, 
ob er denn keine verkauffte, indem wir gerne etliche haben mochten, 
sagte er; nein, bey meinen Leben nicht. Er war auch sehr geheim mit 

4 
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Ook uit een brief van Huygens schijnt te blijkcn~ dat Leeuwen

hoek de kunst, die hij met inspanning van al zijn krachten tot 

zulk eene hoogte hail gebracht, niet gaarne aan anderen mede

deelde, Huygens verhaalt namelijk, <lat toen de Landgraaf van 
• c 

Hessen Cassel hem bezocht en zijn microscopen verlang-de te 

zien, hij een kast toonde, waarin deze bewaard waren, <loch ze 

zeer zorgvuldig in de handen hiel<l en, na de nieuwsgierigheid 

van zijn bezoeker te hebben bevredigd, voorzichtip: de kast we

d er sloot, vreezende naar het s<.:hijnt dat zij hem <lour anderen 

mochten af handig gernaakt word en, waardoor men dan in de 
gelegenheid zou zijn achter zijn geheim te komen 1). 

Dit geheim nu van de .wijze waarop Leeuwenhoek zijne lenzen 

sleep en ze die buitengemeene helderheid gaf, liet hij zich door 

niemand ontlokken en ontweek steeds zorgvuldi~ daarvan iemand 

verklaring te geven, of wel beantwoordde de aanzoeken <laartoe 

met stilzwijg·en. Ook had men hem meermalen a:rn~espoord die 

kunst a:rn anderen te leeren en er bij voorbeeld aan jongelie

<len onderricht in te geven. Leibnitz schijnt hem in <lien geest 

daarover geschreven te hebben, waarop Leeuwenhoek hem in 

de volgende bewoordingen antwoordde 2): ,, Om jonge luyJen 

tot het slypen van glasen aan te voeren, en<le als een school up 

te regten; daar uyt kan ik niet sien dat veel soude voortkomen; 

want door myne ont<lekkingen en slypen van glasen, syn v~ele_ 

stuclenten tot Ley<len aangemoedigt, ende daar syn drie Glasen

slypers geweest, bij dewelke de studenten het glasenslypen gin-

seiner Arbeit, wie er sie machte.'' En iets later zegt Uffenbach. ,, Wir hatte 
gerne gefragt, warum er so vicle Microscopia machte und doch keine ver
kauffen wolte, wir fi.irchteten aber, wie mochtcn cine Hollandischen, oder 
kein Antworth bekommcn." Uffenbach, waarschijnlijk uit spijt over dit wei
gerend antwoord, laat zich daarover echter in onheusche gevolgtrekkingen 
uit, zeggende: ,, Vermuttlich steckt vornemlich der Neid dahinter, dasz er 
bey seinen Lebzeiten niemand seine Art von .Microscopiis zu Handen kom
men !assen will." 

1) lJr. Halbertsma, ,, D1ssertatio historico-medica inauguralis de Antonii 
Leeuwenhoekii meritis, in quasdam partes anatomiae microscopiae, 1843, 
pag. 12. 

') 18de Sendbrief, blz. 169. 



gen leeren. l\faar ,vat is'er uyt voort-gekomen '! niets, soo veel 

my bekent is; omdat meest alle de stud en ten daar op uyt ko
men, om door de wefenschappen gelt te bekomen, of wel door 

de geleertheyd geaµ:t tr syn; encle dat steekt in het glas te sly
pen, ende in het ontdekken van de saaken, die voor onse oog-en 

verborgen syn, niet. En het staat ook by rnij vast, dat van duy
zent menschen geen een bequaam is, om sig over te geven tot 
soo<laniµ;e studie, omdat er veel tijds toe vereyst wert, veel gelt 

gespilt wert, ende men gedurig met syne g:erlagten moet besig 
wesen, sal men wat uytvoeren. Ende <laarenboven syn de meeste 

menschen niet weetgieri3; ja eenigen, daar me11 het niet van 
]Jehoorde te wagten ,, seggen, wat is 'er aangelegen of wy het 
weten "!" 

Men ziet dat oak in den tijd van Leeuwenhoek rle beoefe

ning der wetenschap om de wetenschap zelve, tot <le zel1lzaam

heJen scheen te behooren en dat ook toen reeds <le practische 
geest bij de studeerenden was doorp;edrongen, die men thans 

zoo gaarne uitsluiteml aan onze eeuw wil toeschrijven. 

Nog zegt hij in een amleren brief aan denzelfden geleerde, 

van 13 Maart 1716: 1) ,, Ik hebbe gans geen genegenheyt ge

hadt om ymant te onderwysen, want als ik het aan een gaf, 
soude ik aan meer moeten doen, omdat verscheyde sou<len mee

nen <lat ik het aan haar uyt maagschap en anclere om haar ge

sachlykheyt verschuldigt was; ende dus sou ik my tot een slaaf

achtigheyt overgeven daar ik een vry man soek te blijven: en 
tragt ook geen loon daarvoor te trekken." En el<lers zegt hy: 
,, om wel te slagen moet men veel tyd aan <le st.uclie wyden, 
veel g-eldt besteden en geheel syn siel toewyden aan de over

peinsinge, hetgeen sekerlyk niet van dien aart is, om een groot 
aantal jonge lied en aan te trek ken.'' 

Behalve aan het slijpen zijner glazen, hechtte Leeuwenhoek 

bijzonder veel aan de monteering er van. In zijn oonleel over 
een beweeren van zekeren Dalepatius aan den schrijver van een 

boekje genaamd; ,, Nou velles de la Republique", als zou deze 
een vergrootglas hebben uitgevonden ,, soo goet dat 'er geen be-

1) 20ste Sendbrief, blz. 189. 
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ter kan gemaakt werden, dewijl het een si~tbaar slip, naeuw
lyks in groote te boven gaat" enz. repliceert Leeuwenhoek 1): 

,, vVat syn vergroot-glas belangt, van soo een on£!'emeene kleyn

heit, en soo goet als er kan gemaakt werden, dat sullen wy 
daar by laten. l\faar om soodanige glaasjes wel te monteeren 
c-Jaar vereyst meer oordeel toe, als om desel vige te ma ken." 

Naar het oordeel van Leeuwenhoek is het juist niet de bij

zondere kleinheid der lenzen, die de deug<lzaamhei<l aan de mi

croscopen verzekert, want hiJ zegt daarvan iets verder in den
zelfden brief: ,, vVat mij belangt, al hoewel ze by my al omtrent 

40 j,H'en geleden vnn een ongemeene kleynigheit zijn gemaakt 
geweesl, soo zyn ze by my weynig in gebruyk, en ze dienen na 
myn oordeel niet, om eerste ontdekkinge te doen, en daar toe 

syn bequaam die geene, die uyt een grooter diameter syn ge

slepen." 
Leeuwenhoek maakte ook van een hulpmid<lel gebruik om 

de verlichtin~ zijner voorwerpen met opvallend licht te verster
ken. Dit bestond in het aanwenden van een metalen hol spie

geltje, in welks midden hij zijn lens plar-itste. Dit spiegeltje is 
verklaard in een brief van 12 Januari 1689 aan de ,, Royal So

ciety" 2). 

Men vindt dit spiegeltje dc1t Leeuwenhoek in den genoemden 
brief ,, een kommetje" noemt en dat hij aan het microscoop had 

vastgesoldeerd, zeer nauwkeurig afgebeel<l in de bij dien brief ge

voegde plaat, alsmede in Harting's ,,mikroskoop", deel 3, pl. 1, fig. 

8; dergelijke spiegeltjes z·~n geheel op dezelfde wijze later, in 1738, 
door Lieberkuhn aan zijn microscopen toegevoegd, aan wien men 
ten onrechte hunne uitvinding- toeschrijft. 

Het blijkt, zoowel uit het kistje met de 26 microscopen, aan 
de ,, Royal Society" nagelaten, als uit andere gegevens en ver

klaringen van Leeuwenhoek zelven in zijne brievcn, dat hij mi

croseopen verva::irdiµ;de met verschillend vergrootend vermogen. 
Baker 1) gee ft voor de vergrootingen der boven vermelde 26 

1) 2de Vervolg, 6Gste Brief, biz. 312. 

') 7de Ycrvolg, HGJe Brief, blz. 100 
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microscopen, voor een duidelijkheidsafstand van 8 Engelsche dui
men de volgende: 

een van 40 malige mid<lellijn-vergrooting 
een 

" 
53 

" 
,, 

" twee ,, 57 ,, 
" 

,, 
drie 

" 
66 ,, 

" 
,, 

twee ,, 72 
" 

,, ,, 
acht ,, 80 ,, ,, 

" drie ,, 100 ,, 
" " .. 114 een 

" " 
,, 

" een ,, 103 ,, ,, 
" e'e'n 169 ,, ,, " " 

En dat Leeuwenhoek ook microscopen vervaardigde die een 
veel sterker verrnogen bezaten, <lan het rneest vergrootende van 
de Londensche verzarneling-, blijkt uit het hoven reeds vermelde 
exemplaar van hem, berustende op het physisch kabinet te Utrecht. 
Dit is in zilver gemonleerd en vergroot 270 rnaal, hetwelk dus 
een aanmerkelijk verschil is; terwijl <le lens, volgens verklaring 
van den Hoogleeraar Harting, biconvex geslepen is. 

Zonder mij te verdiepen in eene uitvoerige beschrijving op 
hoedanige wijze de bepaling van de sterkte der rnicroscopen in 
vroegeren en lateren lijd geschiedde, wil ik echter de wijze van 
bepaling hier verrnelden, waarop deze gewoonlijk geschiedt en 
met behnlp waarvan Prof. Harting het microscoop van Leeuwen
hoek heeft onderzocht 2). Dit onderzoek, geschiedt door mid
del van het zoogenaamde Nobert'sche proefplaatje, Dit plaatje is 
beschreven in ,, Poggendorff's Annalen 1846'', no. 2 S. 175. 
Nobert kwam op het denkbeeld om glazen plaatjes te vervaar
digen met een aantal van 10 tot 30 groepen van lijnen; deze 
lijnen zijn in de ecrste groep het verst, in de laatste groep het 
rninst ver van elkander verwijderd. :Men kan alzoo de verschil
lende grnepen achter elkander in het midden vrij in het veld 
brengen en onderzoeken, welke groep door het rnicroscoop nog 

l) ,, Employement for the Microscope. Londen, 1753. (Hollandsche verta
ling) Nuttig gebruik van het :\likroskoop. Amsterdam, 1. 756, blz. 456." 

:) Het ~likroskoop, enz. t. a p. di. 3, biz. 44. 



54 

m afzonderlijke lijnen kan ontleed worden. Bij het onderzoek nu 
van de lens v:m Leeuw~nhoek hleek het Prof. Harting, dat, bij eene 
g-unstige verlichting, door deze lens, de ~.Me groep zeer gemakke
lijk en de 4de (,-t 4 mill.) nog met moeite kon worden opgelost. 

Eene niet minder belangrijke zaak bij de beschouwing- van 
Leeuwenhoek's micro.scopen is de wijze te leeren kennen, waarop 
hij de grootte van de voorwerpen bepaalde, die door hem werden 
waargenomen. 

Hij koos daartoe nu eens een korrel grof zand, dan weder 
een ~ierst- of mosterdzaadje; of hij vergeleek ze hi.J de di~te 
van een hoofd- of van een baardhaar, ja zelfs van een h;rnr uit 
zi.Jn paruik ! Later wed er gebrnikt hij als punt van vergelijking 
de grootte der bloedbolletjes, die hem een zijner eerste en ze
ker een zijner belangrijkste ontdekkingen herinnerde. 

In den aanvang was zijn punt van vergelijking een baard
haar. In een brief aan Robert Hooke d.d. 12 November 1680 I) 
zegt hij daaromtrent het volgende: 

,, Ik heh dan een verdeelde copere linie, en neem naeukeu
ri~ agt, door een goet microscope, hoeveel delen, dat een van 
de dikste hairen van myn . baard, op een verdeelde linie beslaa t; 
als Ly exempel, een zoodanig hair syn diameter is so lang, door 
een microscope te zien, als 50 delen: en als dan trek ik met de 
punct van een naald op de kopere lineaal sodanigen streep, die 
in myn bloote oog, my so te voren komt, als ik door rnyn mi
croscope, ,, de dunste'' ader in de vlieg komen te sii:m, en ik 
oor<leel, dat als 9 sodanig-e dunne strepen, als ik met de punct 
van een naalde getrokken heh, nevens den anderen lag;e, een 
vijftigste part van de diameter van een hair souden uitmaken. 
Kamen dan 450 diameters van de dunste aderen, die ik in een 
vlieg seer destinct sie, uyt te maken een diameter van een hair 
van myn ba.1rd, so is dan een hair van myn baard 200,000 
maal dikker, dan de dunstc Lloetlvaten van een vlieg." 

Een paar jaren later uezigt hij, eveneens in een schrijven aan 
Hooke d.d. 3 Maart 1682 2) ,, een klein sandje, waar hij calcu-

1) 33ste Brief, blz. 17, 
:) 35ste Brief, blz. 17. 
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Jeerde, dat de vleesstriemtjes (= ,, fibrillae") van een os door hem 
~eoonleekl wer1len zoo dun te zijn'' <lat 50 van <leselvige nevens 

den and ere leg-~ende <le lengte uitmaken van 1 / 20 van een duym, 
zoodat clan 1000 v leesstriemtjens il'l de lengt.e van een <luym, dat 
is dan 1,000000 vleesstriemtjens met haar membranen omwon
den in een quadraet duym komen", en een paar regels verder: 
,, Op een ander tijd sag ik in een ossetonge, drie kleyne musculen 
vlees, ·yder met haar menbraan omwonden, nevens den anderen 
leggen, <lat wanneer als ik deselvige overdwars hadde doorge
snetlen, soo veel plaets niet en besloegen, als een kleyn sanjje, 
(,, waanan 100 sanden nevens den amleren leggende, <le lengte 
van een duirn maer uitmaken), zoude <lie konnen bedekt houden." 

Later bepaalt hij, in een hrief aan Franyois Aston, d.d. 25 
Juli 1684 1) deze grootte wat nauwkeuriger, zoodat men nu 
een eenigszins beteren maatstaf voor zijn berekening erlangt. Hij 
zegt, ,, als ik sedert weinige dagen <loende was met een oog van 
een manspersoon, zag- ik in het zwartachtig vlies of menlmme 
uytnememle <lunne striemtjens of vaatgens, en om derzelver 
dunte my die voor oogen te stellen, nam ik een grof sant, wiens 
axe dat seer na 1/ 30 van een duym was, dit sant, door een mi
croscope siende, oordeelde ik dat deszelfs axe ten minsten 330 
deelen, op seekere verdeelde lineaal trytmaekten, en dat, wan
neer 8 van de verhaalde dunne vaatgens nevens den an<leren 

lagen, geen 1/ 330 . van de axe van een sant in lengte souden 
uitmaken." 

Leeuwenhoek bezigde echter altijd deze bepaling als eene ver
g-elijking om slechts eene aanschouwelijke voorstelling te geven 
van de kleinheid cler voorwerpen, door hem met hct microscoop 
waargenomen. In veel later tijcl schijnt hij de onzekerheid van 
de vergelijking: met zandkorrels, wegens hun groat verschil in 
p;rootte, te hebben ingezien, en bedient hij zich nu van een' 
,, geerst-greijntje of een mostersaetje", zooals bijv. uit een brief 
aan Herman us Boerhaa ve, <l.d. 26 Augustns 1717 2) blijkt. ,, Ik 
hebhe voor desen geseyt, dat ik soodanige kleyne dierkens in 

1) 41ste Sendbrief, blz. 37. 
2) 41ste Sendbrief, blz. 404. 
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't water sag swemmen, dat ze met haar duysent millioenen in 
groote geen grof sant souden uytmaken. l\faar alsoo der tussen 
de grove sanden een groot onderscheyt in groote is, zoo wil ik 

Ii ever seggen, de groote van een • geerst-greyntje of mostert
saetje, ende seggen dat, by aldien duysent millioenen van die 
kleyne diertjes nevens den anderen lagen, deselve de lengte niet 

souden bereyken van een geerst-greyntje of mostert.-saetje". Nog 
eene curieuse veq:relijking in de maatbepaling vindt men in een 

brief aan Constantyn Hu~'gens, <l.d. 21 l\fei 1679 1). Zij betreft 
de grootte der zeer kleine (vooronderstelde) vaatjes in een diertje 
in het peperwater. Daartoe bepaalde hij eerst hoeveel haar-breed
ten de lengte van een duim uitmaken. 

Dit beschrijft hij ah.lus: ,, Hebbende dan een koperen lineaal, 
<laer op de duymen verdeelt waren in dry deelen en yder we

der in 10 deelen, is summa een duym in 30 verdeelt. Op dese 

verdelinge heh ick geleyt het haer van myn paruyck, en dat 
door een microscope geobserveerd en geoordcP,lt, dat 20 hair
breeten 1 / 30 van een duy111 uytmaken, comt dan 600 hair-bree
ten in de lenghte van een duym". 

De Hoogleeraar Harting dcze maatbepalingen van Leeuwen

hoek besprekende, zegt daarvan, 2) dat als men bedenkt hoe 
uiterst gebrekkig de handelwijze van Leeuwenhoek was, men 

niet nalaten kan zich te verwonderen over de m3te van nauw

keurigheid, die sommige zijner bepalingen werkelijk bezitten, iets 
dat men alleen verklaren kan, <loor de juistheid van een oop;, 
<lat door een jaren lange oefcning eene zekerheid in het 

bepalen van maten verkregen had~ welke een minder goed 
waarnerner geheel moet missen. Zoo bepaalt hij bijv. 3) de door

meter van een bloedlichaampje gemiddeld op dien van 1/ JOO van 

een zandkorrel, dat is, (deze 1/ 30 duim in diameter hebbende) 
1 / 300 duim; en werkelijk komt deze bepaling zeer na over

een met de gemiddelde g-rootte der bloedlicl1aampjes, zooals deze 

1) Manuscript in de Bibliotheek der Leidsche Iloogeschool, waarvan af
schnft in mijn bezit is. 

:) ,, Het l\Iikroskoop t. a. p. 3de deel, blz. 404." 
3) Drief aan de ,,Royal Society van 25 Juli 1684, NO. 42, blz. 32." 
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tegcnwoordig met onze nauwkeurige hulpmiduelen 

wordt. 
Deze wijze van maatbepaling bij vergelUking met an<lere voor

werpen van bekende grootte, was echter niet alleen aan Leeuwen
hoek eigen, maar werd door heroemde geleerden van <lien tij<l 

eveneens gebruikt. Robert Hooke onder anderen zegt in een 

brief aan Leeuwenhoek d.<l. 18 April 1778 1) ,, dat de musculen 

van kreeften, krabben en garnalen hestonden uit eene ontelbare 

menigte zeer kleine draadjes, bijna honderd malen kleiner dan 

een haar van zijn hoofd. 
Een tijdgenoot van Leeuwenhoek, Dr. James Jurin, bezigde 

de volgende maatbepaling. Hij wond een zeer fijn zilverdraad 
zoo vele m:1len om een speld of cenig ander dun lichaam, dat 

er geen tusschem·u~mten meer tusschen de draden gelaten wer
den, waarv:m hij zich met een vergrootgbs overtuigde. Hij mat 

nu met een passertje n::mwkeurig een zeker getal dezer om
winding·en en door de a:evonden maat door het aantal omwin-

~ ~ 

dingen te deelen, verkreeg hij de dikte van het gebruikte zil-
verdraad. Nu lmipte hij de draad in kleine stukjes en strooide 

er eenige van op het voorwerp <lat hij onderzocht, als het on
doorschijnend en er on de r als bet doorschijnend was en ver

geleek dan met het oog de deelen van !,et voorwerp met de 

dikte van zulk een stukje draad. Jurin zond eenige stukjes van 

zulk een draad ann Leeuwenhoek 2) die' daarover, naar het schijnt 
zeer tevreden was, dewijl deze wijze van maatbepaling door hem 

bevestigd werd (in de Philosophical Transactions no. 377), of

schoon hij toch aan zijn eigen methode de voorkeur is blijven 
geven. 

In het praepareeren van de voorwerpen moet Leeuwenhoek 
eene bijzondere vaardigheid gehad hebben, waarbij hem zijn 

vaste hand, scherp gezicht en £TOt)t geduld uitnemend te stade 
kwamen. 

l) Zie 36ste Brief, blz. 33. 
2) Robert Smith, volkomen samenstel der optica of gesichtkunde 1753 

pag. 338 (uit bet Engelsch ,, Dissertations upon Physico-1Iathernatical Sub
jeds 1732" p. 45). 
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Daarvan zijn talrijke voorbeelden voorhanden in zijne brieven, 

waarin hij omstandig zijne wijze van behandeling beschrijft. Zoo 

zegt hij in een brief aan de ,, Royal Society 1), waarin hij uitvoerig 
de angel eener mug beschrijft en zegt dal die uit vier bijzon

dere angels hestaat, die in geschikle orde in elkander leggen: 

,, Soo ymanl genegen waar in het observeeren van de angels 

van de mugge my na te volgen, soo wil ik den sooclanigen re
commenderen dat hij langmoedig is. Want de gesamenlijke vier 

werktuigen of angels, die in gescliikte orde leggen, uyt de koker 
te halen, enJe de koker te openen, dat heh ik veelrnaal achter 
den anderen lcweegg-ebracht. maar dese werktmgen uyt den an
deren te halen, ende die soodanig voor het vergroot~las te stel

len, dat men die instinct aan anderen kan laten sien, daartoe 

vereysl geen kleyne moeHe. Ik heh meer clan homlerd muggen 
daarom gedoot, ende mijne observatien op verscheyden dagen 
moeten hervatten enz." 

In een anderen brief 2), waarin hij 11itvoerig de gedaante en 

structuur van de luis, de voortteeling dezer parasiten enz. uit 
een zet, beschrijft hij onder ..inderen, hoe bij den mannelijken 
parasiet, geen eieren zooals hij vroeger gemeend had voorkwa
men, maar testikels en dat er van deze vier in getal waren. 
,, Deze testikels," zegt hij, ,, leggen yJer twee soo digt by den 
ancleren, ende wel voornamentlijk met derselver twee einden, 
soodanig als of yder afdragent vat te samen vereenigde, en het 

veeltijds soo quam te vertoonen, als of deselve maar een af
dragend zaatvat hadde, yder van dese testiculen oonleele ik om
trent een vierdedeel van de groote van een volmaakte luisPney 

te sullen uitmaken.'' En iels verdcr: ,, Wijders haalde ik veel
maal uit de mannekens luizen, derselver mannelyke leden, als 
ook brngt ik veelmaal de angels tot myn grool genoege uit 
het agterlyf van de luis, en ook nam ik die wel uit de luis, 
doch niet sonder het ontstukken breken van de dunne lioorn
achtige deelen. die al diep in hun lijf vast waren. enz.'' Verder 

') 2de Vervolg, 64ste Brief, blz. 243. 
:) 6de Vervolg, 98ste Brief, blz. 198. 
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maakte hij een calculatie van cle dikte van den angel der luis en 
zegt dat deze wel 700maal dunner was dan een haar v:m zijn hand. 

Deze vaardigheid van hand en scherpheid van gezicht komt 
vooral ook uit in de onderzoeking van de oogen van den Rom
bout, als oak van die van hyeni muggen en anclere inseclen. 
Deze namelijk hebben twee halve manen, waarin een ongemeen 
getal kleine halve holletjes zijn, die met de uiterste regelma
tigheid en netheid in elkander overkruisende lijnen geplaatst zijn 
en naar traliewerk gelijken. Deze zijn een verzameling van facetten 
(Leeuwenhoek noemt ze gezichten, oogen), die zoo volmaakt glad 
en gepolijst zijn, dat ze als zoo vele spiegels, de beelden van 
alle uitwendige voorwerpen terug kaatsen. RoLert Hooke telde 
14,000 halve oogen of facetten in de twee oogen van een hom
mel ;. Leeuwenhoek calculeerde 6236 in de twee oogen van de 
kapel van den zijdeworm, 7362 in die van Jen schalbyter, 8000 
in die van de gewone vlieg, terwijl hij er in de beide oogen 
van den Rombout 25,088 berekencle. Hij bemerkte oak in het 
middenpunt van iedere facet een klein doorschijneml vlakje, dat 
helderder was dan het overige, dat hij voor den oogappel hield, 
waar de lichtstl'alen doorp:elaten worden tot op het netvlies. 

Leeuwenhoek sneed zulk een oog van den Rombout (ook puis
tebyter genoernd) af, reinigde bet met een penseel met water 
van al de aanhangende vaten en onderzocht bet door zijn mi

croscoop. Hij plaatste het een weinig verder van de lens, zoodat 
hij den rechten brandpuntsafstand tusschen dit voorwerp en de 
lens van zijn microscoop liet, en toen door heiden, als door een 
verrekijker, naar den toren van de nieuwe kerk, welke 299 voe
ten hoog en 750 voeten ver van zijn woning verwijderd was, 
ziende, kon hij nuidelijk door ieder facet den geheelen toren 
omgekeerd zien, hoewel niet ~rooter dan de punt van eene fijne 
naald, en toen zijn gezicht naar een huis aan de overzijde rich
tenJe, zag hij door een menigte van de kleine halve holletjes 
niet alleen den gevel van het huis, rnaar insgelijks de deuren 
en vensters en was in staat te onderscheiden, of de vensters 
open of gesloten waren. Van Haastert 1 ), die van zoodanig on-

l) T. a. p. blz. 1.8. 
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derzoek ook gewag maakt, voegt er nog bij, ,, <lat dit verrassend 

gezicht Leeuwenhoek zoo opgetogen maakte, dat hij zijne buren 
tot zich deed roepen om hun dat zonderling gezicht eveneens te 
doen opmerken." 

En niet minder komt deze vaardigheid uit in zijne ontleding 
van de gezichtszenuwen van een honigbij 1). Hij nam het hoorn

vlies uit het hoofd en beschouwde de stof waarmede dit gevulJ was. 
Tenvijl hij vroeger meende te hebben waargenornen dat het uit 

een draadachtig wezen bestond vond hij nu, bij nauwkeurige be

schouwing, dat al die deeltjes ten naasten hij van dezelfde lengte 
waren, aan het eene einde iets dikker dan aan het andere en 

daarbij aan het dikkere einde rondachtig, en kwam tot de ont

dekking, dat ieder dezer deeltjes een gezichtszenuw was en dat 

het dikkere of ronde_ einde geplaatst was in de kleine holte van 
ieder oog, dat in bet hoornvlies is, ,, kortom" zegt hij, ,, soo veel 

gesichten in 't hoorn\'lies syn, soo veel gesicht-senuwen.'' Hij 

geeft in genoemden brief eene nauwkeurige afbeelding van een 
bundel van zoodanige gezichts-zenuwen en einrligt met de betui

ging: ,, Dese verhaalde verwonderenswaardige zaken en volmaakt

heid in het oog van een vlieg ontdekt hebbende, moeten wy al 
wed er seggen: Hoe weynig is 't <lat wy weten ! en heeft dit 

plaats in soo een groote vlieg, soo heeft het alle die volmaakt

heit in al de vliegjens die der zijn." 
Ik kan mij niet onthouden ook nog het slot van denzelfden 

brief aan te halen, waarin zijn fijnheid van praepareeren zoo 

duidelijk uitkomt en bezig daartoe liefst weder zijn eigen woor
den: ,, Ik hebbe een kleyne mugge gevangen, die geen angel 
had om te steken. Dese mugge snede ik het hoofd af, om uit 

de oogen, oft.e gesi~ten, de gesigt-senuwen te halen, maar ik 
konde die mijn selven niet klaar genoeg voor de oogen stellen, 
schoon ik het tot drie a viermalen toe hervat.te, in welk onder
soek my veel malen de hersenen uyt het hooft van de mugge, 
omset met een groote menigte van vaaten, die ik vast stelde 

bloedvaten te syn, te voorschijn quamen, en gelukte het mij dat 
ik de hersenen met derselver bloed-vaaten omvangen, vry onge-

1) 4de Vc1·volg, 83ste Brief, biz. 723 en 7ue Vervolg, 11 ide I3rief, biz. 48. 
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schond en uit het hooft van de muggc haalde, die ik Yoor he 

vcrgrootp:las gcstelt hebb ernle den teykenaar over gaf, om af te 

teyk enen, te mecr , omdat my van ec n voornaam Heer ges eyt 

was , dat seker persoon, als men van myne ontcJekking en quam 

te spr eken, veel maal qunm te segge n , dat het onmogelijk was 

te doen, hetg ee ne ik quam te seg-gen, omdat, seyde denselven, 

myne instrum r.nt en, die ik daartoe mo et gebrnyken, hoe kl eyn 

ik die 111ogte kom en te maken, ni et bequaam koncJen syn, om 

die ontledingE>n te doen, die ik kome te verhalen; maer ik kr eune 

my aan geen quaatsprnkers, het is ligt een van Ji e geenen, <lie 

wel wcnsle mede sulks te kunnen uitwerk en." 

Het is opmerkelijk dat hij dat scherpe oog, zoo onontbeerlijk 

in het doen van zulke uit erst fijne onderzoekingen, tot een zeer 

hoogen ou<lerdom hehi eld, zoo als blijkt uit een brief aan zijn 

neef Abraham van Bleiswijk van 2 Manrt 17 '17 1), toen hij dus 

reed s 85 jar en oud was. 

Hij heschrijft daarin met minutieu se nauwkeurigheid, <lat hij 

de fijn e zenuw en uit het ru ggemerg van eene koe gesneden ltad 

en bevond dat deze bestond en uit uiterst dunn e vaatj es: waarvan 

hond erden te same n eene zenu w daarsl elden en men zelfs in eeni

gen opening en vnn eene onb egrijpelijk e kleinheid voud. Hij maakte 

van deze zenuw ee ne doorsncde ter dikte nauw elijks van een 

baardhaar, t en eind e die door zijn microsco op te heschouwen. 

Bij die geleg-enheid wercl hem toeg evoeg d, <lat hij zieh om zijn 

hoog e jaren tuch ni et mocht onthoucl en om zijne onderzo ekin

gen voort te zett en~ wnarv an hij de moeielijkheid zelf inzag 

en deed opm erk en zeggende: ,, ende immers is het seer swaar 

te ontdekken alle die verdeelingen en men kan bezwaarlijk be

kennen, dat soo een dun senutje in soo vele spranken km ver

deelt ,vorden," maar <lat hij daarom toch niet mocht stil staan, 

want ,, <lat de vrugten, die in den herfst rijp werden, !angst 
kond en duren." 

Leeuw enhoek was voor ni ets zoo gevoelig, als <lat men zijn waar

heidsliefde in twijfel trok of verdac ht ma akte en beweerde <lat hij 

zich door zijn verbeelding liet misl eiden om ander en maar wat wijs 

1) 32ste Senubrief, biz. 317. 
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te maken, 't geen hij zelf beter wist niet zoo te zijn. Wanneer 

hij de zaken, die hij mededeelt, niet ,, met zekerheid" gezien 
had, waarschuwt hij er zelf voor ,, dat het bij hem nog niet tot 

klaarheid gekomen is." Ook wijst hij er herhaaldelijk op, wat 

hij werkelijk ,, gezien", en wat hij zich ,, gei:magineerd" heeft. 
In een brief aan de ,, Royal Society 1) zegt hij: ,, En nade

maal my veel maal te vooren komt, <lat veele myn schryvens 

niet konnen aannemen, en stoutelyk derven seggen, dat zy my 

niet en gelooven, daar ik nogtans een groot hater van de loo
gen, en een groat lief hebber van <le waarheid hen enz." en el

ders 2) . • • • ,, Dog ik hen sulks getroost, ik tragt niet dan waar
heden te ontdekken, en soo ik bevirnle, dat ik hier of daar in 

kome te missen, ik sal gaarne belydenis van mijne dwalinge 
doen", en in zijn brief aan Leibnitz ~) zegt hij onder anderen: 
,, Ik sie wel dat ik veele geleerde Heeren in myne ware ont

dekkinge en ook in myne stelli~ge niet sal brengen: ik wil dan 
liever my selven troosten dan twisten; a]s ik maar het gelak 

mag hebben, gelijk ik besit, dat ook veele groote mannen myne 
ontdekkinge aannemen." 

Een der eerste maar zeker helangrijkste ont<lekkingen, die 
Leeuwenhoek gedaan heeft, had hetrekking op de physische sa

menstclling van het bloed, en werd door hem reeds op den 

15Jen Augustus l673 bewerkstelligd 4). Tot op zijn tijd toe ge

l~ofde men dat het bloed eene gelijkrnatig roode vloeistof was; 
<loch hij erkende, dat deze vloeistof bijna kleurloos was, maar <lat 
daarin kleine lichaampjes gesuspendeerd waren, welke eene roode 
kleur hadden en deze kleur aan de geheele vloeistof mededeelJen. 

Ofschoon Swammerdam reeds in 1658 in het bloed eener kikvorsch 

een onnoemlijk aantal ,, eivormige dePltjes" had waargenomen, 

1) 4 7ste Brief, biz. 48. 

~) 7de Vervolg, 113de Brief, biz. 374. 

S) 30ste Sendbrief, bladz 304. 
4) ,, Philosophical Transactions, Vol. IX, pag. 23. More microsc. observ. 

made bij Mr. L. Upon the globuls of the Blood" etc. Deze brief werd eerst, 

na in het Engelsch vertaald te zijn, in de Vergadering van 27 April 1674 

voorgelezen, en werd dit onderwerp nader vervolgd in een brief, d.d. 4 

September 1674. 
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zoo werd aan deze observatie echter geen publiciteit gegeven, 

en daar <le geschriften van Swammerdam eerst in het begin der 

XVIIde eeuw in het licht verschenen, zoo konclen deze geen 

invloed hebben uitgeoefen<l op de ontdekking van Le~uwenhoek, 

tenzij hij zulks van Swammerdam zelf of van anderen mocht 

vernomen hebhen. 

Ook Malpighi had reeds twaalf jaren v66r Leeuwenhoek, bij 

het beschouwen van het bloed eener egel ondeL· het microscoop, 

roode lichaampjes onderscheiclen, <loch hij had deze voor vetbol

letjes gehouden en er zich verder niet mede bezig gehouden. 

De verdienste van Leeuwenhoek in <lit opzicht blijft dus in zijn 
geheel. Zoo is het ook bekend, dat Athanasius Kirscher in 1650 
over lichaampjes geschreven heeft, die hij in het bloed van 
koortslijclers als ,, kleine wurmpjes" zeide gezien te hebben. Leeu

wenhoek echter onderzocht nauwkeurig het bloed van den mensch 
en later ook van verschillende dieren, zoo als van den os, het 

schaap, het konijn, de vleermuis, vogels, visschen enz. Bij de 
zoogclieren vond hij den vorm dezer lichaampjes steeds rondach
tig, op kleine lenzen gelijkende en noemde. ze daarom ,, glohu

len"; later zag hij bij de vogels, kikvorschen en eenige soorten 

van visschen enz., dat deze lichaampjes afgeplat en eivormig van 
gedaante waren 1) en noemde deze, in onderscheiding der eer

sten, ,, particulen·'. Latere onderzoekingen hebben echter geleerd, 

dat de eersten niet holrond ztin, maar platgedrukt, op kleine 

schijfjes gelijkende, waarom zij thans ,,bloedschijfje~" genoemd 

wor<len. 

Beide deze soorten vond hij <lrijvende in een hehler vocht (se

rum) 2). Zijn oordeel over den betrekkelijken diameter van deze 

hloedlichaampjes was vrij juist. Zij waren volgens hem zeer klein 

hij de zoogclieren, grooter bij de vogels, nog grooter bij den kik

vor·sch en <le visschen. De grootte dezer bloedlichaampjes bij den 

mensch, den os, bet schaap en het konijn stelde hij zoo, dat 

honderd dezer ,, globulen" naast elkander liggende nauwlijks de 

') 1 ste Vervolg, G5ste Brief, biz. 204. 
2) 7de Vervolg, 128ste Brief, blz. 232. 
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ruimte van een zandkorrel beslaan 1), de zandkorrel herekend 

::::: 1/ 30 van een duim 2) in diameter, alzoo 1/3000 duim, welke 

maatLepaling zeer nabij komt met de grootte der Lloed

lichaampjes, zoo als deze later door de juistere maatLepalin

gen, door micrnmeters, zijn waargenornen (1/125 millimeter). Deze 

diameter wordt door Rudolf en Hodgein eveneens als 1/ 3000 duim 

opgegeven; "\Vagner stelde ze 1 /.1000, Paget tuss.-~hen 1 fs500 en 
1 /.moo 3). Bij de visschen is deze diameter van 1 fi800- 1 /.moo be

vonden en hij de kikvorschen ::::: 1/ 1200- 1/ 1920 duim 4). 

Niet minder groat is de verdienste van Leeuwenhoek in de 

waarnemingen omtrent den omloop · des bloeds. De onhlekking 

van dezen ornloop komt evenwel niet aan Leeuwenhoek maar 

aan Harvey toe. Leeuwenhoek echter bestudeerde den Lloeds

omloop met zeldzame nauwkeurigheiJ en volharding. Hij Lezigde 

daartoe hij voorkeur den staart van jonge kikvorschen en het 

zwemvlies <lat de vingers bij deze dieren vereenigt 5); deze lever

den hem uitmuntende voorwerpen voor zijne waarnemingen, zoo

wel omdat zij uiterst doorschijnend zijn, als dewijl de bloed

lichaampjes bij deze dieren, zoo als wij zagen, grooter zijn dan 

bij de zoogdieren. Gaarne nam ltij hiertoe ook vleermuizen en 

hespiedJe hare dunne vliesachtige vleugels, doorsneden met tal

rijke vaten 6) Ook bezigde hij dikwijls het oor van jonge konij

nen, waarvan de huid no3 zeer rloorschijnend is en onderscheiJde 

daarin den <loorgang van het bloed uit de slaga<leren in de ade

ren 1). Jonge alen en andere visschen, die hij daartoe in µ-bzen 

buizen met den staart er buiten, voor zijn microscoop plaat:ste, 

deden hem dit verschijnsel eveneens bewonderen 8). Hij tl'achtte 

zelfs de snellteid te bcrekenen, waarmeJe de omloop des bloeds, 

l) 42ste Brief, blz. 32. 
2) Ibidem, blz. 37. 
3) Halbertsma, t. a. p. pag. 32. 
4) Ibidem, t a. p. pag. 33. 
5) 2de Ycrvolg, G5ste Brief, blz. 284. 
6) 3dc Vervolg, G7ste Brief, blz. 341 

i) 3de Vervolg, 68ste Brief, blz. 353. 
8) 2de Vervolg, G6ste Brief, blz. 289, 300, 30G. 
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Lij voorLceld in den sta:nt ee ner aal, phta ls had en herekencle, 

dat , zoo in deze visch het hart -1 l cluimen van den staart. \'er

wijderd is, het blo ed in een uur '13rnal en van het hart tot den 

staart terug~·evoenl wordt ; de afstancl v:rn den kop tot bet hart 

slec ltts 11/:J <lnim zijmle, zon zulk s tu sschen deze deelen in . 

denzelfden tijcl 9Grnaal plaat s hehh en 1). Zijne l>erekening- om

trent de snelheid van den ornloop van het hlo ed bij den mensch 

was, dat in een uur tijcls de bloedsomloop 45ma1en plaats hee ft. 

Volgens Sebastian 2) schijnt <lie hinnen 1-3 minuten plaats 

te ~rijpen, terwijl Leeuw enho ek de grootste snelheiJ van het 

lwrt tot aan de uit erst e dee]en van de voeten en van daar we

der t erng tot bet hart, Lepaalde op 2:l/ 3maal, tot aan de 

vingers en terug naar het hart 44/n maal, in buik en Lorst 

12maal en in het hoofd 8maal in het uur 3). 

Orntr ent den tloortocht van bet Lloed door de Rlagaderen in 

de aderen ontstoncl re eds in den tijd van Harvey grooten strijd. 

De tege nstanders van <lezen grooten ph}sioloog wierp en hem 

tegen, <lat wanneer het bloed direct uit de slagacleren in de 

ad eren overging, het de deel en, waanloor het heen vloeide niet 

zou kunnen voeclen. Het vraagstuk was no:; onb eslist, toen 

Leeuw enho ek in 1686 aan de 11 Royal Society'' een bri ef sclireef, 

waarin hij, in strijcl met de opinie van Harv ey, me encle te 

hebben ontdekt, dat de doortocht van het bloe<l niet onmic.1-

dellijk uit de slat!'aderen in de aderen plaats had 4). Later echter, 

in 1698, toonde hij, na zorgvu!Jig microscopisch ond erzoek, dui

delijk den samenhang van rle sbgacleren met de aderen aan en 

wiltl e zelfs geen haanat en tu sschen de beide c:enoemde vaten 
~ ~ 

afzonderlijk onclersch eiden, omclat het, zooals hij zeide, onmog-c-

lijk- was te Lepalen, noch waar de slagaderen eindigen, noch 

waar de aderen Leginnen 5) . In dit tijcl vak stelde men ook de 

chemische theorie op den voorgrond en wilde men de fermenta-

1) 2de Vervolg. 67ste Brief, biz. 333. 
:) Van der Boon, t. a. p., biz. 29. 
3) 2de Vervolg, 67ste Brief, biz. 332. 
~) 2de Vervolg, 65ste Brief, biz. 382. 
5) 2de Vervolg, 67ste Brief, biz. 334. 

5 
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tie van het bloed als zeker vaststellen, dewijl men hloedlichaam
pjes voor luchtbellen aanzag. 

Deze hypothese werd krachtig door Leeuwenhoek bestreden 

en door vele microscopische waarnemingen overtuigend wedel'

legfl, welke proeven voldingend aantoonden, <lat er volstrekt geen 

luchtbellen in de bloed vat en aanwezig waren, hetgeen zeker plaats 
zou hebben als het bloed gist te I). 

Bet is, omtrent deze waarneniingen aangaande d~ bloedlichaam

pjes wel der vermeltling waardig-, flat zij den ~ronclslag legden 

voor de Urnorie van onzen beroemden lamlgenoot Boerhaave over 

de infbmmatie en andere ziekten 2), terwijl het overigens op

merkelijk is <lat een man als Leeuwenhoek, bij gemis aan funda

menteele wetenschappelijke kundigheden, door eenvoudige be

schouwing van den poot van een kikvorsch, het 0or van een ko

nijn, den staart van een visch enz., een vraagstuk als de bloeds

omloop, clat zoo Jang in onzekerheicl verkecrcl had, voor iecler 

belangstellende zoo aanschouwelijk maakte. Ook zijne observaties 

omtrent de structuur der capillaire vaten zijn door latere onder

zoekers als nauwkcurig erk.end 3). 

Behal ve bovengenoemde belangrij ke onderzoe k i ngen, verdi enen 

zijne waarnemingen omtrent de ,, beencleren" en de ,, tanden", 

die eveneens tot de eerste observaties van Leeuwenhoek behoo

ren, die oncler de oogen der Engelsche geleertlen gebracht wa

ren, vermeld te worden. 
Hij deelde zijne waarnemingen in 1674 aan de Royal Society 

mede en voncl, dat zij uit holletjes bestonden 4); maar reeds 

in 1678 kwam hij van dit gevoelen terng, daar hij opge

merkt had dat deze bolletjes de uiteinden of topjes waren van 

huisjes of pijpjes, waaruit de beenderen bestaan. Hij erkende 

zijne dwaling in een brief aan de ,, Royal Society 5), zette toen 

I) 3de Vervolg, 68:-te Brief, biz. 355, en ,, 13iographie Universelle etc. Pa-
ris 18-19." T. XXIV, pag. 3133 

~) ,, Biograplne Universelle, t. a. p." 
a) A. van der Boon, t. a. p., biz. 29. 
4) ,, Philosophical Transactions.'' Vol. IX, p. ·125; Halbertsma, Diss., t. a. 

p. bl1.. 5·1. 
A) ,,Philosophical Transactions." Vol. Xll, p. 1002; 49ste Brief, biz. 31. 

Halbertsma, Diss. t. a p. blz. 51 
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dit onclerzoek onvermoeid voort en vond, cb.t. de vaste deelert 

der heenderen uit vierderlei pijpjes bestonden, van vcrschillende 

wijdte en kringsgewijs geplaatst. 

De Heer van <ler Boon 1). deze waarneminp:en hesprekcnde. 

merkt daarbij op, dat, wanneer men deze bescl1rijvinµ; ver

gelijkt met de kennis, die men tegenwoordig van het weef

sel drr beenderen bezit, men d:m te recht zich verwonderen 

moet over de geringe waan]e, die men tot nu toe gehecht 

heeft aan bet onderzoek omtrent het weefsel der heenrleren door 

onzen Leeuwenhoek. Nog meer, vervolp:t hij, moeten wij zulks 

betuiµ;en bij de overwcging van de kennis die hij hncl van het 

maaksel der ,, tanden", hetwelk zoo volkomen door hem is he

schreven, dat daardoor de eer, die in onze clagen aan Pmkinje 

ten deel viel, namelijk van de eerste geweest te zijn, diP, het 

ware weefsel der tanden leerde kennen, grootencleels vervalt. 2) 
In een brief aan de ,, Royal Society, cl.cl. 4 April '1687 3) zegt 

Leeuwenhoek gevonrlen te hehben, <lat de tanden bestaan nit 

saamgevoep:de, zeer llunne pijpjes, die alle in het binnenste van 

den tand aanvangen en aan den omtrek eindigen 4). 

Dat Leeuwenhoek ten gevolge zijner nieuwe ont<lckkingen en 

beschouwingen velerlei tegenspraak moest onclervinden, die hem 

de vele gelukkige oogenblikken, door hem genoten Lij de ,vaar

neming van de wonderen der schepping en het ontdekken eener 

nieuwe werehl van wezens: zeer vergalden, daarvan kan men 

we] verzeken] zijn; die tegcnspraak ondervonden irnrners zoo 

velen, die als hoog geleercl erkend en beroemcl warrn en icts 

nieuws hadden waargenomen, dat arm ancleren ontsnapt ,vas en 

waarvan de gevolgtrekkin3en, geliefkoosde meeninien en thco

rien omverstootten. En zou clan Leeuwenhoek, de ong-eletterde, 

zou een Kamerbewaarder van Schepenskamer, die zijne waarne-

1) Van der Boon etc., t. a. p. 
1) Van der Boon, t. a. p., bl:r.., 8·1. 

a) 53ste Brief, blz. 1. 
4) Men leze verder wat van der Boon daaromtrent mededeelt, te11 betooge, 

dat Leeuwenhoek anderhalve eeuw vroeger reeds bekend maakte, wat Pur

kinje en amleren <laaromtrent als nieuw vermel<len, t. a. p., blz. 81. 
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mingen zoo een voudig, zoo ongeknnsteld en ontdaan van alien 

uiterlijken glans van geleer<le termen, aan de wereld tee over
weging gaf en die zulke lang betwiste, hoogstbelangrijke vraag

stukken golden, zulke tegenspraak zijn ontgaan? Dat was niet te 

verwachten en zij werd hem ook geenszins onthoudcn. In vele 

brieven beklaagt hij zich over die tegenspraak en het gelukte hem 

vaak die te beschamen, en als al zijne aangevoerde hewijzen en 

verklarin~en toch bleken niet in staat te zijn om vooroordeelen te 

overwinnen, troostte hij zich met zijn vaste overtuig-ing clnar 

tegenover te stellen en zeide: ,, 1'faar ik en stoor my sulks niet, ik 

weet dat ik de waar~eyt hebhe" 1), en hij haalt de schonders op over 
de onkunde en het vooroordeel dat hy te bestrijclen had, ·waar hy, 

oncler anderen, over den g-ewc1anden honig<lauw sprekende, waaraan 

men het bederf in de tarwe toeschreef, zegt: ,, Ik houd my verseekert, 

dat het vallen wm clen gewaanden honiµ-dauw alleen maar ver

rligt-selen syn, die ligtelyk van een ont w~,fs spinnerokken syn 

voortgesproten, wy willen het haar niet qlialyk afnernen, dat ze 

aan de oude dwalinge tot nag toe syn blyven hangen en wen

schen haar toe dat ze hare misslagen mogen leeren kennen, en<lc 
de wanrheid omhelsen" 2). 

Die tegenspraak werd vooral uitgelokt door zijne ontdekkin

gen van de klcine diertjes in regen- en andere wateren en in 

waterige aftreksels, zoo als ik die boveri bcschreven heh en aan 

welke rliertjes, om de wijze, waarop zij verkregen werden, 

eene eeuw later de oneigenlijke naam van ,, afgietseldiertjes, in
fusoria", gegeven ,verd. 

En geen wonder! De ontdekking toch van wezens, wier ont

sachelijk geringe grootte zoo lang aan het menschelijk oog ont
trokken was geblev0n, waardoor een nieuw veld van wereld

heschouwinµ- geopenrl wen] en de waarnerning- van de omstan

rliiheden, waaronder deze kleine levende schepselen te voorschijn 
traden; de vourst ellin 6 die hij er van leverde dat deze, op 

de een voudigste wijze georganiseerde wezens ,, niet van zelf ont

stonden, maar ieder in hun verschillende soort werdcn rnortge-

1) 41ste Sendbrief, blz. 405. 
2) 7de Vervolg, 109Je Brief, blz. 27. 
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bracht uit germen of kiernen, die in de lucht aanwezig waren", 

drnischte zoo zeer in tegen de algemeen aangenornen begrippen, 

dat liet nil'l tc _vcrwoncleren is dat Leeuwenhoek de hevig-ste te

gensprnak te verJuren had. En wanncer wij ons herinneren, 

<lat nog- in onzcn tijd groote strijd gevocrcl wordt over het al of 

niet van zelf ontstaan van levende organ.ismen, <lat nog de ,, ge

neratio spontanea", niettegenstaande de meest overtuigende proe

ven en redeneeringcn het onhouclhare van die stelling hebhen 

bewczen, nog hare ver<ledigers vindt onder mannen van naam 

in de gcleerde wereld, dan verwonclert ons de tegenspraak, die 

Leeuwenhoek ondervond in geenen deele, en stijgt onze hewon

dering in geen geringe mate over het verlicht.e oordeel van den 

moedigen en zelfstancligen clenker, die zijn tijd ver vooruit was 

en zich door ~ecn blind geloof of gezag liet leiden of beheer

schen, maar flatgeene trachtte le doorgronden, waarin door an

deren herust w erd en die ook moed genoeg had om voor zijne 

ovcrtuiging uit te komen, al moest hij daardoor gesmaad en ver

guisd worden. 

Ook beklaagt hij zich zoo weinig medewerking en hulp bij 

zijne eigcn stadgenooten te onclervinden. In een brief aan den 

heer L. van Velthuyzen d.d. 11 Mei 1G7U, in het bezit nu 

van wijlen den Heer van Dam van Noordeloos te Rottenlam en 

waanan ik copie mocht nemen, scl1rijft hij ,, Ick heh soo nu en 

dan wel te kenncn gegeven, <lat ick het bloet van ongesonde 

menschen etc. etc, genegen was om te sien, maer ick heh noyt 

't een of ·1 ander hekomen en daarom is mijn voornemen geen 

versoeck na <lees tijtl meer te cloen." En aan zeker Cieiliaansch 

edelman rlie hem kwam bezoeken, heklaagde hij zich eveneens, 

dat l1ij binnen Delft geen hulp kon bekomen, waarop cleze hem 

antwoordde ,, Ick verwonder my niet, want. de Hollanders Sin 

niet genegen als om gelt te winnen." -

Leeuwenhoek's grootste str ijcl met de geleerden van alle lan

den onbtonJ ten gevolge zijner waarnemingen omtrent de zoo

p:cnaamde zaaddiertjes en zijne heschouwingen over <le voorttee

ling, die zoo geheel indrnischten tegen de toen algemeen aange

nomen zienswijze over dit onderwerp. 

Kort nadat hij de bovenvermelde ontdekking der infusoria ge-
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daan had, werd er eene andere door hem openbaar gemaakt, 

die van niet minder belang te achten is en de hoofden en pen

n en der ~eleerclen van diPn t,jd geruimen tijd _heeft bezig ge

houdPn, eene ontdekking, ten gevolge waarvan de mannen der 

wetenschap zich als het ware in twee g-elederen schaarden over 

<le gevo lgtrekkingen, die Leeuwenhoek er uit afleidJe en zijne 

theorie over de voortteeling, die hij er op grondvestte. De voor

en te~ensU:mders hestreden elkander dikwijls met de scherpe 

wapenen der bespotting en ver~uizmg, totdat men, door de ont

wikkeling der wetenschap beter voorgelicht, eene voorstelling 

aannam, die beter met de re sultaten cler ontleedkunde overeen

kwam. Deze nienwe ontdekking· nu, welke wij zullen zien, dat 

volgens rnededeeling van Leeuwenhoek zelf, niet aan hem, maar 

aan zekercn Harn moet worclen toegeschreven, betrof de waar

neming van lev ende wez ens in het voortteelingsvocht der dieren. 

Orntrent den eigen lijken ontdekker dezer ,, animalcula sperma

tica," ook ,, sperrnatozo'iden" genoemd, bestond nog veel verschil 

van g-evoelen. 

De ware toeclracht van zaken nu wordt door Leeuwenhoek 

aan den Heer Harmen van Zoelen, Oud-Burgemeester van Rot

terdam, in een brief cl.d. 17 December 1698 1) zeer uitvoerig 

verhaald. Toen namelijk lat er Hartsoeker zich de eer der ont

clekking wederrechtelijk toe eig-emle, rekende Leeuwenhoek zich 

verplicbt clezen brief, in uittreksel medetedeelen. Hij zegt daarin 

o. a., dat hij in November van het jaar -1677 arm de Koninklijke 

Societeit te Londen geschreven had, een brief van den Heer 

Craanen Hoogleeraar te Leiden ontvangen te hebben, met ver

zoek om zijn ne ef, den Heer Ham, student in de medicijnen 

eenige zijner waarnemingen te laten zien, die hem clan ook in 

Augustus 1677 een bezo ek bracht. Toen deze hem nu voor de 

tweede rnaal hezocht, bracht hij een glazen fleschje mede, waarin 

hij ,, eenig: ontloopen zaarl van een man medebragt, die bij een 

ongesont HOU wspersoon had de geweest.'' Deze Heer Ham hacl dit 

vocht door het microscoop bezien en daarin ,, levende schepsels" 

zich zien bewegen en meende dat deze uit bederf waren voort-

I) 7dc Vervolg, H3de Brief, blz. 65. 



gekomen. Hij had e1· staarien aan opgemerkt en bovendien had 
hb gezien, dat zij niet meer dan 24 uren in het }even bl even; 
tcvens verhaulde hij, dat, toen hij de patient terpentijn had in

gege,·en, de diertjes daal'van stierven. Leeuwenhoek onderzocht 
nu op zijn beurt het vocht, door een weinig er van in een 
haarbuisje te brengen, bezag het in het bijzijn van Ham en 
yond zijne ontdekking alleszins bewaarheiLl. Onmiddellijk daarop 

wenl 1lit onderwerp een punt van namvgezet onclerzoek voor 

hem. Hij onderzocht herhaakle malen nu ook gezond sperma, 

vooral ook van verschillende dieren en vond de waarneming 
bij allen bewaarheid. Somiijds vond hij ,, meer dan duizend 

levende schepsels in de quantiteyt materie van een i:rrof s:md." 
Zij waren kleiner dan de bolletjes van het bloed, de vorm er 

van was romlachtig, van onder spits toeloopende en met een 
lang-en dunnen staart voorzien, die circa 5 a 6maal zoo Jang 
was en' omtrent 25maal dunne1· dan het lichaam. Zij bewogen 

zich door eene slangsgewijze be,veging van den staart. 

Tot bevestiging- van de waarheid, dat zijne rnedegedeelde ont
dekking reeds v66r het jaartal (1678), waarin Hartsoeker be

weerde dezelfde waarneming te hebben gedaan, was geschied, 
voegt hij er nog aan toe: dat die in zijn schrijven gedateerd, Nov. 
1677, was opgenomen in de ,, Philosophical Transactions'' n0.142 
zijnde van December -1677 en Januari en Februari 1678. 

Daar er omtrent den persoon van Ham, zijn waren naam en 
nationaliteit, zeer verkeenle lezmgen bestaan, acht ik het niet 

onµ-epast te dezer plaatse melding te maken van bijzonderheden, 
die m ij eerst onlangs zijn bekencl geworden uit eene mededeeling 
in -1862 gedaan door Prof. H. I. Halbertsma 1) waarnit hlijkt, 

clat niet Lodewijk Ham of Hamme, door sornmigen voor een Duit
scher, een jong geneesheer uit Dantzig gehouden, maar Johan Ham 

van Arnhem de ontdekker der spermatozo'iden is. De belangrijk-

I) Deze bijzonderheden komen niet voor in de eerste uitgave mijner bio

graphie van Leeuwenhoek; zij zijn ontlccnd aan de,, Verslagen en medcdeelin

gen der Koninklijke Akadernie van wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde, 

deel 13, 3e stuk," alwaar deze me.dedeeling van Prof. Halbertsma, op biz, 

342 voorkomt. 
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heid tlczer Nederlandsche ontdekking mop:e mij ter verschooning 

str ekken yoor de uitweiding- o, ·er zijn per soon. 

Tot de meening- dat Ham ee n Duits cher zou geweest zijn 

heeft, volgens Prof. Halb erts ma, Haller 1) aanleiding gegeven, als 

hij zegt: ,, lnYentorem esse credo, LudoYicum Hamme (auctorem 

liuri de herniis et de crocodilo) juvenem germanum". 

Kurt Sprengel 2) neemt echt er, in hter tijd, deze meening van 

Haller reeds als eene uit gemaak te z:rnk aan, ,vaar hij zegt: ,, Es 

war in August des Jahr s -1677, als ein jnn3 er Arzt aus Dant

zig, Ludwig von Hammen, die dama]s in Leide n studirte, den 

bert'thmter Anton von Le euwen hoek zu Delft be suchte, und die

sen zuerst anf die Korperchen im mLinnlichen Saamen aufmirck

sam machte, auc h sie ihm wirklich zeigte." 

Deze Ludwig von Hammen nu schijnt zich ind erdaad in Leiden 

te hebben opgehouden, zoo als blijkt uit eene plaats in zijne 

,, Dissertatio de H ern iis", Ed. tertia L. B. 168'1, opgedragen aan 

Prof. Drelincourt. p. frl, waarin hij gewag maakt van eene 

waarneming, die l1ij in ,, Leydensium Nosocomio" heeft gemaakt 

en ook op pag. 76 van een e andere obs ervatie spreekt, waarge

nornen ,, ni fallor, Lugduni ad Rhenam'' 

Op het gezag nu van Haller en Kurt Sprengel hebhen vele der 

ni euwe re schr ijvers dezen Lurlwig von Hammen uit Dantzi g voor 

den ontdekker der sperma tozo'iden f!ehouden, zoo als onder ande

ren in de ,, Allgemeine Encyclop::edie" van Ersch en Gruher 3) en 

Kol liker 4) en Eckhard 5). 

1) A. Haller, ,, Elem. Physiologiae, Lugd. Bat. 176:S. Tom. VII, p. 5'23" 
~) ,, Versnch einer pragmat. Geschichte der Arzneykuude Halle 1801. Th. 

IV, S. 203 " 
3) In deze Encyclopacdie wordt ecne kort e levensb esc hrijving van Lndwig 

von Ham men gevonden, waaruit blijkt dat ltij in het jaar ·I 652, waarsd1ijn
lijk te 1Ja11tzig: gebo ren werd, zich aan de geneeskunde gewijcl en te 
:\J ontpellier ge~tndeerd heeft, al waar hij tot Doctor gepromove erd we rel. 
U ij vcstigde zich te 1Ja11tzig, werd te ge lijkert iju lijfarts van Johan Sobieski, 
knning van Polen, maar stierf zeer jong n. m. den 15 :\[aart 1680. Er zijn 
van hem p:een geschriften bekend als zijn doctorale diss ertat1en ,,Curriculum 
medil'um .\Jouspelieuse -1674, 40 en ., de herniis diss." en,, de crocod ilo et vesi
c:ie 1ne11daci calculo episto lae. Gedani H'i77, 40 Lu gd. nat. t682, 120." Verder 
staat er tc lezen, dat het tamelijk zeker schijnt, dat hij, tegen Hart soeker 's 
bewceri11ge11, de ontdekker der zaaddiertjes is, welke ontdekking hij in Augus
tus ·t 677 meLleueeldc aan ,, dem Pro fessor" (!) Ant. v. Leeuwenhoek te Delft. 

4) ,, .'.\likroskopische Anatomie ll. 2. S. 398 ." 
~) ,, Lehrbuch der Anatornie des menschen. Giessen ·1862. S. 228." 
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Ook Ehrcnber~, Henl e en Frey schijnen, volgens Prof. Il al

be1 tsma dcze m ee ning a:m le kl evcn, ofschoon zij over Ham ni ets 

m ee r weten te zeggen <lan Jal hij ee n Leirlsch student was. 

Prof. Halb ert sma nu toont in hoveng-enoP.md e mcdcd ee linµ- het 

on~egronde van rleze mee ning aa n en ge looft het bew ijs tc kun

n en leve ren , dat deze Ham de voornaam Johan voerd e en <lat hij 

een Arnhemmer, dus een Hollander van geb_oorte was . 

Uit ecn e kort e leve nsschets n amelijk ,·an dezen .lohan Ham, 

in hel werk van l\1uys 1) citee rt Halh er tsma de latijns che 

zinsnede, al rlaar voorkomende op p. ~88 , waarin de ont<lekking 

van Ham J er spermatozo"iden, in '1677 door hem aan Leruw en

ho ek rnetlegcdeel<l, wordt vermeld en waaruit venl er hlijkt, dat 

hij doctor in de medicijnen was , de prnctijk heP.ft uit geoe fend te 

Arnhem, <lat hij secretaris van Legatie is geweest bij den keur

vor st van Brandenburg en lat er aa n het hoofd van hetzelfde ge

zant schap hee ft. gcstaan; d::it hij, tP.rug-ge ke erd in hel vaclerland, 

Blll·~·emees ter is geworrlen van Arnhem en einrlelijk Gelderlancl 

hij de Stahm-Generaal hee ft verteg-enwoordigd. Bet blijkt hieruit 

dat Haller, daar hij dezen schrijver i\foys aanhaalt 1 hekend was 

m et den levensloop van Johan Hami hoewel hij desniet.temin 

gelooft d:it. hij een Duits cher was. 

Prof. Halbertsma h ee ft all en twijf el die nog- mo cht hebben 

blijv en hesta an over de jui stheid van ltetp;t>en i\1uys ons aangaarnle 

Ham mede cleelt , opgelieven, door de na sporing-cn, welke rle hee r 

Baklmyz en van den Brink in 's Rijks Archief en <le Heer NyhofT 

in het provinciaal Archief van Geldedan<l, op zijn verzoek hebhen 

in het werk gest eld. Uit clit ond erzoek blijkt, Jat. Ham niet Lud

··wig ma ar Johan en ni et von Hammen, maar kortwep; Ham hee tte. 

Onrler <lien naam komt hij voor in zijn bri efwisse ling met 

hunne Hoog-:\fo ge nclen, le virnl en in 's Rijks Archief en ook in 

Je rekeni n~en dt>r stad Arnhem. En ten overvlo ede vindt men 

dat in den ,, Catalogus inscriptionum", voorkornende in het Ar-

1.:hief van den Senaat der Hoog eschool te Leid en, zijne in

schrijving als student op de volgende wijze staat: ,, 1671 

1) ,, De earn is musculosae fibrarumque carnearum structuram L. B.1741." 



74 

Sept. H3. Johann es Ham , Philo sophia e sludio sus ann . 20 , by An

n eken Schepsel in de Ni euw strc1at" . Het beho eft geen verwonde

ring t e bar en , dat Ham als stud ent in de philo soplii e wenl in

gesc;hreven en lat er bij Leeuw enh oek voorkomt. als stud ent in 

de medicijnen, daar de beoefenin g van verschill end e vakken 

van wel enschap niet zoo gesch eiden was als tbans. De Hoogl eeraar 

Th eodor Craan en, wiens n eef onze Ham wa s, ,.,.as bij voorb ee ld 

ook Doctor in de philo sophi e en medicijnen en doceerd e zelfs 

deze heide vakk en. Daar nu verd er geen bi.Jzonderh eden meer 

omtr ent den levensloop van Ham kunn en m edegedee ld wor

den en hij ook, volgen s gedan e na sporin gen , no ch t e Leiden , 

noch te Hard envijk gepromov eerd is, zoo behoort bet ni et tot 

de onrno~ elijkh eden, dat hij, na zijne studi en te Leiden te 

hebb en YOlhracht , den gra ad van Doctor in het buit enland, 

bij voorb ee ld aan een e Duit sche Hoog eschool verkr egen heeft, 

een e hand eling die ni et zond er voorb ee l<l is. Ham is vermo e

delijk in -1650 of 1651 geboren, blijk ens zijn ins chrijving- in 

Septemb er 167'1 te Leiden als st ud ent , to en hij den lee ftijd 

van 20 jaren hereikt had. Met mind er jui sth eid nog is zijn 

sterfjaar op te geve n , hoewel met zekerh eid is vas t te stellen, 

<lat hij in 1723 no~ leefde, claar Ham toen, blijk ens de stads re

kening en van Arnh em, voor de t!erd e ma al al s Bur ge mees ter 

van Arnh em uit de st eden van h et kwarti er van Veluw e gec om

mitt eerd w erd ter verg ade ring van I-Iunn e Hoog-~Iogend en . 

Na cleze uilwijding over Johan Ham, keeren wij tot de zaak 

zelve t erug. 

Op uitn oodiginµ: der n Ro yal Society" zett e Leeuw enh oek nu 

zijn e waarn eming en over de sperm atozoiden met ijver voort , verz e

kerd e zich van de aa nw eziµ;heid dezer licltaa mpj es bij den hond, 

de kat, het konijn, den Iman , en vele and er e dieren en vond 

dat ze all en ove reenk wa men met die, welke hij reeds beschr e

ven had. Ook in den walvi sch was hij in de gel eg-enh eid die 

te obsen eeren en vond daarhij dat zij in dit groot c <lier 

geen gr ootere afm etin ge n Lezaten, dan <lie hij bij de kl ein e die

ren wa arn am. Bij den kik yorsc h en in de hom va n verschil

lende visschen , di e hij m et betzelfde doe] ond erzocht , vond hij 

ze in een verbazend groot aantal. 
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De observatie van Leeuwenhoek was m al1e opzichten juist, 
maar, zoo als lat er bleek, vergistte hij zich m de natuur der 

waargenomen lichaampjes, tlaar dezc geen diertjes zijn, maar 
veeleer als celachtige weefseldecltjes moeten beschouwd warden. 

Deze waarneming van de spermatozo'iJen bij de mannelijke 

dieren deed hem eene theorie der voortteeling bed enken, name

lijk, dat van deze diertjes de g-rootste zir.h in de haarmoeder 

voedden, daar tot wasdom geraakten en de vrucht of het foetus 

vormden. Deze th eorie, hoew el zij tegen de toen algemeen aan

genomen zicnswijze indruis chte, werd door velen aangenomen, 

zoo als onder anderen door Huygens, Boerhaave, Hartsoeker, 
maar door niet weinigen betwijfeld en ontkend, waaronder Har

veus, de Graaf, Kerkringius, Nuck, Swammerrlam en anderen. 
Intu sschen was Leeuwenho ek met hart en ziel en uit voile 

overtniging- zijne th eorie der voorttceling toegedaan en verdedigde 

zijne stellingen met kracht tegen al wie zich met hem daarover in 

bet strijdperk durfde wagen, zoo als blijkt uit hetgeen bij daarover 

schreef, toen Dr. Martin Lister zijne stellingen omtrent de voorttee

ling uit een diertje van het mannelijk zaad in de ,, Philosophical 

Transactions" had bestreden 1). ,, Ik moet" zegt hij 2), ,, tot UE. 

Houg Edele Heeren seggen dat de gemelde tegenwerpingen mijn 

i,;evoelen niet een slip om soo te spreeken, doen veranderen." 

Fran~ois Aston schreef hem in Febnwri van het jaar 1683 
over zijne theori e, ,, dat deze zeer ingenieus was, maar dat zij 

veel tegenspraak in de wereld zou ondervinden." Leeuwenhoek 

antwoordde daarop, dat hij dit. ook wel gedacht had: ,, Want de 

werelt is met een voor-oordeel omtrent het eyernest ing-enomen 

maar," voegt hij er bij ,, ik heb al veel geleerrle Heeren in ons 
land gevonrlen, die myne stellingen approberen." 3) Aan Leib

nitz schreef hij 4). ,, Seker seer verstandig· Heer in onze stad, 

seyde tot my, Leeuwenhoek, gij hebt de waar heyt, maar bij u 

I) ,, Philosophic. Tran sactions, n°. 247, fol. 337." 
!) 7de Vervolg, H7de Brief, blz. 102. 
1) 38ste 81 ief, biz. 4. 
4) 18de Sendbrief, pag, 168. 
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levf'n s:d zy geen ingan3 vimlen. Ende dus komt het my niet 
vrccrnt voor, dat ik in myn levPn wert tegenµ-esproken." In zijne 
missive van 30 l\faart 1683 aan dezcn gelccrde schrijft liij 1): 
,, Ik weet wel, dat myn e stellinge omtrent rle voorttelinge by 
ecnige gants verworpen werden, gelyk dan ook seker Autl1eur 
onlangs uitgegeven heeft een boekje, waarin den selven op telt 
~eventig Autheuren, die geschr even hebhen dat. alle de vruchten 
soo van menschen als beesten uit ecn ey voortkomen'' .... 
,, Maar laat nu ons0n Autheur dit voegen by zyn 70 Autheuren, 
ja, bat hem (soo hy wil en kan) met andere tot seventig maal 
sevcntig voor den rlag komen, die alle het ov:wium ofte eyer
nest vast ste llen, en seggen dat hct mannelyk saat niet in de 
baarmo eder werd µestort, ik segge dat sy altemaal gedwaalt 
hebhr n , en dat zy nog alle dwalen, die seggen, <lat menschen 
en dieren uit eyeren voortkomen enile <lat gecn mannelyk. sa,'.Hl 
in de baarmo eder komt , ja clat dit al van de onnos0lste stellin
gen syn, die onder de geneesmeesters in swang gaan." l\Ien ziet 
het, Leeuwenhoek dorst zijn tegenstan ders te woord staan en 
liet zith niet gemakkelijk nit het velcl sla:m. Telkens als het pas 
gaf spreckt hij met groote mina chting van de ,, gewaand e eyr r
nest en'·, van ,, <lat tuig, dat men eyere n noemt." Vooral was 
hij scherp tcgen Bontekoe 2) , rlie ziJne observalies omtr ent de 
zaaddi,~rt.jcs en de generati e in een belachelijk daglicht had tr::ich
ten te stell1~n. In een brief aan de ,, Royal Societf' van 30 

Maart -1685 3) laat hij zich over deze hanclelwijze van Bontekoe 
aldus uit: 

,, 11y is laalst t.er hand gekonwn een boekje, genaamt ,, Col
lectan ea meclico-physica", alwaar, Cent. 5 pag. 8, onder arnler ge
seid werd: ,, l\foar het alk•rverwonderenste is, dat ons den ge
leerden Heer Curnelis Bontekoe vcrhaalrl uit den curi eusen 
Leeuwenh oek, d:1.t 's menschen sperma vol soude zyn van kleine 

I) 45ste Brief, biz. 43 . 
1) Coruelis Bontekoe was geboren te Alkm aa r in het jaar 164 7, st u · 

deer1le e11 pr omoveer de t e Leiden, en werd bcroepeu als Hooglceraar te 

Fra11kfort a/Oder. llij oYerleed in H385. 
3) 45ste Brief, biz. 74 
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kirnlerk ens, en soo \'oort s en and er e dfoge n na yders aard.' ' 

"\Vaarna by laat volgen : ,, 't Is waar dat de Hee r Bontekoe my 

vee l maa l m et g-eselschap is wesen besoe ken , ma ar ik heb nooit 

tcgen heni, oftc teg·en ieinand ter wcreld1 die r edenen g·ehruikt, 

dat 's mP.nschen spert na vol is rnn kleine kinclerk ens, rnaar wel 

gcse id, dat l1et \'ol is van Je,·endige dierk ens of wonnk ens die 

lang e staart en heuben" .. .. ,, Ik mo et dan klangsg ewijze ze7ge11, 

hoe dat men myne rcdenen niet all een verdr aa it, of die qualijk 

voort se ill, ma ar zelfs die op het. papi er met. den druk kon1t ge

meen te ma ken." 

Als een staa lt.jc van de wijze waarop de waarn eming en van 

Leeuw enho ek zoow el mn het ontd ekk en dcr rliertj es in het wa

ter, als in het sperm a w erd en gecriti see rd uicne het rnli ernle 

curi cus versj e, dat ik in ee n owl gesd1rift 1) vond . Daarin wordt 

op ironi sche wijze de bcwerin g van Leeuw enho ek van het vin

den van leveml e diertj es in verschill end e vocht en enz. en dat 

hij worrnen meend e te zien, waar and eren ni et bet minst daar

van kond en bespeur en gehekelu, de sdll'ijv er is overtuigd dat 

men over zijne waarn cmin gen hetz elfde oord cel kan vellen dat 

Dr . Becker in zijn ,, Niirr e \V eisheit und weise Narl1eit" , 1G82, 
n o. 38 hee ft aang eroerd: 

:, Die welt still stcht , 
Und nicht nm geht , 
\Vie recht die Gelehrt en meyncn; 
Ein jedcr ist Seines \Vurms vergewyzt, 
Coperni cus des Seines, 

Und also Herr Lewenh oeck des Seinen". 

Onder de scherp ste teµ-enstamler s Yan Leeuw enho ek, ni et al

a llee n bij zijn leven , maa r zelfs na zijn doou, mo et men zijn 

land- en tijclgenoot Hart soeker rekenen. Deze ge leerde, wiens 

1) ,, Anleitnn g zur historie der medicinischen Geliihrh cit von Gottli eb 
Stolle". Jena, 1731, 4°., 3de Th . S. 535. 

Deze en ,·cle andere bronnen werden mij met grnot e wclwill endheid ver

stre kt door den Hoogleeraa r Dr . Groshans, wiens rijke vcrzameling boc
ken ten alien tij Je mij ten dicnste stond. 
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scherpe critiek zelfs mannen als Bernard. Leibnitz, Newton en 

andr.ren niet spaarde, had zich cle moeile gegeven, om na den 

doocl van Leeuwenhoek zijne hrieven te onderzoeken. Hartsoeker 

heeft tlit onclerzoek geplaalst achter zijn ,, Cours de Physique, 

accornpagne d'un extrait critique des lettres de "i\Ir. Leeuwen

hoek," welk werk in 1730 hij Jan Swart t.e 's Hage, na den 

doo<l van Hartsoeker, is in het licht gep;even. 

Dit crit.isch onderzoek draagt bet karakter van persoonlijken 

wrok en p;eringsr.hatting, waanan de proeven schier op ieclere 

hladzijde te vinden zijn. 

Een paar voorbeelclen yan de wijze, waarop Hartsoeker ge

woon was in zijn ,, Ext.rait critique" de waarnernin~en van 

Leeuwenhoek te critiseeren, zullen volcloende zijn. om zijn scher

pen toon te leeren kennen. 

Van de brieYen in het algemeen sprekende, zegt llij daarvan, 

dat zij geschl'even zijn ,, clans un stile has et rampant" hoewel 

hij niet nalaten kon te erkennen, dat zij ,, contiennent parmi 

quantite d'observations inuliles et chimeriques, quelques unes de 

lres bonnes et qui servent a l'avancernent des sciences.'' 

Hij spreekt vercle1· met minachting van zijn persooni en niet 

zonder jaloezie, wegens de onderscheiding die· hij van anderen 

ondervond: ,, Je n'ai jamais ete surpris qu'un homme com me 

notre auteur, dont le genie etoit assurement au des~ous rlu me

diocre, ait parle comme ii a fait des globules du sang, du lait 

etc.; mais mon etonnement a ete bicn grand de voir que de 

celebres medecins et professeurs en philosophie et en medecine, 

l'ont cite avec eloge sur sa belle clecouverte des prelendues 

boules, et ont adopte sont galimatias." 

Dat ook Leeuwenhoek zelf niet vriemlschappelijk gezind was 

ten opzichte van Hartsoeker kan Llijken uit de volgende pas

sage uit het genoemde ,, Extrait critique". ,, J'ai ete trois fois 

chez lui. J'y fus la premiere fois aYec un Lourguemestre de 

Rotterdam et a vec mon pere vers la fin de l'annee I 672, ou 

au commencement de l'annee ·1673, dont il s'est fort bien sou

venu comme on le verra clans la suite. J'y fus la deuxieme 

fois seul, vers la fin de l'anrn~e 1679 a mon retoul' de Paris. 

Cette visile, que je lui rernlis, moite dans la rue et moitie a 
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l'entr ee de sa mai son , m 'attira son disg l'ace et m 'e n fit nn cn

nemi s capital , a cau se qu e j e lui fis sur ses ridi cul es anatomi es, 

qu elqu es object.ions anx qu elles ii n e pouvoil m e r<'.•pomlr c. Com

m ent fait es-von s, lui disois j e, pour dissc qu er , pal' exempl e, 11ne 

pu ce, et qui pin s es t, un e mile, ponr tir er !es tcs licul es de leur 

corp s, pour ouvri1 · ces tes ticul es et en 6ter la se menc e, en fin 

pour voir qu e cc lt e se rnence est r empli e de petit s [lnimaux en 

forme de petit es anguill es fort longn es ct fort minc es; de q11els 

yerr cs vou s se r vez vous pour faire ce lt e anatomi c? Si le ve rr e 

es t pclit , Yous n 'av ez pas nsses de 1umiere, parc e que vou s le 

cachez a ,·ons mc~me; s' il est gr:rnd ii n e g rossit pas ass es. l\fais 

de qu els cout eaux vous se r vez vou s? Celui qui auroit le tran

chant. le plu s fin et le plu s aigu ecr ase roit le vaisse au plut ot 

qu e <le J'ouvrir . . . . et la dessus s'e nnui imt san s doute de mes 

obj ection s, ii me cong eclia assez hru squ ement , disa nt qu 'il :1Voit 

d 'autr es affair es ." 

Zijn derd e en laatste bezoe k bra cht hij aan LAeuw enho ek in 

'1697 of -1G98. li arl soe ker was to en in ge zelscliap van den Bur

ge mees ter van Delft , wi en hij verzo cht li:itl zijn naam ni et te 

no em en. 

Lee uw enho ek lwd tot ont rn ng-st z'uner gasl en a lles in gereed

h eid gebra cltt , ten eind e hen ee nig-e pra eparat en te lat en zien. 

De buq ;e mees ter ni et aan clil verzoek van Ha rt soe ker denk end e, 

stekl e hem aa n L ee uw enh oek \'Oor, waa rop L ee uw enho ek, zoo 

zegt H., in zijn E xtr ait criti que : ,, me r ega rdant a vec un :air de
dai ~n eux , et d'un oeil d ' indi gnation et de rnepris, se rr:i <l'ahord 

tout e la boutiqu e, sa ns voul oir nous fair e voir la moindre cltose , 

et peu s' en fallut qu'il n e nou s mit par Jes bra s hor::; de sa 

maison." 

Aa n het s lot van de cnti ek zijn er bri even gekom en, zegt Hart

soeker, in de heoonl ee lin g rnn zijn la r,t sten bri ef, vol van sch erpte 

en persounlijk e antipalhi e: ,, Tout ce qu ' il y dit a ete ilit et re

dit mill e fois, de sort e qu e ce ne sonl qu 'autant de parol es per

du es; et pour ce qui es t des figure s qu'il a fa.it grav er de ses 

obse r vati ons, ell es n e signi fient ri en du lout, et n e repres entent 

qu e des trait s confus". 

l3lijkt nu uit al het aan gevo erde, dat Leeuw enhoek, w egens 
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zijne ontJekkingen en vooral zijne ,, specnlatien" over de voorttee

ling, veel te~enspraak ondervond en dikwijls aan hevige aanval

len Llootstornl, aan den anderen kant had liij ook warme voor

standers onder de beroem<lste en geleerdste mannen van zijn 

tijd. [-Iiervan Llijkt ons vooral uit eenc col'l'espondentie met 

Leibnitz, d.d. 28 September 17'15 1). Deze had hem nam elijk ge

schreven, dat de geleerde Vallisnieri te Padua zijne stellingen 

ontkende en dat hij (Leibnitz) weldra een werk dacht uit te ge

ven over dit onderwerp, waarin laij hem recht zou laten weder

varen. Leeuwenhoek antwoord e : ,, vVij heLben in ons lant een 

spreekwoort, dat eene honte kraaij geen koude wint er maakt, 

is de H eer Vallisnieri tegen myne stellinge, daar syn der wt>l 

duyzent voor my." 

Van deze uitspraak van Leilmitz ten gunste van de stellingen 

van Leeuwenhoek, alsmede van zijn groote venlienst en, blijkt 

ons nog nad er uit eene verwijzing naar het bovcn bedoe1de ge

schrift, de ,, Theodicae" van LeiLnitz, "'aarin hij werkelijk deze 

th eorie van Leemvenho ek verd edigt 

In een door Prof. C. G. Ehrenberg- in -18,1,5 gehouden rede

voering in de vergadering van de Prui sische Akadernie van VVe

tensclia ppen, ter henlenking van den p;eboortedag van Leibnitz 2), 

wordt n::unelijk door genoernd en geleerde met de hoogste ach

ting over Leeuw enhoek gesprok en, als van iemand, op wiens 

ourdeel als nauwk eurig, scherp waarnemer, Leibnitz zeer hoogen 

prUs stekle. 

Na eene korte vermelding van de tnssch en Lee uwenho ek en 

Leilmitz gevoerde correspondentie in de pr cn '17-15 en 17 '1 G 

(toen de laat ste GU en Lee uwenho ek reeds 84 jar en oud was), 

voornamelijk Levatt ende Je gcvoelens van den batsten, in ant

woonl op door Leibnitz aan zijn oordeel onderworpen vragen, 

l) Sendbrieven no. 20, blz. 166. 

') ,. Rede znr Feier des Leibnitz's chen Jahr estag es iiber Leibnitz'cns Me

thor'le Verhiiltniss znr Natur-Forsclrnng 11nd Driefwcchsel mit Leeuw enhoek, 

i11 der offcntlich en Sitzung der Konigli ch-Pr enss. Akademie der \Vissen sc haf

tcn am 3 J11li 181·~ gehalt en von Christian Gottfri ed Ehrenberg. 

Dc:w l'CLlcvoering is te vinden in de Bibliothcck der Leidsche Hoogcs ch oul. 
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omtrent de physiologische bcteekenis der spcrmatozoiclcn, zegt 

Ehrenberp;, d:1.t Leilmitz getuig-de: ,, dat hij de m eening-en ,·an 

Leeuwenhoek over dit \Taag st11k voor zcer waars chijnlijk hield 

en die ook in zijn Theoclica e 1) had uitgesprok en." 

Ehrenberg zelf noemt in genoemde redevoering L eeuwenho ek'::; 

ontJekking-en der infusorien in hel wat er en der spermatozoiden 

in het m:mn elijk sp errna, ,, twee der schitterendste en onvergan

kelijkste ontwikkelingsrnomenten der mensch elijke kennis.'' Eh

renh errr zent aldaar verder van Leeuwenhoek, clat hii niet, zoo ~ r, :.J 

als Haller in zijne beroemde physiologi e aange eft, een voormalig-

hrillenslijper te Delft was geweest, ,, maar een onaf hank elijk~ 

zonder strenge school µ;evonmlen, n1aar door Boerhaave en Huy
gens, zijn hoogstverdi enstelijke landslieden, persoonlijk !!eac hten, 

met vele hero emde mannen van zijn tijrl en ook met Leihnitz 

in schriftelijke verhintenis staanden man, de onafhank elijke zoon 

van een welvarernle hrouwersfamilie te Delft, wiens ·wetenschap

pelijke trouw, vlijt en geniale ontcJekkingen alle erkentenis en 

eer verdienen." 

Leeuwenhoek wenl door L eilmitz nog in zijn, na zijn dood 

uitgekornen ,, Proto7eae", in het hijzonder met de vol:,1;ende ·woor

den, ,velke als antwoord en dankhetuiging mo esten str ekk en 

voor den laat sten aan hem g-ezond en brief, herdacht: 

,, Et velirn rnicroscopia acl inquisitionem aclhiheri, quihus tan

tum pra est.itit sagax Lee uw enho1·kii Philosophi Delphensis dili

gentia, ut saepe incligncr hum:ma e ig-naviac, quae ap erire oculos 

et in paratam scientiae possession em in~recli non dignatnr. Nam 

si saperemus jam passim ille imitator es haber et 2). 

Omtrent het gunstig oorde el van Boerhaave over de stellingen 

van L eeuwenho ek, zegt hij in een zijner brieven: ,, de H ee r 

Boerhaave in syn oratie, verwerpt onder andere de stellinge 

l) De ,, Theodicae" van Leibnitz verscheen in -17-10. 

~) Ook zou ik wenschen, <lat bij h et onderzoek de microscopen werden 

aangewend, waarmede de schrandere en ijverige Leeuwenhoek zoo veel 

heeft gepra este er d, dat ik mij dikwijls verontwaardig over der mensf'l1f'n 

traagheirl, ilie de oogen nict wi\len openen en zit:h ni et vcrwaa rdi2'.e11 tc 

geraken in !Jet voor de hand ligge11d bezit van wet enschap. \Vant i11die11 

,vij wijs waren zotrde hij rPeds overal navolgers hebben. 
(j 
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van verscheyde Heeren omtrent de voortteelinge, en seyt dat de 
myne in Italien, Duytslant, Engelant, ende V rankryk, werden 

aangenomen." 
Leeuwenhoek achtte het vooral noodig de bedenking-en, die 

bij de }eden <ler ,, Royal Society" tegen het groot aantal diertjes 
door hem in het sperma waargenomen, gerezen waren, te we
derleggen. Hij deed dit in een brief aan Nehemiah Grew, d.d. 
25 April 1699 1) en zegt daarin het volgende: ,, en alhoewel 
in myn selven versekert dat dese myne verhaalde observatien 
by weynige menschen sullen aangenomen worden, nademaal 
het onmogelyk is, sulken grooten getal van levende schepsels in 
soo een quantiteit materie te bevatten, soo wil ik alle de gee
nen die het selvige verwerpen, het haar ten goede afnemen, te 
meer, omdat wanneer ik van het groot getal van levende schep
sels in 't water schreef, by de Koninglyke Societe~t selfs niet 
konde aangenomen werden. l\faar daar ik myne calculatie en 

eenigsints myn methode van doen beschreef, soo heeft UEd. 
confratcr de Heer Robert Hooke bet get.al noch vergroot. ende 
my geschreven, dat zyn Koninglyke l\fajesteit sulks gehoort heb

bende, begeerig was om hetselvige te sien, ende dat hy hem be
liefde, en de dierkens siende, met verwondering deselve a:-m
schouwde, ende met groot respect van myn naam sprak. \Vant 
soo waaragtig, als ik van de dierkens in het water heh geschre
ven, soo waaragtig schrijf ik van de dierkens in 't mannelijk 
zaad van menschen, beesten, vog-elen ende visschen, en het sal 
my genoeµ- zyn, soo ik maar credit by UEd. en lle geleerde 
Heeren Philosophen vin<le, waaraan ik ook niet en twijffele." 

Leeuwenhoek was echter, bij al zijn vasth0t1den aan het.geen 
hij voor waarheid hield, volstrekt niet onvatbaar voor overh1i
ging, zoo als sommige schrijvers wel eens hebben gezegd. Dit 
kan, onder meer andere betuigingen van hem in zijne brieven, 
blijken uit zijne volgende verklaring in een brief aan George 
Garden 2) ,, myn voornemen is niet hartnekkig by rnyn stellinge 

1) 28ste Brief, biz. 13. 
2) 4de Ven'olg, 8-lste Brief, biz. 671. 
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te blijven, maar zoo ras, c1ls men my wa.arschynlyke reL!enen te 

ge1ooet vocrt, claar van ik een he\'attinge kan kryg-en, dat ik de 

myne sal verlatcn, en tot een arnlcr overgaan, te mee1·, omclat 

doorgaans myne tragtingen tol geen ander cyncle slrekken, als 

omme waarhe~ ·t, soo veel in myn venno~en is, voor de ooien 

te stellen, Jie le ornhelsen, ende myn kle~·n talent, dat ik ont

fangen heh, te Lesteden, om de werelt, van liaar Out-Hcydens 

bygeloof af te trekken, ende tot de w;:iarheyt over to p:a:-m, ende 

die aan te kleven." En elders 1) ,, Ik weet we!, clat in myne 

stellingc <lie ik kom8 te rnakcn, niel alle over een komen, maar 

tegen den anderen strijclende saakcn daar onder gevonden werclen, 

soo sal ik al wecler segg-cn, clat myn doen is, niet J;:inger myn 

p:ernelen staancle te houclen, tot der tyd en wyle ik beter on

derrigt werde of dat myne aanmerkin~cn my tot anclere gedag

ten doen over gaan en ik sal my no~·t scharne van dit myn 

doen af te wyken." Da.t is de taal van een eerlijk, eenrnmlig, 

oprecht gemoe1l, en onwillekeurig worclen wij met. cerbied ver

vuld voor den rna.n, die pal sloncl tegen onw:rnrJige verguizing 

en bespolting, maar vatbaar was voor oYertuiging. Hoe meer men 

de brieven van Leeuwenhoek doorleest, hoe meer men versterkt 

wonlt in deze gunstige opinie omtrent. hem, die we) niet nij 

was v:m gebreken, gcdeeltelijk ook toe te schrijven aan zijne 

heperkte ontwikkeling, maar die overigens edel van hart en een

voudig van zin was en daarvan blrijke hewijzen g-af. -

Bij het cloorlezen zijner brieven treft ons zijn onbevan~en

heid van oordeel, zijn oorspronkelijkheid in het verkbren en 

heoordeelen van feiten door hem waarg-enomen, en zijn hekler 

inziclit in vele zaken, waardoor hij ble ek een zelfslandig- denk cr 

te zijn, die wem1g beh eht was met Je vooroordeelen van 

zijn tijcl, deze, waar hij kon, bestreed en zich alzoo in de 

eeuw waarin hij leefde, als een man 

kennen. 

van \'Ooruit,ranrr dee<l 
0 <'.:' 

Vooral werd de lichtgelooviglieitl 

door hem beslreden; dit bleek a. 

der groote mcmp;te scherp 

o. als hii in de rre}erren-
~ b u 

1) 3de Vervolg, 74ste Brief, biz. 507. 
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heid was te w:rnrschuwen tegen vreernde geneesheeren ren 

het gelooven in hunne hoogclravende aankondigingen van zoo

g-enaamde onfeilbar e middelen tegen allerlei kwalen. Hij doet 

clit met ernst en overtuiging en wij zien Jaarin het bewijs: <.lat 

Leeuwenhoek reeds hvee eeuwen geleclen wijzer was Jan zoo ve

len van onzen tijd. ,, Het is te bekbgen" zegt hy 1) ,, dat veele men

schen in ons lant soo ligt-geloovig zyn, want lunt rnaar een vreemde 

geneesheer in ons ]ant kom en, die sig selYen beroemt van groote 

cure gedaan te hehhen, ~elyk ze gemeenlyk doen, en haar roe

men met veel leugens weten op te pronken. Dit pochen en 

snorken vint veeltyds ni et alleen ingang by den gemeenen man, 

maar het gaat ook over tot luyclen, waarvan men een beter oor

deel verwaite; en als men deze vreemcle opsnuyvers omtr ent 

saken, die ze behoorde te weten, kornt aan te spreke11, bevind 

men haar slep;te knegt en te zijn. Eeni:,.ren tijd ~eleden en is in 

ons land gekomen, een grooten, bott en opgeve r en leugenaar, 

zymle een Hoo~duytser, die sig beroemde, door syn poeder 

,, Sympatie", alle µ-ebreken <lie men hem lnvam te noemen, te 

sullen genesen. Dezen pofhans die bra~t men uyt een nabyge

li::gen stad, met een karos aun myn huis, opdat ik soo een won

de_rlyke geneeser soude aanschouwen; dese syne geneesinge Le

stond alleen door syn poeder Syrnpatie te gebruyken op de 

urine van de lycler. Nadal ik de opsnorking e van geneesinge 

in 't breede soo Jang had.de aanJehoort, dat het my verveclue, 

versogt ik de vryh eid te mogen hebben, om myne getlagt en soo 

als ze by my lagen, te uytt en, dat my wierd toeges taan, waarop 

ik, sonder veel omw egen, op het eerste seyde, dat wy Hollan

ders sulks niet en sullen gelooven, enz. en op het twe ecle dat 

ik het agte een onrnogelijkheid, eu dat alle, die ::mike taal voe

·ren, door my voor desen wa s geseyt, en nog staande gehouu en 

wie1:d, <lat het maar bcclriegers syn; in 't kort, liy verliaalde 

soo vele p;eneesing e en door sulke wegen, die ge en de minste 

schyn van waarhed en konnen liebben, en die by alle ver::;t:rn

dig·e ,·prworp elyk syn. Ja sooclanig, dat ik rny sclwamde over 

S)' Il onnoscll1eid, en gelyk ik vo:,rse ycl hadll e, dat ze alle sullen 

1) 7de Vcrvolg, 120ste Bri ef, biz. 138. 
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hedrog cn wcrden, die met hem annslaan, gulyk gevolg sulks ge
lecrd hee ft, wnnt hy is met sclrn.nde yertrokken'' .... ,, Is 't nid 

rniserab cl", ze~t hy iets vcrd er, ,, clnt onse natie haar aan sulke 

mens chen overg·even 1 daar ze ten geno e~e konncn geclicnt wer

clen van oude ervar en geneesmeesters, onze inboorlingen en <he 

door de hank meer bep;rw.ftheden bezitten, als de vreerntle die 

we hehaamt hebb en" .... ,, Ons leert de ondervindmge hoe oner

varender in konst en en wetenschapp en, voornam cntlijk in de 

gene es- en heelkunlle, hoe grooter ro emers." Ten slotte hetuigt 

hy het zyn l'Oeping te achten tegen al dergelyke dwaling te 

stryden en te waarschuw en: ,, dese opmerkinge komende v:-m 

iemant die de waarh eden omh ebt en de werelt , soo veel als in 

syn gering vermogen is, van de dwalinge ende het vooroord eel, 

die niet als te veel nag in sw::mg· gaan, af te leyden.~' 

ll et blijkt dat Leeuwenho ek's helder oordeel en zijn kennis 

van vele zaken door zijne stadgenooten en ook elders lan~za

merhand algemeen Lekend was geworden en men hem over al

le1 lei aangelPgenheden kwam raadplegen. Zoo werci hij niet zel

den cioor geneesheeren geraaclpleegd over verschillende verrich

tingen in het rnernchelijk lichaarn en trachtte hij meermalen 

lnmne in zijn oog verke1~rde denkbeelden, door bewijzen le we

derlegg en, waarbij hij zich niet altijd van zekere bijtemle scherpte 

onthouden kon, want hij was een man, die zonder aanzien des 

persoons zijn gevo elen rand weg· uitsprak en wien, zoo als men 

zegt. bet hart op de tong lag. Niet zelden geraakte hij clan ook 

met hen aan het discuteeren en veroorcleelc.le met scherpte hunne 
verkeerde zienswijzen. Men oordeele over de volgende staaltjes 1). 
,, "\Veynig-e dagen geleden, kome ik by eene vrouwe, die eenige 

kleyne uytsypelinge van vogtigheden, heneden aan het been 

hadd e'' . . . . ,, Om nu het verhaalcle ongemak te genezen, hadde 

seker geneesheer alle syne be<lenkelyke middelen in 't werk ge

stelt dog nlles te vet geefs en tusschen be)'de verscheyde pur

geerende medicarn ent en ingegeven, ond er ander en had ze een 

dag a tw ee daal' te vooren een kleyn poeyertje ingenomen, waar

van ze wel agt afgangen hadde gehad. De geneesmeester sulks 

1) 7de Vervolg, 120ste Brief, blz. 130. 
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geseyt werd end e. bekende dat hel te veel wnre, en <lat drie af

gange gcnoeg hackle gewerst" .. . . ,, De lyclster is van geen 

st:ukte en daar by mag er en gelijk wel 25 an<le1·e gene esmees

ters, haar souden aanraden het matelyk th eedrinken, soo ver

bied sulk s haar ienees-rneester. Dese mishand eling van stark 

pur ger en en hoorende dat haar ligchaam met roocle puysten 

was nytgeslagen geweest, dede my uytbarsten met een hevighei<l 

te seg~1;en, soo een swak ligchaam soo een poey er in te geven, 

sulk.en werkinge te veroorsaken is ee r een moortmiddcl, dan 

een µ-eneesmidclel. Naderliancl versta ik, dat het poey ertj e, dat 

<le al'gange hadclc veroorsaakt, omtrent een aas zwaarte heeft 

gewogen, dat geen ti endu ysenste ged ee lte van een pont is. Als 

nu sou een kleyne quantiteit stoffe, sulke beweginge in maag 

en darmen kan te we eg br engen, mog en wy niet m et regt soo

clanige stofie een ,, l\Ioortpo eder" noem en"? 

Nog ve rha alt hij 1) dat zeker Doctor in de rne<licynen hem 

een papiertje vertoonde, waarin eenige kleine de eltjes waren, 

<loor zekere jufvrouw in ha ar urin e geloosd, met verzo ek die te 

exarnineeren. Hij beschouwd e deze voorwerpen <loor zijn micros

coop 1-~n bemerkt e al dacleHjk, dat het zaadjes uit de aalbes wa

ren. De geneesheer, die hij dit medede elde, wi st daar geen ver

klarin g van te geve n, en st:heen niet ongeneg en om de za::ik 

voor mo~elijk te ac hten, doch Leeuwenhoek bewees rluitlelijk, 

dat zulke zaadjcs onrnog elijk door de maag en ingewanden in de 

blua s kond en ge rak.en, maa1· was van gevoelen, dat eerder 

een cler dienstbod en die zaden in den waterpot zou geworpen 

hebb en," om door sulk doen, lwar jufTrouw te meerder kon be

kla agt werden." ,, vVij vin<len men schen," vervolgt hy, ,, die de 

naam w cl will en drag en van doorgaans siekelyk te syn, omdat 

men haa r hekla ge n en medelyden soud en hebb en." 

Va n wege cle ,, Royal Society'' werd hem het onderzoek van 

har en opge rlrage n, die zeker , geneesheer uit Pl eymouth, Yonge 

genaarnd, aan dat collegie had toeg-ezonden, met medede eling 

dat dcze haren, volgens zcgge n, door eene vrouw in hare urien 

geloosd waren. Hij volJeed aan die opdracht en ontclekte dat 

1) 3tle Vcrvolg, 72stc Drief, biz. 44\:l. 
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het ni ets anders was dan schapcnwol , zoodat hier bcdro:; in hct 

spcl was'' 1) . 

Leeuw enh oek verh aalt in dienzelfden bri ef nog een and cr ge
val, waa rin hij verzocht werd een slcen te ond erzock en, die 
door zekere vrouw zou ge loosl zijn en waarvan hij bet bedrog 

onmi dclcllijk aant oonde. ,, Ee n seker vrouw spersoon,'' zoo: verhanlt 
hij, ,, ma,1kte de onno sele menschen wys,] dat zy versch eyde 

steenen, door ordinaire wat erloosinge , met smert quyt wierde. 
Dit ge loofde ook in die tijd seker geneesmeester, en ook eenige 
kerk e}yke per sonen, soo dat vele medelyden met h::iar hadd e, en 
groot e opschuddin ge in de stad maakt e. Seker geneesheer (dien 
hij echter niet noemt waarscliijn]ijk om de lichtg eloovige te spa

ren) ga f my soodanigen steen in de hand, om die te examin ercn. 
1\faar ik gaf hem aan stont s over, nad at ik alvoor en met myn 
sleut el op deselvige hadden g-eslagen, en daardoor met bet bloote 
OOf! gesien, dat het een stuk van een gebakke vloersteen was. 
En sulk s wierd ook by eenige Hooge-lceraars, die deselvige ten 

pro eve hadd en gestelt, bevestigt, en sedert dat deze vabh eyt 
ontdekt was, heb ik ni et gehoort, dat sy meer veynsde steenen 
qu yt te word en. " 

Overigens was zijn oord eel over gene eskundigen en het ge
bruik en van gen eesmidd elen alles beha]ve gunstig. Hij was te 

zeer gewoon geraakt om dP. verri chtin gen in het dierlijk ]ichaam 
nat egaa n en zal daar zeker vee] over gel ezen hehben, zoodat 

hij zich over de werking der genee smidd elen een eigen oord eel 
en verklaring ge vormd had, en vooral over de verandering, die 

het b}oed door verm enging met zekere zouten onder bet micros
coop ondervond. Hij meend e dan ook, <lat h et op p:elijke wijze 
inw endig een dergelijken invloed zou ond ervinden; vandaar <lat 
hij vele ongeste}dheden toeschreef aan den te dikk en toestand 
van liet bloed, zoodat het te traag door de nauwe capill aire 
bui sj es vloeide. Hij meend e clat veel drink en deze dikke 
Lloedmassa wecler zou verd unn en en paste deze theori e dan 
ook getrouw elijk op zijn eigen Jichaam toe ; zoo was zijn ge-

1) ,, Phil osophical Transaction s. Vol. XXVI, pag. 416." 



88 

woonte 1) als hij des arnncls wat 0Yervlocd1g gesoup eerd had, 

den anderen morgen rneer clan gewoonlijk koffie te p;ebruiken 

en wel zoo heet en schi elijk rno;;elijk, ten einde zweeten te be
Yonleren, ,, en soo door sulk doen" zegt hij, ,, mijn hghaam nict 

kan herstelt word en, een gantschen Apoteecq, heeld ik my in, 

sal soo veel tot herstelling van m~'n lighaam ni et kunnen uyt

leveren, en dit is ook het eenigste middel, die ik serlert veel 

jaren hehbc in 't werk gestelt, als ik een koorts gewaar werd, 

alle en met <lat on<ler sch eyd, clat ik my ook door the-drinken 

soo cloe sweeten." Na eene lanrre r edeneerin,r over de o·evo}cren 
" t'I n ~ 

van hl't te rlik zijn van het Lloed, de vertraging der circubtie 

en hct ontstaan hierdoor van allerlei ong este l<lheden, besluit hij 

met cle volgend e, gansch ni et malsche tirade, waarbij ook de 

Apotheker zijn dee] krijgt: .... ,, Dit soo syncle, is het te hekla

gen, dat de geneeskuncle geoe ffent wenl van soo Yeele, by de 

welke geen goet oord ee l is, want wat Apoteeker, wat Chirurgyn 

isser die sin· niet ond e rwint in p·erincre voorvall en purrreerende 
, ' ;:, ;:, ;:, ' 0 

1'a:::ken in te geve n, en <lit is hy veele het eenigste dat sy ver-

rigt en konnen , waa rdoor ze veele haar eynde kom en le verhaas

ten, want de meeste hebb en gants geen kennis van het maak

sel van ons lighaam, veel min <lat ze cle bequaamheid hebb en, 

om de sieke wel te ondenTag en, en dan te overw egen waarnyt 

de ongemakken syn ,·oortkom ernle. Het werJ by eenige geoor

deelt datt er genec.,:;1neesters gevornlen warden, die maar om wel

staans wille en als ni et te \'erg ee fs by cle sieken te koinen, het 

eene ofte !Jet anciere ordonneeren, en ten anderen, omclat ze 

de medicamen ten sonrlen lcveren, of ook wel om de Apoteeker 

g(llt in de bems te jag en" . . . . Zelf har! hij ,fan ook wemig 

\'ertrouw en in de gene eshee ren en was er niet toe te brengen, 

Lij voorkom encle on~esteldl1t~icl, geneesrnicldelen t e gel>ruiken. 

- ,, \Vat my he l:mgt.," zegt hy, ,, wij sullen wel wagt hou<len, dat 

suodanige moort-po e<lers 2) nyt ans lighaam hlyv en, en ook \Vel 

wagten voor alle geneesmeester~, die dier7elyke lighaam schade 

1) 7dc Vcrvolg, 1.20stc Brief blz. 133. 

~) Dit tloclt op hctgeeu hij omtrent zoodanige purgeermiddelcn op blz 

8G gczeg,I liceft , 
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toelJ1·en:;·cn<le, sulke saaken in 't werk stcllen. \Vant soodanig-cn 
medicament bcrooft het lig-l1aam van de dunne slofTc, die de mc
nignildige vaatgens, le~gende in de holligheden van de darmen, 
uyt de chyl souJe oveq~enomen, ons bloel en anclere sappen 
yerdunt, en voedsel toegebracht hebben. Ouk hlykt. kbar, dnt 
meest alle de geene die heden door purg-eren versd,eyde afgan
gen hehben gehad, tles anderen daags hanllyvi~ sullen syn, 
welke hardlyvigheiu alleen veroorsaakt werd, hceld ik my in, 
omdat het lighaam des <laags te vooren, door het onty<lig weg
stooten van de chyl, gebrek aan genoegsamen vogt gcleden lieeft, 
nu alle de vogt u.yt hetgeene men genuttigt hedt, soodanig uit 
het liilrnam heeft oveq;enomen, dat de excrementcn hanl syn." 

Oak had hij dikwijls langdurip;e gespr ekken met genecskundi
rren over de voedinrr en de verteerino- der spiizen over de 1.:i1·-
'0 " 0 ;J J ' 

culatie van het hloed doo1· het ligchaam en over de bestrijding 
van de toen lteerschende meening, dat het bloe<l, door de lucht 
die in de longen door het inademen komt, in een gistenclen toe
stand gcraakt. Hierovei· laat hij zich aldus uit 1): ,, lk heh sedert 
eenig-e j,tren tegen verscheyde rloctoren tragten staande t e hou
clen, <lat 'er geen fermentatie in het bloed is, en onder .anderen 
ook op wat manier ik my imagineerde, dat het bloed door het 
lighaam wierd voortgestooten, hoe hert en pols in een koortsige 
stark slaande, egter de circulat1e van het bloet (meesl) lang·sa
mer is; hoe onse vlees draaljens, schoon er !4een liloedvaatjens 
<loor loopen, egter van liet arteriaal bloed gevoed werden; hoe 
de spys in de maag- en darmen verbrys<'lt wen!. Oncler de doc
toren w:-i.s er een die my meenigmaal quam besoeken; dese 
verl1dalde in presi~ntie van amlere Heeren, clat !ty een groot ge
vallen had gehad in myne stellinge; dat hy laatst van my ver
trekkende met nog een doctor, die in 't geselsclwp was, den 
gantschen nagt, over m~·ne rcJenen, die ik gewisselt had; hadcle 
~ephilosopheert; dat hy dnarover soude schryven, maar my de 
eer soucle geven, alsoo l1y met een ancler zyn g-r.dagten niet 
wilde pronken." 

Leeuwenhoek hnd echter ook zonderlinge denkbeelden over 

I) 38ste Brief, biz. 2'1. 
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somm1~e zak en; zoo schreef hij de oorzaak , waarom bij voor

bee ld azijn en anrl ere zur en ee n zur en sm aa k b ezat en, daaraan 

toe, <lat de aan beid e zijden sch erp toeloop ende kri stall etj es, die 

hij ond er het rnicroscoop waarnam , als hij azijn op een f!·laasje 

van zelf liet verdamp en en die hij ,, het zout van den eclik" (azijn) 

noemd e, met deze scherp e of nijp end e deel en op den tong prik

ken en hrt gevoel veroorzaken, <lat wij zuu1· noem en ! Ev en eens 

schrijft hij het gevo el van hitt e of br anden van de peper op de 

tong toe, aan de scherpe n aa ldvormig e kri stallen , die hij door 

aftr ekk en van peper in wat er oml er het microseoop bekwam en 

die hij de ,, soutd ee len der peper" no emde ; d~ze deelen nu zou

den dan mel hun sch erp e deelen zooclanig op de tong of in 

den mond stek en, of kw etsen , dat men daar<loor de bekend e 

heete of brand end e smaak ond er vond. Zoo ook sclir ee f hij de 

vergiftige werking der kwikzout en daaraan toe, dat de puntige 

sch erp e uit eind en der rnicrosc opisc l1e kri stall etjes , cle darmwan

den r n bloedvat en verwondd en en daardoor dikwijls de dood 

veroorzaakt werd ! 
De zoete srna ak wenl volgens Lee uwenho ek veroorzaakt , door

dat de deel en van de suik er, ho ewel uit sr,herpe punt en of 

ho eken bestaaml e, in het vocht van den mond de scherpte verli e

zen en eene zoo zacht e bui gzame gedaant e aann emen, dat, wat 

zij op de tong ontmo eten, daanoor buigen moet waanloor deze 

zoo aan genaa111 claar zijn, dat zij on s den smaak van zoet doen 

gevoel en 1). -
Vra ge n van all erl ei aar<l werd en dikwijl s aan zijn oord eel on

derworp en en men ging zelfs zoo ver, dat men a:rn hem de 

kennis over verborg en zak en t.oeschr ee f, oord eelend e <lat de rmt

dekkin gen, die hij bekend maakt e, tot de onmo ;:;elijkh e<len be

hoord en en alleen met behulp van geheime kunst en kon

den hewed:t word en. ,, Ik weet we!," zoo 1egt. hij in een hricf 

a.an zijn n ee f Dr. Ahraliam van Bleyswyk 2), dat dit mijn schrij

ven b"tj eenig en ni et zal aan genorn en werd en, als oord ed encle 

<lat de geseyde ontclekking en onmogelijk zijn te weeg te br en-

1) No. 43, blz. GG. 
~) 32ste Sendhri cf, blz. 317. 
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gen; maar ik trek mij zoodanig tegenspreken niet aan. Men seyt 

teµ;enwoorclig- by de onverstarnlige nog van my, dat. ik een tove
naar hen; ende d,,t ik de mensch en vertoon <lat 'er niet en IS, 

dog het is haar te vergeven, zy weten niet betcr." 

Allerlei omlerzoekingen wenlen hem opgedragen. door aan

zienlijke staclgenooten, gelrerden, corporatien en handelaars. foder 

stelde prijs op zijn ervaring en doorzicht en hij was er de man 

niet naar om een onderzoek, clat hem was opgedragen, niet met 

ernst te ondemcmen, of te ru~ten, voor dat hij een hevredigend 

resultaat van de hem voorgestelde onderzoekingen kon geven. 

De Royal Society noodigde hem onrler anderen in -1680 uit om 

zijne proeven, over de werking van sommiie scheikundige prae

paraten, waarnver hij reeds vroeger zijne hevinding had meclege

deelcl, voort te zetlen. Zij voegde er hij ,, dat zijne speculatien 

over dit ondenverp ten hoogste waardig waren om vcrder te 
worden vervo]n-d ter ontdekkinn- der verborcren werkinrr der <re-

~ t, ~ ~ ~ 

neesmithlelen in het menschelijk lichaam." Zij bevalen hem <lit 

onderzoek aan met hartelijke toewensching van een goed sncces 1). 

Leeuwenhoek hleef niet in g-ebreke aan die vereerende op

dracht te voldoen. Dit onderzoek hepaalcle zich hij de ,vaarneming 

met het microscoop van de veranrlering die de bloedli_chaampjes 
ondervonden, als zij met sommige stoffen, vooral sal volatile ole

osum werden vermengd. Hij zag clan hij dit laatste dat het. hloed 

dadelijk eene veel lichter roode klenr verkreeg, terwijl hij waar

nam dat de bloedlichaampjes binnen een kwart minuut verdwe

nen waren. Deze kleursverandering en oplossemle werking moet 

aan de ammonia worclen toegeschreven, waaruit dit praeparaat 

hoofdzakelij~ bestaat, zijncle een mengsel van ammonia liquida, 

met barnsteen-, rnuscaatnoot-, anijs-, en kaneel-olie. 
Paulus Hermanns, Hoogleeraar in de Kruiclkunde te Leiden, 

stelde zijn groot cabinet. van zaden voor hem open, cb.ar hij 
Leeuwenhoek's belang-rijke waarnemingen omtrent de strnctuur 

van het hout en anclere merkwaanlige onderzoekingen betrek

kelijk de planten-physiologie waarcleerde en persoonlijk met hem he

kend was. Hij noodigde Leeuwenhoek uit de zaden, die hem be-

1) 4!:lste Brief, hlz. 80. 
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haagclen, tcr omlerzoeking er uit te nemen. Onder meer :mdere 

\'IPI zijn aandacht op het ,, Cnrpok-zaad", hetwelk hij beschrijft 1) 

als dP zaaddragende vrncht van Panjala sive Arbor lanigera Bon

tii, in den ,, Hort us }[~lab.'' T. III pag. 59. \Vij niaken hier al

zoo kennis met dezelfde stof, welke wij als kapok kennen 2). 

In het. jaar '1685 wenl door Constant.ijn Huygens zijn oordeel 

gevraagJ over de mogelijkheirl, <lat boomen, omgekeerd in de 

aanle geplant, wortelen, en de takken en bladeren in den grond 

tot wol'telen zouden kunnen groeien 8). De bewoordingen van 

<lien bt'ief van den heroemden Huygens zijn zoo vleiencl vbor 

Leen wenhoek en getuigen zoo zeer van de liooge ad1ting, die 

Huygens voo1· hem koesterde, dat ik mij niel lrnn onthouden 

deze hier in te voegen. 

Hage den 17 December 1685. 

Monsieur Leeuwenhoek, 

,, Ik en werde nooyt moede UE. onvermoeyde neerstigheyt te 

pryzen, in 't ondersoek van gehe~'menissen <lie weynig van onse 

voor· ouderen in p;edachten syn gekomen, en veele van onse na

kornelingen tot een licht en spoor sullen st.rekken, 0111 dieper 

en dieper waarheden op te delven. UE. is daartoe tegenwoor

llig op een fraay pad, daar van niet ligt en behoort te schey-

den; soo groot is 't gevolµ: van aller <lingen eerste 

soo UE. meer en meet' staat gewaar te werden. 

Ik weet niet of gy ooyt kennisse hebl grhadt van 

beo·intselen 
t, ' 

het planten 

van boomen averegtsorn, soo dat de wortelen in de lucht tut 

takken uytµ-roeyen. Verstaat Lindenboomen. Tut nog toe en hehben 

't myn hovenieren niet te wege konnen hrengen. Maar myn 

autheur is al te aansienlyk om my daer ::wn te laten twyfelen. 

I) 51stc Brief, biz. G7, terwijl de bijgevoegde afbceldingen der met den 

kapokvezcl en zaden gernlde vrucht, rnlkomen juist zijn, zijnde een exem

plaar van deze vrucht aa11wezig in het pliurmacog11ostisc!t kaui11et Yan liet 

Rotterd. Depart. der Ned. Maatsch. t. b. cler Pharmacie. 
1) De plant waarvau de kapok afkomstig is, hect ,, E1·iop!torns Javaua'' 

Rumph., ,, Dornbax peutandrum" L.,, Ceiba pentandra" Gartner,,, Eriouendron 

anfractuosum" Dec. 
3) 2de_ Vcrvolg, G4ste B1·ief, biz. 245. 
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Dat was voor ee nig e jaren den Hee r Clrnrfn s t van Br:md enbur~ 

hi er synrlc met syn twecd e Churfurst.inm~, die n1y hcyde iu vol

lcn crnst confirmcPnlen, m enigte van experiincnten Yan sulke 

wort el-boomen onder haar gebiefl te hebb en, uyt.stekende in 

~roote wijdl e, boven het ge,voonlyk ~ewas. Myn zoon van Zeel

l1em 1) sc<lert met sy n Hoo gheyt in die land en geweest, vel"

klaart er sig m ede getuyge af. 

UE. discours en van 't gewa.s van de hoom en en kruyd en heb

ben my dit wed er in ged enk en gebragt. UE. kan der op spe

cul eren en bed enk en ho c het overeen · kan gebl'agt werden, met 

hetg-ee ne UE. ondervind in ·de maxi'men van de nature u soo 

yerr e hek ent. Ik blijv e 

Uw a.ltoos dienstwillige vricnd en dienaar, 

C. Huyg ens, V. Z. 

Leeuwenho ek oord ee ld0 dat dit zee r w el kon, als de khpvlie

zen (schninloopernle streepen) in de g-roote ,;at E'n zoo ,;er konden · 

~c hracl,t word en~ <lat zij <loor liet opgestooten vocht. a.verechtsom 

gcdrnkt werden, en dal hij dit rerds twintig j:rnr geleden hij ee n 

wijngaard bad opg-emerkt, waarvan hij ee ne jong e plant in het 

midd en dw:us door sneed en den een ond e:·st Loven naa st den 

anderen in den g-rond planitt>, en natlat deze ,vijngaart twe e f1 

dric jaren gesla:m had, kon hij geen ond erscheid aan heiden 

zien en dro eg-en Leiden gorde vrucl1ten. Ook lid hij nu in zijn 

tnin twee jonge lirnl ehoonwn pbnten, <le ee n op de gewone wijs 

en de and ere met de \\ ·ort els naar boYen. welke laat s le, hoewel 

nam 'ankelijk trag-er in IH."t groeien, zicli loch lat er ioed ontwik

kelde en wortelde. 

In '1690 onderzocht hij de zoo schadelijke ins ec ten, die hunne 

eie ren in het koren leg-g-en en zoo doen ontstann wnt men ge

woonlijk de !dand er no emt. 

Het wormpje door de kor enkop ers en bakk ers ,, wolf" ge

n oemd , heschrijft hij uitvo er ig, gnat zijn metamorphose na, totdat 

het als een vlieµ-end motje uit het omwind se l Yan de pop te 

voorschijn komt. Hij had opg emerkt dat eernge dezer motj es, die 

1) Cliri stiaan Huyg ens, Heer van Zeclhem, e!IZ. 
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hij in een glazen buis had gesloten waarm hij de damp van 

branclende zwavel had Iaten komen, daardoor stierven. Aanstonds 

was zijn practische geest gereecl dit verschijnscl in het groat toe 

te passen op het verdrijven van deze plaag van de gr,rnnzol

ders. Uit de grootte van het buisje dat hij gebezigd had en de 

hoeveelheicl zwavel door hem gebrnikt, maakte hij eene bereke

ning hoeveel zwavel er noodi~ zou zijn, om een korenzolder te 

zuiveren en vond dat claartoe een pond zwavel volcloende was, 

als men dit in twee a drie patten op den zol<ler gepbatst liet ver
branden, waarbij dan alle openingen goed gesloten moesten war

den; deze zwaveling moest men doen zoodra de molten bespeurcl 

warden en v66r <lat zij in de gelegenheicl waren eieren te 

leggen, en deze hewerking eenige dagen achter elkander vol
houden I). 

Deze zelfde zuiveringsmethode paste hij ook toe, naar aanlei

cling van een verzoek van Bewindhebbers der Oost-Inclische 

Compagnie, om maatregelen te beramen tegen den worm in de 

muscaatnoot. Hij was van oorcleel, clat, wanneer de zolders, waar 

de nooten bewaard werclen, alle maanden goed werclen gezwa

velcl, de levende insecten: die uit de ·wormen kwamen, zou

den geclood en dus het verder doorlmagen der nooten zou 

voorkomen warden. Ook achUe hij het zwavelen van het ruim 

der schepen, waarin men de nooten inlaadde, zeer dienstig, 
ter verjaging- van dit en ander ongecliertc 2). 

In 1696 werd hem door Nicolaas Witson, President Burge

meester van Amsterdam, nit naam van Dewindhebh ers der 

Oost-Irnlische Compag-nie, het ond erzoek opgcclragen van cen 

mineraal uit Tartarije afkomstig. Dit bleek hem bij verhitting in 

een glazen buis vecl loon te bevatlen. Later onderzocht hij nog 

een ander uit Sumatra en voncl daarin gond en zilver, benevens 

zwavel, dat hij in een gesmolten toestand v1!rzamelde 3). 

Hij onderzocht ook hct katoenzaacl en merkte oncler amleren 

op <lat het veel olie bevatte, en dat men, door die af te 

1) 3de Vervolg, 7'1ste Brief, blz. 397, 405. 
') fide Vervolg, 88ste Brief, blz. 42, fide Venolg, 99ste Brief. 
3) GJe Vervolg, 100ste Brief biz. 251-255. 
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zond crcn, er een groot e hoevee lheid v:m in clr n harnl el zon kun

n en Lrenp:cn , ten eind e voor velerl ei doeleind cn ge hruikt te wor

den 1). Tarw e, rogg-0, ge rst. boekw eit en e,~n menigte arnl ere 

zad en wcrd en door hem ontl eedkundi g ond erzod1t en teve ns de 

zelm ee luolletjes er uit afgezond enl, die hij nauwkemig heschrijft 

en afb eeldt ; dit deed hij ook van rijst, boon en, erwt en, enz. en 

beschr ee f' de verand ering , die zij ond ergaan, wanne er zij, na met 

water verwarmtl le zijn, door hct. micro scoop beschouwd word en 2). 

Verd er ontd ekt hij <lat bet ond ersc heicl tu sschen witte en zwu rte 

peper a\l een daarin p:elcgen is, clat de laatst e het onrijpe zaad 

is, nog bekl eed met zijn buit enste omkl eeclsel terwijl de inw en

dig e rijp e witt e korr el de witt e pcper is, die clan ook krachtig er 

is clan de onrijp e zwart e peper 3). 
Belangrijk is ook zijn ornl erzoek naar het ont staan en den 

aard der zoo~enaamd e ga\not en~ waarv::m hij den waren aard 

goed wa arnam en het in sec t hescltr ee f, \Vaaraan zij hun ont

staan te danken hehu en 4) . vVij hebh en bov en gezien dat hij op 

ee n zijn er portr ett en, · in het bezit van Dr. van Kaatl1oven, met 

ee n met p:alnuten voorzi enen eik en tak is afgebee ld, hetw elk op 

dit ond erzuek doelt. Zulk een met galnot en voorzi en en eiken 

ta k Yindt men ook in den geciteerd en 50sten Bri ef afgeueeld op 

Liz. 44, met cloorgesn eden galnot en, en het ins ect. dat wij ken

n en al s galwe sp, (Cynip s Gall ae tinctoria e). 

Nog· vond hij dat hr.t hrand en of steken der brandn etels w~r

oor zaakt worclt Joor een vocht , <lat zirh bij de aanrakin g der 

fijn e liaartj es waarm ede de stenge ls en blac!Pn b ezet zijn, daar

uit ontla st en in de huid drin gt 5). Ook ltet sleken cler mieren 

en h et brandend gevoel en de opzw elling daart!oor waarg-cno

me n, schrijft hij toe aan een scherp ,·ocltt; <lat cleze insec ten uij 
het sleken uit hnn angel s ontla sten 6). 

1) 49ste Brief, biz. 26. 
!) 55ste Brief, blz. 28- 52. 2Gstc Scndbri cf, blz. 233- 253. 
3) 3r!e VerYolg, blz. 395. 
4) 50ste Brief, blz. 45. 
5) 50ste Brief, blz. 130. 
6) GSstc Brief, biz. 105. 
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Ev enzoo b estud eerd e hij het v]ies, d:-it h et wit der eier en ond er de 

schaal bed ekt en vond dat <lit uit ondersch eidene zeer dunne 

vliezen beslond, waarvan hij er acht waarnam 1). 
De vorrn 1ler gistc ellen ontsnapt e evenmin a:rn zijne nasporin

gen ; hij ond erzoclit biergist en vond dat di e uit. zeer vele kl eine 

rond e ,, globul1~n" bestonJ, waanan er dikwijls 2, 3 en 4 sa

men gevo egri war en ; het is ni et te verwond eren dat hij omtr ent 

het ontslaan en den waren aard der gist geen jui ste voorst elling 

had, <laar men ee rst in vee l lat eren tijd da::tromtr ent tot klaar

heid is µ-ekomen. Hij b esc:hrijft ze a]s door <le hitte van het wa

t er ,, ontJ an e <lee llj es van de tarw e, ge rst, enz. die. als het bier 

koud ~ewordcn was , w e<ler str emclr n en alzoo de zeer kl eine 

de cltj es of globul en in het bier vormd en''. 

Aan Leeuwenho ek komt oak de ee r toe het ee rst zoetwa

t er-polyp en ('?) t e hebh en waarg enom en, <loch de hier volgende 

besc:hrijving toont, dat het door hem waargenomen dier geen 

zoetwater-polyp kan gew eest zijn, maar waarschijnlijk Va

ginicola cr ystallina. Hij deelde deze waarneming- mede aan de 

Royal Society in zijn missive van 4 Nov ember '1704 2), tenvijl 

hij in ee n an<leren bri t.-1f, eveneens aan dit collegie, d.d. 28 .Tuni 

17'13 3) het maa ksel y3n clit dierlj e, dat in een kok ertj e, ond er 

aan ee nd ekroo s vastg-ehed1t , geplaat st was, Lesd1rijft. Hij cleelde 

mecle tlat tlit kok ertj e aan het uit erst e eind e iet s dikk er wa s clan 

ce n hoofclhaa1· en Les tond uit klcin c rond e bo1letj es. Hij zag 

cbt als het <liertj e zijn lichaarn nit het kok ertj e bra cht en de 

rader en en tand sgewijze clee ltjes in het roncl bcwoog, er dan 

zulk cen rond dee ltje uit ee ne doorschijneml e plaat s te voorschijn 

kwam , welk dec ltj e, in groott e toen emen<le, zeer sn el om zijn 

a~ tlm aide en nnv erand erlijk zijn plaat s blee f Lehouc!Pn , tot zoo 

Jang het diertj e zijn lichaam voor een ged ee lte in bet kok ertje 

plaatst e en dit alzoo 111et een rond Lollctj e vergroot wcrd. Door 

I) 40ste SenJbri ef, blz. 301. 

~) ,, A lett er eoncernin g green weeds growin g in wat er and some ani

malcnln fonnd ab out them . Phil osop!1ical Transacti ons. vol. 23. 
a) 7J e Semlbri ef, biz. 64. 
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de groote Lewcging, die hct diertje met zij n rad erw erk in hct 

water tewce~bracl1t, werden vele kl ein e deeltje s naar hetzelve 

heen,rern erd die hct m et oroote o-lilzirrhei<l tot ziin voedscl hc-v ' v v v . ~ 

ziµde. Hij heschrijft ver<ler nog ccne . andere soort, die m et een 

,, langen staart" 1) aan de worteltje s van het eend ekroo s waren vast

gehecht, en die, door het uiter ste ,·an hun lit:haam snc l rond tc 

draaien, het water in groote bewe ging Lracht en. Deze konden 

hun ,, staart" :::;nel in- en uittrekk en, waarcloor het water van 

plaats verauderde, en zij gelcgenheid hadden hun voedse l tot 

zich te trekken. Hij zag er nog andere, die veel groot er waren, 

met een kort en dik lichaam, die e,·eneens met een ,, staartje" 

aan het kroos vast zaten; deze kond en zich verplaatsen en 

maakten met het voorste gecleelte van hun lichamen eene rond

draaiencle Leweging. 

Bij de vermel<ling van de hoogst h elangrijk e ontd ekkingen en 

waarnemingen van Leeuwenhoek, die onze aandacht hebben Le

zig gehouden, zou ik zijne verdiensten te kort doen, indien ik 

niet te dezer phatse opzettel ijk stilstoml hij zijne ontd ekkingen 

op bet gebied der planten-anaf omie, waarvan de Hoogleeraar 

H. C. van Hall getuigt 2), ,, clat dez e inzonclerhei<l, wanneer wij 

den tijd nagaan, waarin Leeuwenho ek leefde, van veel gewicht 

zijn en talrijke microscopische ontdekkingen bevatten, welke ve

len gewoon zijn als uit btercn tijd afkornstig aan te rncrken." 

Zijn eerste belangrijke onderzo ekin g op het gebied der plan

tenkunde, die wij van hem Leschr even vinden, is vervat in een 

brief aan Robert Hooke, d.<l. 12 Januari 1680 3) en h etreft de 

inwendige vorming van het hout. Hij heschrijft claarin de groote 

opgaande vaten van het eikenhout en toont aan clat tleze ieder 

voorjaar het eerst in het hout gevormd worden 4), waardoor de 

afocheiding der verschillende jaarkringen duid elijk wonlt.. H~j 

I) Vangarm e11. 

~) ,, Verl1andeling over Antoni van Leeuwenhoek en zijne verdiensteu voor 

de plantkund e; in het Tijt.lschnft voor Natuudijke Geschieilenis, uitgege-

ven door Pr of. J. van der IIoeven en W. H. de Vriese, 183!~, 'lste deel. -. -~ 
("\l°'"' 3) 29ste Brief, blz. 17. ~ \) v rj L 

4) 20st e Drief hlz. 19. 6v0oO~J~~ 
7 Oo' ~ ~ (!,~ \f'.y:t> \ 

\~~ LI ::.:..RY )~j 
..-/'. ' '.',.1 
'V"'~ ~AS 5· (''1/r 

J,.'"Y /. ''-. ~-

~q_J\,>/ 
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wees aan, hoe deze vaten van binnen gevuld zijn met blaasjes, 
die uit zeer dunne vliesjes hestaan en beeldde deze ook af. 

Deze groote opgaande vaten zijn de Holz-zellen van Schultz l). 
Leeuwenhoek spreekt ook nog van kleiner opgaande vaten en 

wijst duidelijk aan, dat de vliesjes, waaruit deze bestaan, ge
stippeld zijn met deeltjes, die hem ,, als globulen" voorkwamen 2). 

Daar nu Leeuwenhoek ( volgens van Hall) reeds in 1680 het 
aanzijn der stippen aanwees, wol'dt hij te recht gehouden voor 
den ontdekker der, door de nieuwere plantkundigen aldus ge

noem<le gestippelde vaten (vasa spiralia punctata). De derde 
soort van opgaande vaten, die Leeuwenhoek waarnam, heschrijft 
hij als ,, zeer klein en in groote menigte aanwezig, hestaande 
mede uit zeer dunne vliesjes". 3). Dit zijn volgens van Hall de 

verlengde cellen van Kies er of de vasa fibrosa van Link. Ver

der wees Leeuwenhoek de ~chuins loopende streepen op de ge
stippelde vat.en aan en heeldt deze zeer dui<lelijk a f 4). 

Van de mergstra~en (radii me<lullares) onderscheidt Leeuwen
hoek de groote mergstralen van de kl einere, die tusschen de 
opgaande vaten (verlengde cellen of vasa fibrosa) zijn samenge

drongen 5). De af heel ding, die hij van deze mergstralen tusschen 
de verlengde cellen in het olmenhout geeft, is zeer fraai en 
duidelijk. 

Leeuwenhoek heeft veel hijgedragen tot de kennis der eenvou
dige spiraalvaten en ontdekte deze het ee!'st in den wort el v:m 
den muscaatnootboom. Hij leverde riaanan reeds in 1695 eene 
zeer duidelijke afheelding en beschrijft 6) zulk een spiraalvat, dat 
ten deele uit zoodanige kring;sgewijze deelen is samengesteld, 
even als of, zegt b ij ,, wy ons inbeelden te hehb en eene seer 
dikke spelt cnde <lat wy om soodanige spelt digt ornwonden had
den een seer dun koperdraatje, en dat wy, na de omwindinge, 
de spelt uyt het koperdraat hadden getrokken, als wanneer het 

I) Van Hall, t. a. p., biz. 6. 

:) 29ste Brief, biz. 26. 
3) 29ste Brief, biz. 19. 

4) 29ste BPief, biz. 26. 

&) 29ste Brief, biz. 12. 

6) 5de Vervolg, 88ste Brief, biz. 50. 



dunne koperdraat de omwindin~e voor het meerendeel hadde 

Lehouclen." De bla1len der boomen, zegt hij 1) bestaan uit deze 

eenvouclige spiraalvaten, als ook de zaaclstrengen van den aman

del, hazelnoot enz. 

Leeuwenhoek moet ook gehouclen worden voor den ontdekker 

van de niet ontrolbare spiraalvaten (Treppengange), die hij in 

1692 in het linJenhout beschreef 2). 

Als bovenal merkwaardig wijst Prof. van Hall op de na

sporingen die - Leeuwenhoek nog na zijn SOste levensjaar in het 

werk gesteld heeft orntrent de inwenclige samenstelling Yan het 

he>ut van den kokosboom. Hij beschrijft narnelijk in een brief 

aan Boerhaave, d.d. 28 Sept. ·J 7'16 3), de van die onzer gewone 

boomen geheel verschillende vorming van dit bout en wijst aan 4) 

hoe deze soort van palmboom geen eigenlijk gezegde schors be

zit; geen horizon tale vaten of mergstralen 6); hoe de lmnclels 

spiraalvaten in dit liout niet in een jaarknng vereenigd, maar 

verspreid staan 6). Eindelijk geeft Leeuwenhoek eene beschrijving 

van de ,, witachtige sloffe, die van binnen tegen de harde schors 

van <le noot aanligt en rnede uit spiraalvaten schijnt samenge

voegt te syn;" de daarbij door hem gevoegde af beelding geeft, 

volgens van Hall, een zeer klaar denk.Leeld der zoogenaamde vasa 
vermiformia. 

Zijne verdere waarnemingen over de poreuse cellen 7); de 

eigene hewegende bolletjes in het eig·en sap (sul'.Cl\S proprius) B); 

de verklarino van de eerste wordincr der cellen 9) · de vormin,r 
0 0 ' 0 

van nieuwe cellen uit de oudere lO); de beschrijvmg der samen-

1) 5de Vervolg, 88ste Brief, biz. 52. 
2) 74ste Brief, blz. 482. 

3) 28ste Sendbrief, blz. 261. 
4) 28ste Sendbrief, blz. 264. 
5) 28ste Sendbrief, blz. 266 
6) 28ste Sendbrief, blz. 269. 
i) 2de Vervolg, 74ste brief van 12 Augustus 1lm2, blz. 484 en M)(i, 497. 
8 ) 29ste Brief van 12 Januari 1680. 
9) 46ste Brief van 30 )faart 1685, biz. 75. 
10) 3<le Vervolg, 74ste Brief van 12 Augustus ·1692. 
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gestelde cellen in de mattebies 1) - dit alles doet hem kennen 
als een nauwkeurig waarnemer, en bevat veel dat door de 
nieuwere natuuronderzoekers op g-elijke wijze geleerd wordt ~). 

Minder gelukkig, zegt Prof. van Hall, is Leeuwenhoek geweest 
ten aanzien van de vorming der vrucht en van het zaad. Hij 
verviel namelijk door zijne vergelijkmg van de voortteeling der 
dieren met die der planten wel eens in verkeerde begrippen. 
Leeuwenhoek's beschrijving en afLeelding echter van de wijze, 
waarop de zaadlappen ( cotyledones) in het zaad van de boek

weit zijn omgeplooid en opgevouwen in het midden van bet 
meel (albumen) 3), waaruit <lit zaad hoofdzakelijk bestaat, noemt 
van Hall ,, oprnerkenswaardig". Leeuwenhoek vestigt de aandacht 
op het nut van deze meelachtige stof tot voeding der kiemende 

plant en leert ons, hoe die stof niet aanwezi~ is in vele andere 
zaden, waarin dan de geheele holte van het zaad door de kiem 
zelve wordt aangevuld. 

Verder heeft Leeuwenhoek het een en ander opgeteekend 
over de ontkieming der planten en heeft bet eerst de kieming 

van het fijne pluizige zaad der wilgen, in 36 uren tij<ls, beschre
ven en afgebeeld 4) enz. enz. 

Uit deze opga ven ziet men, dat Leeuwenhoek niet mincler dan 
in het dierenrijk, ook in het plantenrijk hoogst Lel:mgrijke ont
dekkingen en onderzoekingen heeft bewerkstelligd, die recht ge
ven hem ook in dezen tak der natuunvetenschap onder de beste 
onderzoekers te tellen. 

De getuigenis die G. R. Treviranus 5) van Leemvenhoek geeft: 
,, dat hij, niettegenstaande de mindere volkomenheid zijner werk

tui~en, toch vele zaken beter dan latere waarnemers met veel 
sterker vergrootende microscopen, gezien l1eeft," is wel verdient, 
en Kieser zegt 6) van de vier voornaamste grondleggers van d~ 

ontledin7 der planten het volgende: 

I) 3de Vervolg, 74ste Brief van 12 Augustus 1602, biz. 488. 
2) Van Hall t. a. p., biz. 18. 
3) 55ste Brief va11 13 Juni 1687, biz. 37. 
4) 4Gste Brief van 13 Juli 1685, biz. 27: 
5) ,, Vermischte Schriften'', I. S. 145. Van Hall t. a. p., blz. 21. 
6) ,, Eleme11te rlcr Phytotomie". Jena, 18'15, I. S. 36." 
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,, Hooke geeft slechfs enkele, rloch bruikbare microscopische 

af ueeltling-en, Grew is het bevalligste, l\falpighi het uitvoerigstc, 

maar Leemvenho ek hct getrouwstc. Malpighi en Grew hehben 
zich dikwijls door vooraf opgevatte meeningen 1:1.ten wegslepen, 
doch hunne werk en zijn systematisch. Leeuwenhoek geeft slechts 
alleen staande, doch rijke en tot nu toe vaak miskende bijdra
gen tot de hoogere plant en-::matomie." En het mag dan ook eene 
welverdiende hulde genoemd worden aan den onvermoeiden na

tuuronderzoeker, dat de ueroemde Engelsche planlkumlige R. Brown 
een nieuw planten-geslacht uit Nieuw-Hollancl ter zijner eere 
naar zijn naam, Leeuwenhoekia, genoemd heeft." ,, In memoriam," 
zegt hij, ,, Anlonii van Leell\venhoek, micrographi celcberrimi, 
in cujus operibus plur es cl perpulchrae observationes de planla
rum structura exstant" 1). 

Hel is niet doenlijk al den arbeid door Leeuwenhoek behalve 
het reeds opgenoemde verricht, in al rle bijzonderheden te ver
melden; wij zouden anders nog stil moeten staan bij de onldek
king der ,, aalachtige diertjes" in den azijn, de bacterien in het 
vuil en slijm der tand en, de kristalvorm die hij van een grool aan
tal verschillende zouten beschreef, de pissteenen en mineralen 

die hij analyseerde , de koraalgewassen die hij onderzocht; m een 
woord, ~chier geen voorwerp was er <lat zijn aandacht ont
snaple en waaraan hij niet zijnc krachten beproefde, ten eincle 
zijn weellust te voldoen en den waren aarrl, de eigensehappen en 
samenstellrnp; er van te leeren kennen. 

Die lust lot werk en bleef hem onafgebroken geduremle zijn 
~eheele leven bij, en verfiauwde niel bij het klimrnen zij
ner jaren en ,, zelfs nog 3G uren v66r zijn dood, toen hij bijna 
91 jaren oud was, en zijn ]eden al beµonnen te verklcumen 

(zoo verhaalt ons Boilet, ,, Beschrijving van Delft, pag-. 768"), 
gloeide het vuur van yver noch soodanig, dal hy met zyn byna 
versteve en starnelencle lippen zyn gedachten noch op hct pa
pier liet stellen, over eene soort van zant, 't geen hem door ze
ker aanzienlyk Heer en Bewinlhebher der Oost-Indische Com-

1) R. Brown, ., Prodromus Florae Novae Hollandiae, pag. 5i3. Van Hall 

t. a. p. blz. 25." 
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pagme behandigt wiert, om te zien of 'er ook eenig gout on der 
verborgen was" 1). 

Zeer veel va:n de bela:ngrijkste voorwerpen, welke Leeuwen

hoek geclurende zijn lang leven onderzocht, hewaarde hij, ieder 

met het daarbij behoorend microscoop-stelletje, ten einde die 

van tijd tot tijd aan eene nadere beschouwing te kunnen on

derwerpen, of ze aan zijne vrienden of bel:rngstellenden, die 

hem van heinde en ver kwamen hezoeken, te vertoonen. Vol
gens den Hoogleeraar Harting 2) was Leeuwenhoek de eerste, 

die gezegd lrnn worden eene verzameling van microscopisch 

anatomische praeparaten te hebben aangelegd. En dat hij in de 

vervaardig-ing daarvan hijzomler uitmuntte, blijkt zoowel uit de 

door hem zelven gegeven beschrijvingen als uit de getuigenis 

zijner tijdgenooten, die in de gelegenheid w:.'lren zijne praepa

raten te zien. Folkes, een t ijdgenoot en president der ,, Royal 

Society" te Londen, deelt daaromtrent het volgende mede 3): 

,, Bovendien moeten wij niet vergeten, dat hij door eene bij

zornlere bekwaamheid uitmuntte in hP.t praepareeren zijner voor

werpen, ten einde die op de ge.::chikste wijze door het micros

coop te beschouwen en ik Len overtuigd, cfat iedereen dit met 

m ij eens zal zijn, die eenig-e van deze voorwerpen zelf zal willen 

onderzoeken, zoo als die nog goed geconserveerd door zijne len
zen te zien zijn. \Vat mij aanp;aat, zoo heh ik zoo veel moeielijk

heid ondervonden in deze toebereilling- der voorwerpen, dat er 

bij voorLeeld een zeer groot verschil bestond in het voorkomen 
van een en hetzelfde voorwerp, en <lat, zoo als het door Mr. 

1) De dichter Hendrik Schim, die aan hem op zijn 90sten verjaardag 

eenge dichtregelen wijdde, en hem daarin tot rust Yan zijn arbeid aan 

maande, Yervolgde echter, . niet onkundig zijnde dat de wakkere grijze te 

naarstig was om stil te zijn, in dczc woorden: 

,, Neen schryf, en lloet ClllS al uw zehlzaamheden erven, 

Al zouJt gy met de pen in u we vingers sterven. 

Als Plato ondel'soek, zoo lang uw leYensglas 

Noch loopt,'' enz. -
2) .. Het Mikroskoop, t. a. p. 3rle dl. blz. 464, 465'', 
3) ,. Philosophical Transactions Th. XXXII, pag. 446". 
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Lee.nwenhoek gepraepare1ird was, toen het door mij zelf werd 

onderzocht. Ik heu nu deze opmerking: gemaakt, opdat men zieh 
wel waehten zon ,·oorbarig een der observaties van dczen Heer 

te veroordeelen, wanneer het niet gelukt die door zijn eigen 

glazen te yerifieeren. \Vij voor ons zijn in dit opzieht in vecl on

gunstiger rnorwaarden geplaatst, doordien Leeuwenhoek veel 

meer ondervinding heeft dan wij, en hij zelf heeft ons gewaar

schuwd, dat zelfs zij, die het meest geoefend zijn in bet gebruik 

van zijne lenzen, zich nog kunnen bedriegen, indien zij hun 

oordeel gron<len op hetgeen zich aan hun oog voo1·doet, voonlat 

zij zich door herhaalde proefnemingen er van verzekerd hebuen. 

l\faar wij hebben zulk een groot aantal zijner verrassendste ont

dekking en gezien, die door de meest oordeellrnndige waarne

mers zijn bevesti gd g-eworden, dat wij zeker geen de minste re

den hebben zijn getrouwheid te wantrouwen in al de and ere 

waarneming-en, die niet zoo herhaaldelijk en met zulk een groote 
zorg zijn onderzocht geworden als deze." 

Dat Leeuwenhoek zijne pra eparaten een aantal jaren in goed 

geeons erveerden stant wist te hew.1ren, kan ook blijken uit zijn 

eigen bewoordingen in een brief, d.d. 17 November 17'16, aan 

Leilmitz gesehreven 1). ,, Ik hebbe sedert eenig-e weynige weeken 

aan twe e Heeren Professoren van grooten naam de doode (zaad) 

diertjes, soo als ik deselve we! twaalf jaren ~eleden op een 

set1r dun glaasje hackle gep laatst, laten sien, waaraan men seer 
beseheyd elyk het liglwam en de staart konde hekennen." 

Men kan aannemen, dat de praeparaten die door Leeuwen

hoek bewaar~ werclen geen andere bewerkinp: ondergaan heb

b cn, clan dat zij gedroogd werden; eene handelwijze, zoo als de 
Hooµ:leera ar Harting zegt, die tot rnor korten tijd sehier de 

eeni0e was, die men tot dit. oogmerk bezigde. 
De verzameling- microseopische praeparaten, die Leeuwenhoek 

he eft nap:elaten en die met de daa!'bij behoorende mieroscoop 

stellen voorkomen in den Catalogus der verkooping, die daar 

van na zijn dood te Delft gehouden werd (zie bl. 38), hesto1~d 

uit de volgende voorwerpen: 

1) 30ste Sendbrief, blz. 295· 
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DIERLIJKE \'OORWERPEN. 

Spiervezelen van een walvisch. 
,, ,, ,, kabeljauw. 
,, ,, het hart van een eenclvogel. 

Dwarse doorsnede der spieren van eene visch. 
Huidschubben van een mensch. 
Kristal-lens van een os. 
Bloedbolletjes van een mensch. 

Lever van een varken. 
Dwan;;e doorsnede der blaas. 
Blaas van een os. 
Papillae der tong van een os. 

Haar van een schaap. 

,, 
" " 

bever. 

" " " 
eland. 

,, 
" " 

beer. 

,, uit de neus. 
Schub van een baars. 

,, 11 ,, tong. 

Spinwerktuig van eene spinnekop. 
Draden 

" " " Angel 
" 

,, 
" Tanden 

" 
,, 

" Oogen ,, 
" 

,, 
Spinwerktuig van een zijdeworm. 
Hcrsenen van eene vlieg. 
Gezichtszenuwen van eene vlieg. 
Uiteinde der pooten. 
Angel en koker van eene vloo. 
Pooten 

" Oorren van t) 

" " 

een romhout. 
,, kever. 

An,rcl 
0 " 

,, luis. 
Huiu " ,, ,, 
Legangel ,, 11 ,., 
Bloedkoraal. 

,, 
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Doorsnede van een oesterschelp. 

Ongeboren oesters in een buisje. 
PLANTAARDIGE \'OORWERPEN. 

Dv,rarse en overlangsche doorsnede van ijpenhout. 

" " " " " 
greenenhout. 

,, ,, ,, ,, 
" 

ebbenhout. 

" 
,, ,, ,, 

" 
lindenhout. 

,, 
" 

,, 
" " 

eikenhout. 

" " 
,, 

" " 
kaneel. 

" " 
,, 

" " 
kurk. 

" 
,, 

" 
,, 

" 
bies. 

Doorsnede van uitgedolven hout. 

Kiem uit het zaad der rogge. 

Vaatbundels uit de muscaatnoot. -----,..,.---' ~ --
MIN ERA LE 

Stukjes wit marmer. 

11 bergkristal. 

" 
diamant. 

" 
bladgoud. 

Stukjes stofgoud. 
zilvererts. 

" Salpeter-kristallen enz. 

VOORWERPEN. ~C:. \;;~ L ;~_!';., 
,....\;,, .~. ;.) 8 ... '.."'< ( .\, 

. "'-'/o"' ' 1 0,~-~ ·' 
,,...':--' ~ ~,.,.- ( \ ~·;\_ n ... £J " v ·-.i,,- •{\, _.,.. \~ 

' I . ) .r"-..'· I, ' I ' .._I I ~ R \ n Y \.."' jj 
, ....._ I !::::.' ' fw', I"{ -· I 

\-~\ ~~ ~i 
¥:~. r.-1/.\w~t>· \..:;1.1 

t/'' ~ 
~ )·,'· 

Het volgende mog e tot hewijs strekken dat Leeuwenhoek niet en

kel door zijne microscopische waarnemingen uitmuntte, maar ook op 

ander gebie<l met goecl gevolg de natuurwetenschappen beoefende: 

Hij verliaalt in een brief aan den Heer Nicolaas 'Nitsen, Bur

gemeester van Amsterdam, d.d. 10 Juli '1696, hoe hij eenige ja

ren geleden met den Heer Christiaan Huygens over de dagelijk
sche omwenteling <ler aarde sprekende, hem een door hem uit

ge\'onden toestel, voor eene aanschouwelijke verklaring van deze 

beweging liet zien, welke geleerde daarin zoo veel genoegen 

had, dat hij Leeuwenhoek verzocht oak voor hem zulk een toe
stel te maken. Il et bestonrl in eene flesch of glazen bol met kor

ten wijd en hal s, welke hij met water vulde en er eenige stukjes 

fijngcslagen rood lak in deed; claarna hing hij er -een looden ko

<Tel in waarin een klein rraatJ'e (l'eboor<l was waar<loor een " ' " ~ ' 
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touwtje was gestoken waaraan de kog-el hing. Hij sloot vervol- · 

gens de gb.zen bol met eene kul'k, welke eveneens met eene 

opening voorzien was waarcloor het touwtje ging. Hij liet nu 

de kogel door middel van dit in de kurk gestoken touw zoo 

ver in den hol zakken, dat deze maar even van den bodem 

van bet glas venvijderd was, waarna hij den bol omgaf met 

een n etsgewijs gevlochten touw of lint, w elks einden zoo lani 

waren, dat deze een voet boven den hals van den glazen bol 

uitkwam en; <leze einden nam hij te samen en draaicle ze, terwijl de 

bol op een kussen op de tafel stond, vele mal en met de vingers, 

even als een koord, om. 

Nu lichte hij den geheelen alt]us ingerichten toestel aan deze 

ineeng edJ'aaide uiteind en even van het kussen op. waanlool' dus 

de bol in eene snelle ronddraaiende beweging geraakte. De lo

den kogel nu in de gbzen bol slelde den aardbol voor, hel wa

ter in den hol de waterachtige lucht waarin wij leven, en de 

stukjes lak de wolken. vVanneer nu de bol in de beschreven 

ronddraaiende Leweging was, hle ef de kogel alleen, ofschoon 

langz:1am ronddraaiende, al~ stil hang en, terwijl de lakdeeltjes, 

die, toen de bol nog in rust was, zich om den kogel gclcgerd 

hadden, in hel orndraaien zich tegen <le wanden van den bol 

plaatsten en zich dus zoo vcr van den kogel verwijderde n, 

als de holte van den Lol zulks toeliet. Plaatste hij nu bet toe

stel weder op het kussen, zoo zag hij, <lat de lakdeeltjes verward 

op den kogel neuerviel en. Nu gaf hij aan dit experiment de vol

gende verklaring: dat, _gelijk rloor de beweging van bet glas de 

lakdeeltjes van den kogel werrlen wPggestooten, h ij zich voor

stelde, <lat de wolken dool' de dagelijkscbe ornw entc ling of draaing 

van den aardbol in de lucht werden opgehoud en, en dat, even 

als met het stil houden van het g las al de lakdeeltjes zich ron

dom den kogel plaatsen en cleze bedekken, hij zich voorstelde 

<lat het toe zou gaan, wanneer de aanlbol stil stoml en het 

heelal om de aal'de wenl bewogen, narnelijk; <lat al de wolken 

en ook de waterdeelen en andere zware stoifen, waarin wij }e

ven, niet in de lucht zourlcn kunnen blijven zweven, maar ne

derstorten op dt'n aardbol. Verder toonde hij aan, door de kurk 

met het tou wt,ie, waaraan de kogel in den bol hing, nit den 
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ha]s op tc tre kk en, doch zoo, dat hU hct touwje met den kogel 

zoo laag Jiet zakken, dat dcze nahij den hod em van den glazen 

bol a:rn kwam Jcggcn, en hij dan dezen kogel door zachtj es aan 

het touw, waar:w.n hij hing: t c draai en, in 8ene romlga:rnde be

weging hracht, dat de lakd eeltje s van den koge l wcrden af

gestootcn, waaruit liij de beweg ing van cle a:i.rde om !wren as 

aanschouwelijk yoorstelcle en waardoor C\'eneens <ie vochtige 

<lampen w erd en wegges toot en. 

Deze aanschomvelijke voorstelling van de rornldraaiende lic

weging der aard e schijnt aan Huygens slof tot nad enken le 

hebht>n gegeven, hij beschri.Jft een e rc1·beterdc inri chtmg van 

den glazen bo], door die te Yervang·en door een ci]indriseh 

vat, en we] in een brif,f arm Leeuwenhoek, van G Maart ·1690, 
waanan zich het manu script in de bibliotheek der Leic.lsche 

Hoog eschoo] bevindt. 

Het was g-een wonder dat Jandgenoot en vreemdeling hegeerte 

ge\'Oe]clen ee n man persoonJijk · te leer en kennen van wien zoo 

grooten naam uitµin g, wiens w:i.arneminp:en alg etneen eene bui

teng:ewo ne helang stelling hadd en opg-ewekt en wicns ontdekkin

gen op de gewichtigste vraagstukken der physiologi e van men

schen, diere n en plant en betr ek king hadden. 

Het ontbrak chm ook ni et aan een tal van pei·sone n, die hem 

gingen opzoek en; velen voorzeker werden alleen gcclreven door 

de heµ-eerte om hunne ni emvsgie riµ·hcid te bevrecligen en het 

wond erLar e, waarv:in het gerucht tot hen gekomen was, met 

eigen oogen te aanschonwen, maar ook ni et weinigen, die door 

edeler dl'ijfveer en wenlen aang espoord en vooral zijne microscop en 

wenschten te zien waarmed e hij zulke ontdekkingen deed, ten 

einde zoo mog elijk het gcheim zijner hewerking van hem te ]ee

ren. Voorts kwam en zij om hunne bewondering over zijne waar

neming en te betuigen, wetenschapp elijke qt.aesties, die hij ter 

sprak e gebracht had, te over wegen en hulcle te br engen aan 

zijn onvermoeide vlijt en volhanlenclen ijver. Herhaalcle malen 

kwam cn hem dan ook leclen der beroernde Ropl Society Le

zoeken en bracht en hem de grocten over van <le grootste En

gcls che geleerden, zoo als Rob ert Hooke, Fran9oi s Aston, Chris-
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topher \Vren~ Hans Sloane, Nehemiah Grew, Richard WaJler, 
Thom as Gale enz. enz., die hem rlikwijls, als bewijs hunner be

langstelling, afdrukken der ,, Philosophical Transactions" toezon

den, waarin zijne ontdekkingen waren opgenomen en andere 

wetenschappelijke omlerwerpen, die dnarmede in verb;md ston

den, werden bchancleld. 

Beroemde landgenooten, zoo als Constantin en Christiaan Huy
gens, Reinier de Graaf, Swamrnerdam, Heinsius, Boerhaave. 

Ruysch, enz. bezochten hem herhaaldelijk en bespraken met 

hem de onderw erpen, die hunne belangstelling hadden opgewekt. 

Gcnees- en Heelrneesters kwamen ni et zelden zijn gevoelen 

vragen over omlerwerpen van geneeskundigen aard, terwijl zijn 

briefwisseling met de mees ten hunn er, alsniede met Leilmitz, 

Cink, Narrez, R ega, Gerard van Loon, Poot, Rabus en ancleren, 

de stof leYenlen voor de belangrijke verzameling, die onder den 

naam van ,, de brieven van Leeuwenhoek" niet minder clan een 

190tal bedrag en, behalve nog een aanzienlijk aantal aan bijzon

dere personen, die niet in zijne yerzameling gevonden worden 
en het meer dan hond erdtal, waarvan ik boven melding maakte 

als na zijn dood ter verkoop aangeboden, en waarv:m er zeker hier 

en daar in hijzomlere verzamelingen nog zullen te vind en ziJn. 

Onder de geleerde vreemdelingen, die niet verzuimden bij 

het bezoek en van ons laml ook een uitstap naar Delft te tloen, 

ten einde den beroemd en Leeuwenho ek te zien en bet een en 
ander merkwaar<ligs van hem te heschouwen, behoort ook een 

gele erde Duit sche r Zachnria s Conrad von Uffenbach. Deze ver

haalt, in zijn in 1754 in het licht gegcven ,, l\Ierkwiirdige Rei

sen durch Nieder-Snchsen, Holland und Engellaml 3er Th.", 

dat hij met zijn broed er op den 4den Decemb er '1710 een be

zoek brae.ht ,, b·~ den beroe mden ,, Observatore microscopico Leeu

wenhoek", <loch dat hij daartoe eene bijzondere aanbeveeling 

noodig had 1), daar Leeuw enhoek, die toen reed s 78 a 79 jaren 

oud was, den toegang tot hem niet . meer zoo gereedelijk toe

stonil, 1lew"ul hij gedurig duor a llerhamle nicuw sg-1enge bczoe-

1) Deze aanbevcling wenl hen door Cornelis va11 Arckel, Prcdikant te 
Delft, bt er te Rotte rdam, met wien Leeuwenhoek bevricntl was, verstrckt. 
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kers bleek lastig gevallen t.e zijn; zoo als hlijkt uit het verzoek 
dat zoowel Leeuwenhoek, als zijne dochter 1\faria, aan de reizi
gcrs hij hun vertrek op het hart drukten, om aan niemand te 
zeggen dat zij bij haar vadcr waren toegelaten geworden. ,1 Als 

· wir gehen wolten" verhaalt Uffenbach ,, hate sowohl <ler wun

<lerliche l\Iann, als auch seine Tochter insUintlich, <lasz wir <loch 
niernand sagen solten, dasz wir bey ihne gewesen und etwas 
gesehe; denn es se~'e alt, um] des vieles Ucherlaufens, sonder
lich von Leu ten, <lie keine rec lite Lief haber seyen, ganz miihe." 

Uffenbach en zijn broeder werden hij dit hezoek door de doch
ter van Leeuwenhoek vriendelijk ontYangen en vooraf in eene 
zijkarner gelaten, waar zij hun verhaalde ,, dat haar vader se
dert eenige jaren veel nieuwe zaken met zijne microscopen ont
dekt had, doch dat hij bij zijn }even niets meer van zijne waar
nemingen wilde uitgeven, dewijl men hem in geschriften sma

delijk hejegend om zijne rneeningen over sommige on<lerwer
pen hespot had en hem heschuldigde dat hij meer door zijne 
verheelcling dan door zijne glazen had gezien." 

De geleerde reizigers werden door Leeuwenhoek ,, gar hofhch" 

ontvangen. Het eerste dat hij hun zeer duidelijk en schoon lict 

z1en, was de omloop van het hloed in den staart van eene 
kleine bot. Ver<ler vertoonde Leeuwenhoek in eene mossel de 
ontwikkeling der jongen, ook sneed hij een darm der mossel 
open en toonde door zijn microscoop eene groote hoeveel

heid zand aan, dat de mossels met het slijrn, waarin zij leven 
tot zich nemen. Hij meende d~arhij <lat <lit zand diende tol vor

rning der schalen voor de jongcn, even als de hoenders hehoefte 

hebben aan zand en kalk voor de vorming der eierschaal. 

Voorts toomle Leeuwenhoek in een haarbuisje meer dan der
tig uiterst kleine jonge oesters in spiritus vini bewaard, welke 
zeer duidelijk te onderkennen waren. 

Op hun vraag, hoe hij deze kleine oesters in zulke haarbuisjes 
had gekregen, antwoordde hij, dat hij den · darm eener oester 
opemmeed en met een pennemes een weinig van de daarin 
vervatte materie narn, hetwelk hij dan op den nagel van zijn 

duim afstreek, waarop hij vervolgens een droppel hrandcwijn 
goot en het haarlmisje in dit meng·sel stak, waanloor liet vocht 
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dan van zelf door het capillair vermogen werd opgezogen, en 
daanncde ook de jonge oestel'S in het buisje kwamen. 

Belwive nog- anJere merkwa~nlige rnken vertoonde Leeuwen
hoek een zandkorreltje, dat e\'en als het schoonste kristal met 
facetten voorzien ,vas. 

Verder vertoonde hii noo· de schuL van eene Yisch en liet 
~ ;:, 

hen de verschillende laminae zien, waaruit zij bestoml die alien 
over elkander bgen. 

Ook wilcle Leeuwenhoek hen toonen, dat de mensch 1 zoo als hij 

meende, ook schubhen zou hezitten en. schrnapte met een pen
nemes langs zijn arm, van welk afschraapsel hij een weinig· op 
een glaasje bracht. Nog vertoonde hij het oog eener vlieg, be
staande uit talrijke zeszij<lig-e hal\'e bolletjes, ,, welchen Herr 
Leeuwenhoek vor lauter Aug-en hielte, un<l abo die vliegen zu 
mehr als Argus machtc.'' Ook liet hij de vleugel eener vlieg 
met hare talrijke vertakkingen van zenu)ven en aderen zien; 
alsmede de ang-el eener mug. Deze vertoonde zich door zijn mi
crost.:oop wel twee cluimen ]an~ te zijn; en eindelijk liet hij 
hem zijn cabinet zien, waarin hij, zegt Uffenbach, wel een drie
liondenltal van de :;enoe mdc microsc:open, met yoonverp en voor
zien, bewaarde. 

Detreffencle het gespre k dat de geLroeders vervolgens met Leeu

wenhoek hiehl en over de wijze waarop hij zijne glazen sleep, en of 

hij er geene uit gesmolten g·lasbolletjes \'ervaanligcle, en over 
andere bijzornlerheden, de vei·vaardiging zijner rnicroscopen he
trcffenJe, heb ik reeds hct noodig-e op hlz. 25 vermeld. 

De ~·ebroeders Uffenbach rnaakten liet ecl,ter met al hun vra-~-
. gen en uithooren onzen Leeuwenhoek nij lastig, daar zij zeer 
goed beinerkten, dat liij op zijn hoecle was, om zicb niet meer 
clan hij dienslip: oor<leeltle o\·er enkele bijzonderheden uit le la
ten. ,, Duch lock.ten wir ilim" zoo Yerhaalt Offenbach met ze
kere gfl10egdoening over zijn listig uitlioor en, ,, durch allerhande 

Frage eines uncl des anctere aus." 
Onze reizigers verlieten hem zeer voldaan en verheugJ, clat 

zij zoo veel merkwaarcligs hij dezen ,, wuncterlichen Allen," ge

zien hadden. 
Onder de \'On~telijke person cn, die van den beroemden micro-
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graaph g·ehoord hadden en hem in Delft opzochten, vinden wij 
het bezoek aangeteekend van Anton Ulrich, Bertog Yan Bruns

wijk; Karel II en George I, koningen van Enge land; de Land

graaf van Hessen Cassel; Augustus koning van Polen; Frederik 

I, koning van Pruissen; de Keurvorsl van den Pal ts en zijn 

zoon en broeder; Prins Lichtensteyn, die hem namens Karel 

III, koning van Spanje kwam uitnoodigen om met zijne micros

copen in den Haag te komen, ten einde hem die te laten zien; 

Anna Maria, koningin van Engeland, en eindelijk Czaar Peter I 

van Rusland. 
Omtrent het bezoek van deze twee laatstgenoemde vorstelijke 

personen vond ik de volgende bijzonderheden: 

Toen in het jaar 1691 of 1(592 de koningin van Engeland 

ons land bezocht, begaf zij zich ook naar Delft om den beroem

den Leeuwenhoek te zien en zijne microscopische merkwaanlig

heden te beschouwen, doch vond hem niet in de stad. Geen 

wonder Jat Leeuwenhoek, toen hij bij zijne terugkomst vernam, 

welk een hooge personaµ-e hem bezocht had en welk eene groote 

onderscheiding hem daardoor Leschoren was geweest, zich over 

die teleurslelling zeer beklaagde. Hij wenschte echter zijne er

kentelijkheid vocr dit bezoek op eene wijze tc betoonen, die 

hem toedacht de Hooggeplaatste bezoekster het meest welgeval

lig te zijn en droeg in eene sierlijke voorrede een gedeelte, na

melijk, het derde vervolg zijner brieven, die hij voor de pers 

had gereed gemaakt, aan haar op. 

Gelukkiger was hij echter eenige jaren later bij geleg-enheid 

van een hezoek hier te lande van Czaar Peter I, in 1697-1698. 
11r. Gerard van Loon I) beschrijft dit bezoek aan Leeuwen

hoek op de volgende wijze: 

,, Zijn (Czaar Peter I) vertrek uit 's Gravenhage geschiedde 

met een binnenjagt over Delft, alwaar hij de deftige wapenhui

zen der Staten van Holland met zeer veel oplettendheid bezig

tig-de en het jacht Yoor het kruithuis der Algemeene Staten, 

nahij Delft, deed stil houden, en door twee Heeren zijns ge-

1) Gerard van Loon, ,, Beschrijving <ler Nederlandsche Historiepenningen." 
Bd Ill, biz. 223. 
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volgs den vermaarden Antoni van Leeuwenhoek deed verzoeken 

van zich in een der volgende vrachtschepen met zijn weerga

looze vergrootglazen bij hem te vervoegen, Llewijl hij zelf bij 

het cloorvaren aan zijn huis wel zou gekomen zijn, bijaldien hij 

dit om den toevloed der menigte te ontvlieden met verclagt niet 

had achtergelaten. Hij vervoegde zich derwaarts en had de eer 

van onder anclere zeldzame ontdekkingen den wonderlijken om

loop des bloeds in een aale-staart, door middel zijner zonder

lin~e vergrootglazen tot zoo groot genoegen des Vorsts te doen 

beschouwen, dat zoo in doze als in andere bespiegelingen b~ de 

twee uren werd gesleten en d_e Czaar v66r zijn vertrek den ge

melden Leeuwenhoek, wegens le laten zien van zoo overkleyne 

voonverpen hij handtasting ook van zijne zonderlinge dankbaar

heid verzekerde." 

Het is inrlerdaad niet le verwornleren, dat bij bet ondervin

Jen van zoo veel onderscheiding en belangstelling in zijn per

soon en werkzaamheden, het hart van den eenvoud13en Kllmer

bewuarder van H.H. Schepenen van Delft zich wel eens een 

weinig zal verheven hebben, of dat eenig gevoe] van trots hem 

Lezielde. De uitingen van bewondering- van hetgeen men bij 

Item zag, vervuhlen dan ook zijn hart met groole vreugde. 

,, lk heh'' zoo schreef hij aan den Secretaris der ,, Royal So

ciety", toen hij, na de Lekentlmakin~ van zijne ontdekking der 

bloedlichaarnpjl~S en zijne waarnemingen van den bloedsomloop 

daarover een zeer vleientlen brief ontvangen had. ,, Ik heh met 

een levendig genorgen gezien, dat mijne microscopische waar

nemingen niet onaank!'enaam zijn geweest aan u, noch a:rn uwe 

vrienden de pltilosophen en clit heeft rnij kraclitig aangespoord 

om mijne nasporinw~n voort te zetlen ;" of waar hij, van wege 

de ,, Royal Society" een brief ont\·ing 1) waarin de Secretans 

Richard vValle1· hem sduijft: ,, ""\Vij hebben de uwe van enz .... 

ontvangen en in eene vergadering van de R. S. vertoont, al

w::iar ze uelesen wierdon tot o-enoecren van alle de tei:renwoor-n o ~ ~l 

dige !eden; en cbar werd bevolen, dat men U.E. bedanken 

sonrle over U.E. vnenclelijke communicatien, U.E. alle voorspoet 

1) ::3tle Venolg, 71ste I3rief, slot, ulz. 43G. 
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die U.E. self.-; hc!,!eerC'n kunt toewenschende en u ook aanmoe-,. 

di~·cnde om \'OOl't te \'ar en en nieu we ontdekkmgen van <lees 
sl'l\'e nat uere le maken, nad ernaal niemant Leter versien is met 
gereetsclrnp: of betel' p:ebruyk chiarvnn in microscopischc ohscr
\'atie n lieeft gemaakt, als U.E. zelfs." 

Dchal\'e de helan~stelling, die Leeuwenho ek cloor de ver
eere nde bezoeken die liij ontrin~, mocht ondeninden, werden 
zijne \'en liensten op w le andere wijzen erkend en werd hij 
door \'(~le aanzienlijk en met g-roote hart elijkheid en on<ler- ' 
scheidinl! liej egend. Zoo bleek de hartelijk e wijze, waarop hij 
in het hui:-:gezin Yan et~n der aanzienlijkste landg enooten steeds 
onl\·anp:en wen!. uit de opdr::icht \'an het \'ijfde \'enolg zijner 
hrie\'en aan dt~n Heer Frederik Adriaan, Baron \'an n ee<le, 
Heer \'::tn Renswoude enz. enz. 

V<~rschillende Jichters, waaronder ook Arnold Hoog\'liet en 
,le heroe rnde Poot, \'Oelden zich ~e1nspireen l om de hri e\'en, 
clie door den toen reeds SOjarigen grijsaard geschreven waren 
en onder den naam \'an ,, Senclbrie\'en" het 5de dee! Yan de 
1Jrie,·en \'an Leeuwenhoek uitmak en, in te leiden. 

In den aanhef sc!tildert de dichter Hoogdi et, hoe de bloemen, 
het c:ras en de kla,·er, die in de 11ei-maand hun geuren Yer-'" ' (. . 

spre iden, in het naja ar en in den wint er Yerdwenen zijn, en al-
les gestone n is; wijst op een wonder, namelijk een hof, clie al
tijd bloeit en waarin bloemen en \'l'ucht en te g-aren zijn, die de 
g-roote Leeuwenh oek in den winter Yan zijn lcven geplant heeft 
en zelfs deed rijpen: En nu Yel'\'olgt l1ij: 

,, Zagt, myn Zangnimf. wil bedaaren ! 
' t I s geen wint er in 't vernuft, 

Dat, na vijf en ta chtig Jaaren, 

Altydt arb eydt omersuft. 

Hoe zou 't wi11ter weezcn konnen, 

In hct brein des grooten mans, 

Dat , door zoo ver.l glaaze zonnen, 

Stang met warmt e, licht en glans, 

\Vordt gekoest crt en besclienen 7" enz. 

Hij besc.:hrijft dan verJer in vloeiende regel en de verscliillende 
8 
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waameming-en en ontclekkingen cloor hem in dier en plant met 

zijn microscoop gedaan, waarcloor in het schijnbaar kleinste en 

nietigste schepsel de grootste woncleren warden ontdekt. Dit op

merkende, zegt hij, zal men: 

Aansto11ts, vol \'erbaastheit zeggen, 

Dit's gedaa11 door de eige bandt, 

Die den bliksem maakte en <louder, 

Die de hemelkringen sloot 

Want het on begrijplijk wonder 

Is zoowel in 't kleyue als 't groot. 

Ontbrak het Leeuwenhoek niet aan bewijzen, clat men zijne 

verdiensten waardeerde en op prijs stelde, zoo schijnt men die 

echter, wat ons land hetreft, niet door hijzondere erkenning te 

hebbPn bclound; zoo rnen daaroncler ten minste niet rekenen 

wil, de dom:eurs, die het bestum· van Delft, wegcns het ten ge

schenke ontv:rngen van eenig-e zijner gedrukte brieven aan de 

naval Societv" hem o·eneven heeft. Men vin<lt narneliik in het 
)l a J O C ~ 

,, Gue lopentle rnemuriaal" van H.H. Burgemeester van Delft, de 

rnlgende aim teekcning: 

,, Den 4 April -1693, per cassa, aan A.ntony van Leeuwenhoek 

de somma van 3G girl., over de ,, presentatie'' zijner brieven, 

zijnde: ,, Brieven, geschreven aan de Koninkl. Societeyt te 

Lon den." 

Voor het 5de en Gde vervolir dier Brieven, ontvin(J' de O'J'oote 
0 U ~ 

natuurrnrscher, l'L'Spechvelijk ~m en 2,i gld. Dergelijke vereerin-

gen of douceurs (zoo schreef rnij Mr. Soutendarn) waren toen zeer 

gebrnikelijk. 0. a. ontvinp: 's mans tijclgenoot Dr. Ahrahamus 

Berke), nectar der Latijnsche scholen," voor de ,, dedieatie" van: 

,, Enchiridion Epicteti," hetwelk hij met zijn nolen lteeft doen 

drukken en uitgeven, de sorn win G3 gld. 

Dat zoodanige erkenning- 0 echter, ten minsten later, al ware 

<lie geschied, in zijn smaak zou gevallcn zijn, mag men uit en

kele uitdrukkin~en in zijn corresponrlentie betwijfelen. Leilmitz 

schijnt dit punt in eene briefwisseling- met Leeuwenhoek te 

hebhen aangeroerd; althans zegt hij, in een antwoonl aan Leih-
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nitz d.d. ·13 ~bart 17 lG 1). ,, Die geenc die in onzen lanclcn, 

om haar kcnnissc en wdcnscl1appen, vergckling krygcn, dat 

syn Heeren Professoren, Predicanten, en de l\Iceslers in de La

tynze scliooleu, die soo \'ed Lat~·n konnen, dat. ze de jonge luy

den in die taal konnen onderwijscn. De groote hemelbesehou

wer, wylcn Christiaan Huygens, heeft mij verl1aalt, dat sekere 

persoon in eene <'lndcrc pro\'insie twee duyscnt guldens heeft 

hekomen, over s~'n dienst in 't maken van tafels. vV~H\l' over 

de sel\'e rnisnoegt was, se~gende, men behoonle l1em hetcr uyt 

het !ant te hannen, als dat gelt. te gesen; want l1y lteeft eerlyke 

luyden heledigt. In 't kort" zegt L. ten slotte ,, ik weygt-~r giften 

om niet Yerpligt te syn." 

Intusschen was men tocl1 in het buitenlancl er op Ledad1t 

(len ijverig-en natunronderzoeker geschenken aan te Lietlen, als 

blijken vau de waanleering zijner werkzaarnhedcn. 

Zoo vereer<le hem de Lanclgraaf van Hessen-Cassel, op 

ziju reis door Holland, waarbij hij Leeuwenhoek in Delft be

zocht en vele belangrijke wkcn uit zijne verza111eling bezid1tigd 

had, wt erkentelijkheicl, twee ge<lenkpenniugen met diens Leel

tenis \'oorz ien. 

Toen Leeu wcnhoek den Lancl~Taaf daarover zij 11 clankbaarheid 

in een brief betuigde, antwoordde dezc hem, zoo als Leeuwen

hoek dit in hetzelfde schrijven aan Leilmitz verrneldt 2). ,, uwe 

gift is grooter als de rnijne." 

Eene groote onderscheiding viel hem den 24sten l\fo1 17-lG le 

heurt, van wcge = de Hoogeschool te Leuven. Hij was al seclert 

geruimen tijd met Antoni Cink, Nanez en Rega, Hoogleeraren in 

de Natunr- en Geneeskunde alclaar in correspondentie. Deze hrief

wisseling gescliiedde veelal Joor tusschenkomst van l\Ir. Gerard 

van Loon, den bekenden schrijver der Netlerland:::che Historie

penningen, en were! in de jaren 'l 7·13-1715 gevoenl. 

Deze Hoogleeraren, !eden van het Collegie van ,, 't \Vilde 

Swijn" t.e Leuven, voelJen zich g-edrongen aan Leemvenhoek 

een schitterend hlijk hunner achting- en warme Lekingstelling 

1) 20stc Sendbricf, biz. 189. 
~) 20ste Sendbrief, biz. 189. 
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~an te biede n. Op hun last name]ijk werd een zilveren ge

denkpenning vel'vaan]igd, die op de voorzijde het borst.beeld 
van LPeuwenhoek vertoom]e, met het omschr1ft: 

,, Antonius Leeuwenhoek Regiae Societatis :rngliae membrnm. " 

Op de andere zijtle ziet men in het versr.hiet de stad Delft, 

en op den voorgrond een bijen-korf, met eemgc daarorn rond-
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\'liegelllle hijen, hc11e\'l' t1s c1~11c hloeiewh· plant , terwijl de spr e11k 

nit Virgiliu s er op voorkoml. (Georgia IV. v. G.) 
In tenu i bb or, at tennis non glor ia 1). 

Gera rd \'an Loon wenl persoonlijk hclasl hem dit. eerehlijk, 

met een begc leirlelHl_, vcrccreml schrij ven, op plechtige wijze le 

O\'erhandigen. Leeuwenhoek hetuig-dc in een hricf a:m g·enoemde 

Professoren zijn grootcn dank, ook voor het Latijnsch lofdicht , 

fbt bij ·wijze van opdracht er aan was tocgevoegu. Van dit ge

rli<.:ht zegt hij, dat het was: ,, Vol van vloeijernle aarcligheden ''. 

Als een bcwi1s hue crevoeliff Leeuwenho ek was wco·ens de 
~ ~ i""\ t, 

groo te eer hem aangedaan, dicne hetgeen hij lnat volgen: ,, En 

als ik geclenk arm de lofluytingen, die in UEd. brief, end e in 

het lofuig t, werd en g-emelt , soo werde ik niet alleen schaamroo t, 

rna:u myn oogen tra11e11 rneermalen; te meer omdat myn ar

hc~·t, dien ik veel jar cn ag ter Pen ge daan heh be, niet is geweest 

om den ]of dien ik nu g:eniet, daarcloor le behalen, maar meest 

uyt een drift van wce tgierigh eyt, die in my mee r woont, gelijk 

ik merk, dan in veel ande1·e mens chen." (Het blijkt uit ee n brief 

a:rn Leeuwenhoek , d.d. 2:2 J uni t 7-16, dat di t gedicht was ver

vaardigd door J. G. Kerklierdere ,, syn en Keyserlyke en Koning

I yke l\1ajesteit s-H isloricu s.") In dezen brief geeft hij nogmaals 

lu cht aan zijn danklx1ar gevoel, in bewoordin gen, die als eene 

hijdrag e te me er mogen ge l<len van de waardeering van Leeu

wenhoek's karakt er. Hij drnld zich aid us uit : ,, .... ende <lat 

inge sien hebbende, stond ik verbaast, met ontsteltenisse van 

myn ligdiaam, over de menigvuldige ui td ruk sels van hoog e ag

ting e, die UE. Hoogge lee rd e ernle wydvermaarde Beere, in uw 

no yt volpresen vers komt le doen. Ik ken immers my selven 

tot soo verre , dat ik op het honderste dee] ni et waardig hen de 

uytJrukselen, die gy over myn geringen arb e)·t komt te <loen: 

want die kornt alleen voort u~·t een neyg ing e, die ik hebhe om 

de beginselen van de geschapene saaken Le onde rsoeken, tot 

soo verre als het my mogP.lyk was." 

1) \ 'an Loon voegt er deze \"Crtaling hij: 

,, Zijn arbeid valt op klci11e 1.akcn1 maar is \'an geen 

Ill, pag. 223. 
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De dichter Poot maakte op dezen gedenkpenning het volgende 
Lijschrift: 

De Rotte duik' daer tie oYen, 

Erasmus in metael Yerkecrt, 

Wij loven 't kunstig Loven (Leuven) 

Dat d' ecr van Delf met zilrnr eert. 

't Zent Leeuwenhoek naar 't lernn: 

Aan Leeuwenhoek, door munt herteelt, 

\Vat kon men grooter gernn ? 

Dees helt verdient cen zinncbcclt. 

Doch wort de magt niet krankcr, 

Zoo glinstert hy van gout op 't lest; 

l\Iaar 't zilver is vry blanker, 

En <lat gelykt zyn inborst best. 

Dus pryst de School 's mans g rysheit, 

De wysheit k roont de wijsheit ! 

De grootste eer nogtans, waarop Leeuwenhoek zelf Jen hoog

sten prijs stelde en waarop hij met. versthoonbare verheffing 

dikwijls roemde, was zijne benoeming tot ,, Lid der Royal So

ciety te Lonclen." Deze onJerscheiding- vie) hem te beurt toen hij 

nog in de kracht van zijn )even was, namelijk op 46jarigen 

leeftijd. Ik spreek er het laatst van omdat ik de bijzonderheden, die 

deze henoeming voorafging-en en vergezclden, eenigszins uitvoe

riger wilde mededeelen; daarbij heb ik gebruik gemaakt van de 

aanteekening-en, die men bij Birch, ,, the History of the Royal 

Society of London,'' 1757, rnl. IV ,·indt, omtrent het verhandelde 

in de vergaderingen van <lit g-eleerd genootschap, welke aan

teekeningen men als het Notulenboek Jer Societeit kan aan

mcrken. 

Nadat Leeuwenhoek, se<lel't zijn eerste aanraking met dit ge

leerd genootschap in 1673, in eene immer levendiger correspon

dentie was getre«len en hij zijne onderzoekingen, over on<ler

scheiden onderwerpen, rnornamelijk die van de bloedlichaam

pjes en de circulatie van het bloed · had bestudeerd, -..vaarvan de 

resultaten zoo belang-rijk waren voor de physiologie en hij kort 

daarna de niet minder belangrijke ont<lekking- deed van de in

fusoria, welke ontdekkingen wij boven gezien hebben, dat 
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zoo zrer de verbazing- en hcwornlering van de leden der ,, Royal 

Society" had<len opgewckt, had zijne benoemin3 tot Lid van dit 
Collegie in de vergadering van 29 Januari 1680 plaats 1). Birch 

teekende van dit hesluit der verga<lering het volgende aan: ,, Dr. 

Heusch, )Ir. Firmin 1Ir. Houghton word en gekozen; ,, evenzoo 

ook Mr. Leeuwenhoek, op voorstel van Dr. Croune.'' 

In dezelfde verg-adering wenl aan Dr. Gale, Secretaris van 

het Collegie, op~edragcn, om een diploma voor hem gereed le 

maken. Aan genoemden geleerde wen.l in de vergadering van 

1 '2 Fehruari 2) . g-evraagd of het diploma reeds geree<l was en 
bernlen dat het zegel der Soc.:ieteit er aa n gehecht zou worden. 

Men schijnt Leeuwenhoek echter nog eene extra onderscheiding 

waardig- gekeurcl te hebhen, zoo als ik dit bij gee n der henoe

mingen in dit Colleiie bij Birch vermekl gernnden heb, nam elijk: 

,, er wen! bernlen <lat er teYens een zilveren doos vo01· rnoest 
gemaakt worden, ,vaarin <lit diploma zou worden besloten, en 

op welke doos de ,, wapens der Societeit'' zoud en worclen ge

gra veerd 3). 

In de vergadering van den 23sten F ebruari werd de vervaar

diging daarvan aan zekeren Mr. Hunt opgedragen. Het di

ploma werd \'(~rvolgens, toen alles gereed was, met een bege

leideml schrijven, namens de Societeit, door den Engelschen 

I) Er is eene tegenstrijLligheid in de genoemde aanteekening bij Birch, 

dat de benoeming Yan Leeuw enhoek tot Lid der Royal Society in 1680 

zou zijn geschied, terwijl Leeuwenhoek zelf in den 46sten Sendbrief op

gecft dat hij in ·I 6i9 werd benoemd. Dit jaartal 167!) is op zijn gra f-

1.erk in de Oude kerk te Delft uitgehouwen en wonlt ook genoemd in mijn 

vroeger vermeld familieregister. Deze tegenstrijdiglleid kan, d1111kt mij, 

won.Jen opgelost, door de vermelding, dat men in <lien tijd gewoon was, 

het jaartal, van den aanvang des jaars, tot ongeveer in bet mid tlen van 

:Mnart, zoodamg te sd1rijYen, dat het vorig jaartal er bij vermeld werd, 

zoodat men dan sclir eef ·1Gi9/ 80 enz. Ook de dat eering geschiedde volgens 

oude en nieuwe stijl, welke cir ca -10 dagen met elkander schijnt te hebben 

vers child. 

Z) Birch t. a. p.1 pag. 11. 
3) Birch, t. a. p., pag. 13. 
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aa n Leeuwenhoek over-

Zoo was dan het ideaal van den grooten natuuronderzoeker 

verwezenlijkt en zijn vurigstc wensch vervu1d. Voortaan zal 

hij medeg-erekend worden onder de illustre leden van het hoog

ste wetensclinppelijk collegie van Europa, dat, hoewel reeds in 

1645 opgericltt, ten tijde \'an Leeuwenhoek nog slechts kart ge
lc<len op vaste grondsbp:en was gevestig-d en de beroemste ge
leerden der bescbaafde wereld van dien tijd in zijn gelederen 

telde 2). 

1) Halbertsma·s Dissertatie, t. a. p. blz. 18. 
2) De stichtillg der Royal Society dagteekent van de onrnstigste dagen 

waarin Engela11cl verkeer1l hccft, namelijk van bet jaar 1645, hetzelfdeJaar va11 

Llen slag van Naseby, die Je macht van Karel I vernietigde. Eemge geleerde 

mannen, afgemat door de eindelooze politicke twisten en vervolgingen, kw::unen 

overecn, om op zekeren dag in ietlere week z1cl1 te vercenigen, ten einde 

zich over wetenschappelijke onderwerpen te omlerhouJen en op dez_e wijze, 

de twisten te vcrgcte11, die l111n Yaderland te gronde dreigden t e richten. 

De eerste bijeenkomsten liadile11 plaats te Lonrlen. Toen de onlusten 

ictlereen, die maar ecnigszins de partij des konings schenen toegedaan tc 

zijn, noodzaakten Londe11 te verlaten, verplaatsten zij hun zetel naar OxforLl. 

GeJnrende ltet protcdor;iat van Cromwell bleven de !eden verspreid en 

liet l1et collegie niets rnn zid1 hooren, tot op de verheffing van Karel II, tocn 

zij i11 1Go9 wcder 11aar Lo11den terugkeerLlen en l111n11e vergaderingen, 

even als noeger, in hct Gresham -College hcrvatteden. 

l\len omlervoml opnieu w tegenspoed, doordien hct gcwoon lokaal waar-

111 ZIJ vergaderden. tot eene kazerne werd i11gerid1t. In ·l 660 wenl 

hun <.:ollegie door patcnt-brie\'CII voor goe,J geco11stitueenl, onclervo11d de 

Societeit spoedig eeue grootc 11itlJreiding eu wenT van zeer g root gewicht 

in de wetenschappelijke wcrehl. Dien \'Oorspoed was het \'OOr een groot 

deel \'erscl111ldigd aan den ijver rnn zijn Secretaris IJeinrich Oldenburg, een 

Duitscl1er. 

De » Philosopl1ical Transact1011s" wertlen het ec r st 111 ·1665 nitgegevea 

en werden, biju::1. 1.on1le1' eenigc ;ifbrek111g tot op onzen tijd toe geregcld 

YOortgezet. 

Het belang dat dit Collegic stel1ie in de onderzoekingen va11 Leeuwen

hoek !1eeft zekcr veel bijgcdragen tot prikkel en aa11spori11g \'OOr Item• 

om zijnc waarne111iuge n en 011tdekkingen 111et onrnrlla uwden ijver \'OOrt

tezetten. 
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Dat hij n iet n :1liet, zoo :.::pocclig doenlijk zijnc cb nkh a:1rh ei1l 

voo1· de ontvang- en ornlcrscheitling kenba:1r te maken, zal 

wel gee n Yerwond cring- lmr en. R eeds in de verga<lering v:111 

den ·13den l\faart -1680 rapport eenl e Rob ert Hook e, dat hij 

dri e bri even van Leeu wenho ek onb ·an~en had, w:1:lrvan de eerste 
<, 

betuiging- cn hev:ltl e van zijn warmcn clank a:m den President 

en de !eden der Socict eit., Yoor de ec r hem aangeilaan. De 

tweede brief behclsde het licricht van ontv an6st van hl'l di

ploma en Yernienwde het11igingen van zijn dank, en tev ens 

de verzekerin g van zijn voortclnrenden ijver om de Societ eit te 

dien en, zoo vee l hij kon en dat hij Jit zou blijven doen , zoo 

lan g hij lee fde; tenvijl de derde w eder ee nige waarn emin ge n 

\'an hem hehelsde. 

En L eeuw enho ek ;l1ecft woonl geho11clen. Ni el alleen, dat hij, 

zoo als ik bo\ ·en aa nstipt e, tot op 85j ;lrigen leeft ijd in p;eregelde 

briefwis:~eling met <le Societeit verkeerrle, toen hij (20 November. 

·17'17) zoo het scheen vonr g-oc!l afacheid er van nam, maar het 

hlijkt ook uit hetgeen ik in de ,, Phil osop hical Tran sac tion ~" van 

na den boveng enoe rnclen clatun1, tot op het jaar ·1723 , zijn sterf

jaar, ge\'Onden heL, dat zi.Jn werkzanie geest zich gee n ru st 

gnnd e, vooral daa r zijn verstancl en oog ook nog- in dat tijdsver

loop helder bl eef, hoewel zijn e hand en ,, swak werden, ende een 

we ynig bevin ge ornh~n ·ornlen" zoo als liij zich in dien bri ef 

uitdrnkt e.'' 

In het 31ste en 32st e clcel na.melijk der ,, Transactions'' wor

den nag- een achttal bri eve n gevornlcn van de jar en J 720 tot 

1723 (waaruil hlijkl, dat hij du s ~eduren<le een halve eeuw 

met de ,, Ropl Society'' hri e t'wisseling- µ:evoenl lieef't), terwijl hij 

nog op zijn s tcr fh ed aan zijn vriernl Johannes Hoogvliet 1) op

droeg: twee brieven, die hij in den bat s ten tijd geschre\·en 

had , in het Latijn te ve rt a len en in zijn naam aan de So

cieteit toe te zernlen. 

(George Cuvier. ,, Hi sto ire des st:icnces naturcllc s" 1841. Emile Blancharil 

.. Les observations au miL:roscope" in de Revue des deux mo1Hles ·1868 
p. 380".) 

1) .Tohannes Hoogvliet was Heelme ester te Delft. 
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De treffende hljzornlerheden van deze Iaatste opdracht mag 

ik niel achterhouden; zc zijn ons hewaarcl gebleven in het 32ste 

deel der ,, Philosophical Transactions", pag. 435, waarin berirht 

wordt ,, clal een brief ontvangen is van Johannes Hoogvliet, d.d. 

1 September '1723, aan den Secretaris der ,, Royal Society" Ja

cobus Jurin, overleggende twee brieven, die op verzoek van den 

stervenclen Leeuwenhoek werden toegezornlen." Deze missive 

van Hoo~vliet was van den volgen<len inhoud en in 't Latijn 

geschreven : 

,, Onze eerwaardige grijsaard Leeuwenhoek. liet mij, toen hij 

reeds met den dood kampte, maar desnietternin nog aan zijn 

µeliefde studie dacht, tot zich roepen en vroeg, mij met reeds 

half gehl'oken oogen aanstarencle en in afgebroken woorden, of 

ik deze heide hrieven in hd L~t'un wilde overzetten en aan u, 

zeer aeleercle Heer toezenclen. Daar ik het verzoek van zulk l"! 

een man, zoo als ik dat reeds sedert eenige jaren gewoon was, 

niet kon weigeren, zoo zencl ik 11, zeer geleerde Heer, het laatst 

geschenk rnn mijnen skrvemlen \'l'iend, hopende dat deze zijne 

laatste werkzaamheden u aangenaam zullen zijn." 

De inhoucl dezer twee brieven was: 

1 o. Over de globu len in het hloed en in den moer van 

den wijn. 

20. Over de voorlteeling cler dieren en over de klopping van 

het rni<ldenrif. 

Uit den inl1oud dezer twee brieven ziet men, dat de twee be

langrijkste onclcrwcrpen, die zoo zeer bijgedragen hadden om 

zijn naam onsterfelijk te maken en waaraan hij sch1er zijn ge 

heele leven gewijtl had, hem zelfis op z~jn sterf bed ,·oor den geest 

zweefden en tot op het Iaatst zijns lenms het gewichtig onder

werp zijner onderzoekingen uitmaakten. 

Men meene echle1· niet dat zijn eenigste ged:.icliten op de slof

felijke dingen der aarde gevestigd waren, zoodat hij zelfs met 

den doocl voor oogen zijn geest claarmede uilslniteml zou hchben 

bezig gehouden. Neen, wij kunnen uit ondersche1dene plaatsen 

in zijne brieyen zien, dat een inmg god\Tnchtige geest in hem 

woornle en hij i·n ::dies wat hij verwonder11jks zag en opmerkte 

Gods grootl1eid en almacht roemde. Hoor onder anderen wat 
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hij Z('gt in een brit'f' aan Nicolaas YVitse11 1), ,, \Vant wy en 

konnen den Heere en maker van bet geheel-AI, niet meer ver

heerlyken, als dat wy in alle zaken, hoe kleill die ook in onse 

bloote oogcn mogen zijn, als ze maar ]even en wasdom hebben 

ontfang-c11, zyn Al-wysheit en rnlmaaktheit, met de uiterste ver

"·ondering sien ui tst l'lrnn." 

Of zijn ontboczeming in een lmeJ' aan Frerlerik Adriaan 2) over 

bet ontstaan ,·an de oneimlig kleine diertjes. ,, 0 diepte <ler \Vys

heyt, hoe ondoorgrornlelijk zyn uwe werken, zullemler nu nog 

mensch en gevonden wcrden, die seggen datter geen God is'?" 

Ik zou deze voo1·bcchlen nog met een aantal ancleren kunnen 

vermeerderen, duch liet aangern erde zal, verlronw ik, volduende 

zijn om zijn \Tomen geest te kcnschetsen. 

Nadat de eerhiedwaardige grijsaard deze zijne laatste beschik

kingen gemv.akt l!ad, kon hij gerust het hooftl nederleggen, om

ringd door zijne geliefde dochter, betrekkingen en trouwe vrien

den, en met rccht lrnn van hem gezegd warden, dat _liij gewerkt 

}wd, zoo Jang bet voor hem (fop; was. 

Leeuwenhoek O\'erleed den 26sten Au~ustus 1723 en had al-,_, 

zoo den ouderdorn van bijna 9'1 jaren Lereikt, waarvan hij er 

met zekerheid meer dan 60 onafgebroken aan zijne gelie{koos<le 

natunrstudien had gewijd. 

Hij wenl in de St. Ilippolitus- of Oude Kerk te Delft Legra

ven, alwaar een gedenkteeken nog in goed onderhouden toestand 

gevonden wordt, <lat zijne dochter :Maria, 17 jaren na het over

Iijclen van haren vader, ter zijne1· nagedachtenis en eere heeft 

doen oprichten. Dit gedenktecken bestaat uil een spits toeloo

pende naald van lianlsteen, door eene vnas gedekt, al waar in het 

bovengedeelte de busle van Leeuwenhoek in wit manner 1s 

aangeLracht, en waaronder men <le volgentle inscriptie leest: 

,, Piae et aet. (ernae) Memor. (iae) Antonii a Leeuwen

hoek, re~. (iae) angl. (icae) Societ. (atis) rnemhr. (o), qui 

naturae penetralia et physices arcana rnicroscopiis ab ipso 

1) Gde Ycrvolg, 99ste Brief, biz. 231. 
2

) 5de Vervolg, 89stc Brief, biz. 62. 
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inventis et mirabili arte fabricat1s assiJuo studio et perscru

tatione delegendo et idiomate Lelgi<..:o describendo lle tolo 

terrarum orbe optime meruit." 

Nat. Delphi XXIV Oct. An. 11VICXXXII. 

Ibique denat. XXVI Aug. An. MVIICXXIII. 

Onder den breed· uitloopenden voet der grafnaald, welke op 

vier hollen rust, in ltet mi<l<len waarvan een wit rnarrnercn 

Joo<lshoofd op kruiselings gelegLle Lloot!sbeentleren, leest men de 

volgende inscriptie : 

,, Patri charissirno !toe rnonumentum filia l\Jaria" 

A. Leeuwenhoek Moerens P. (osuit). 

Het geheele monument is omg-even door een sierlijk bewerkt 

ijzeren hek, tcrwijl vo6r dit hek zi<.:11 bet familiegraf hevindt, 

gedekt Joor ecne zware zerk, waarop het volgende opschrift is 

uitgehouwen: 

,, Hier rust Antony van Leeuwenhoek, oudste lid van de Ko

ninklyke Sosyteyt in Lamie,. r;ebooreH binnen <le Stadt Delft op 

Jen 24sten October 1632 en overleden op Lien 2Gsten Aug-ustus 

1723, out synde 90 jaren 10 maanden en 2 <lagen. 

,, llceft elk, o waudelaar, alom 

Ontzagh voor ltoogen ouderdom 

En wonderbare gaYen, 

Zoo zet eerbicdigh hicr uw stap: 

Hi.er legt de grijse wetenscl1ap 

In Leeuwenhoek begraven" 1). 

En eindelijk is, geheel aan het ondersle gedeelte der zerk nog 

uitgehouwen: 

,, en Maria van Leeuwenhoek desselfs dogter, geboren le 

Delft den 22sten September 1656 en overleden den 25st.cn 

April 1745. 

Venier · is op de zerk uitm untend uitgehou wen een schoon 

1) Dit grafsd1rift werd door den dichter Poot gc1naakt. 
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wi,il hij met de kbmven een schilcl vastklemt, waarop zijn fa
miliewapen 1) zal p:egrift geweest zijn, doch dat er in den Fran

schen tijd is uitgehouwen, zoo als <lit met al de wapenschilden 

in ons land, op oude rnonumenten, waar deze \Toeger beston

dcn, hct ge\'a 1 is ~eweest. Het is een 13d1i!J van goud, lieladen 

met een klirnmenden leeuw van aznur, getonp;d en geklauwd 

van krel. I-let schild p:edekt door een sclmim staanrlen helm, 

waarop als helmteeken een vogelvlucht van µ-ond en azuur, ge

<lekt met helmdekken van gornl en azuur. Ondernan li~t eene 
' ' 

sph}nX; dezelfde figuur, die ook voorkomt op de allegorische 

titelplaat voo1· het eerste deel van de hrieven \'an Leeuwenhoek, 

en waarvan de heteekenis is, volgens de uitlegging van deze 

titelplaat door den tlichter T. van der vVilt: 

,, Scherpzinnigheid, wJarmede 

't Verborg-e wert ontdekt, en 't duistere verklaart'\ .. 

De dichter Poot maakte nog een arnler gedicht ,, ter eeuwip:e 

gedachtenisse" van zijn vriend Leeuwenhoek, waarvan de laa tsle 

regelen 1lus luiden: 

.. 0 Lcemvenhoek, zoo blank van hart als hair, 

Ter quader uur door 't strnffe Jot bemagtigt, 

Ziet uit uw graf, zie eens na hondert per: 

Hoe door de faem uw glori wort bekrachtigt. 

\Vy zullen, als de lente weligh blocit, 

En 't kille sneeu komt op 't gebergt ontdoien, 

Uw stil ,·ertl'ek, uw rustplaets onYermoeit, 

Met geurigh loof en versch gebloemt bestroien, 

Terwyl zult ge u vermaken in den rei 

Der zaligeu, daer andre starren \ichteu. 

V ergeef my nu, dat ik weemoedigh schei 

'k Zal in myn ziel Yoor u een eerzuil stichten. -

En gy, die hier uws Vaders Iyk betreurt, 

:\Iarye, eilaas ! hoe schynt het heil verd weenen ! 
Bewys uw rou: 't valt schaers ecn kiut te bcurt, 

Zoo groat een' Helt en Valier te beweeuen." 

1) Van 1lit f::i.miliewapen maakte ik reeds melding op biz. 10, Noot. 
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Zoo als uit al het bovenvermelcle blijkt, zijn de bijzonderheden 
omtrent de waarnemingen van Leeuwenhnek alle ontleend aan 
brieven door hem aan de ,, Royal Society" te Londen en aan 

particulieren geschreven en beslaan dus ook zijne geschriften 
uit eene verzarneling dezer brie,·en, <lie alien op verschillende 

tijden, aanvankelijk ieller afzonderlijk of enkelen te samen, 

schijnen gedrnkt en uitgeg even te zijn, blijkens de pagineering, 
<lie in het eerste deel niet doorloopend is, maar voor ieueren 
brief afzonderlijk, en ook door de verschillende titels, waaronder 

zij bij onderscheidene boekverkoopers te Delft en te Leiden zijn 
n·edrukt en uit,rerreven. o n o 

Er bestaan van deze zelfde brieven twee uitg-a ven, namelijk 
de Hollandsche en de Latij nsche; beiden in vij f 40 deelen, waar

van het vijfde <leel de zoogenaarnde ,, SendLrieven" bevat. 
De Hollandsche verzameling, die in mijn bezit is, dateert van 

1685-17-18. Daarin zijn de hrieven van Leeuwenhoek opgeno
men, deels onder den titel van ,, Ontleedingen en Ont<lekkingen" 
enz., deels onder <lien van ,, Ondervindingen en Beschouwingen" 

enz., deels onder dien van 1, Vervolg der brieven", waarvan er 

zeven zijn. 
Deel I vangt aan met den 28sten brief en loopt tot no. 52, 

bevattende de brieven van <le jaren 1679 tot 1686, terwijl 

daarin ook het Eerste Vervolg van no. 53 tot 60, loopende v.1n 
Ap1 il '1687 tot November van dat zelfde jaar gevonden worden. 

Deel II hevat het Tweede tot. Vierde Vervolg van no. 61 tot 

no. 83, loopende van 1688 tot 1694. 
Deel III bevat het Vijfde en Zesde Vervolg van no. 84 tot no. 

107, loopende van 1694 tot 1696. 
Deel IV bevat het Zevende Vervolg van no. '108 tot no. 146, 

loopende van 1697 tot 1702. 
Deel V eindelijk bevat de ,, Sendbri,wen" vervat in 46 brie

ven, loopende van 1712 tot 1716. Na aftrek dus van de 28 .niet 

uitgegevene zijn er in dezei verzameling· in het geheel 165 brie

ven opgenomen. 
De reclen waarom <leze brieven eerst met den 28sten aanvan

gen schijnt niet met zekerheid bekenJ te zijn. De drnkker van 
de brieven, die in het eerste deel voorkomen, zegt aan het be-
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gin \'an het ,, RPgister" op den 28sten tot den 52slen brief: 

11 De voorga:rn<le 27 bl'ieven by den Auleur geschreven, en heeft 

hU tot noch toe niet konnen resolveren, die met den druk ge

meen t.e ma ken; dus hier de 28ste Ilrief de eerste is die ge

d ru ld is." 

Van Haastert 1) oppert hct vermo,~den, als of hij den inhoud 

dczer 2G brie\·en uit kie:::cliheid niet geschikt voor de pnblicitP.it 

zon ~ekPurcl hehben, doelcmle op een postscriptum om1er een brief 

van Leeuwenhoek, liandelende OYer de zaadclierljes, waar hij zeg·t: 

11 Tk heh nog ecmge afzonderlijke ,vanrnemingen over de \Tou

wen en de bevrngtin~ enz., doch ik houde die terng om g-een 

nanstoot le geven. En in een an<leren brief nan Petrus Rahus 2), 

,, l\lyne stellingen orntrent <le ,·ersamelinge, Levrngtwerdinge 

en voortteling·e van onze vrouwen enz., hebbe ik sedert dat 

ze UK onlangs lot mijnent ge]ezen had, nag aan een zeer 

geleenl en voornaam Heer laten zien en daarby gezeid, dat 

UE. my liaclde aangeboden om het in 't Latyn over te zet

ten, Pn in die Laa] wereltkunclig le maken. Doch die Heer 

is, nevens my, van gevoelPn, dat wy zulks Lest rnogten 

Jaten; eensdeels enz.... en ten anderen, uit vreze dat de werell., 

die dog boos en bot genoeg is, cle Natuerkennis t.ol. haar ver

clerf mogt gebruiken en meer en meer in ongebondenheitl uit

spat len." 

Tk kan rnij echler met deze opgegeven reden niet vereeni

gen, clewijl ik in de brieven, die ik van Leeuwenhoek in 

de ,, Philosophical Transactwns aan de ,, Royal Society" van 

voor -1679 geschreven, gevonden heb, die een zestiental be

dr.igen, er slechts eene gernnden heh die over de spermatozo'i

den handelt. 

Het is zeker te verwomleren, dat juist de brieven van 1673, 
waarin hij zijn eerste brief aan hovengenoemd Collegie schreef, 

tot 1679, waarin de 28ste of eerste brief der Verzameling is ge

schreven, in deze verzameling gemist worden. Deze toch vertegen

woonligen een tijdvak, waarin zijne waarnemingen, zoo zeer de 

I) T. a. p. biz. 2G. 
2) Derde dee!, 85ste Brief, biz. '13. 
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bewondering en verbazing vc1n de le<len der ,: Royal Society" op

wekten, dat claardoor niet alleen de aandaeht op hem geves

tigcl werJ, maar hem de hoo7e onderscheiJmg werd waarJi~ 

gekeurd als Lid van <lat beroernd genootschap te warden aangc

nomen en dat onder omstandigheden zoo vereerend voor hem 

als wellicht zelclen aan een ander zijn te henrt gevallen. Zijne 

in het IX.cle, X.de en X.Ide deel der ,, Philosophical Transactions" 

opgenomene hl'ie,·en hebhen betrekking op zijne microscopisch e 

onderzoekingen van ,, bloed, mclk, beendcren, de hersens, het 

haar, het kristallynvocltt, de gezichtszenuw, de textuur van het 

hout, de kleine diertjes in regen-, we!·, zce-, en sneeuwater, 

alsme<le in water, waarin men peper had bten trek ken; de 

structuur <ler tan<len, beenderen, i\'Oor." 

Ik vermoed eer dat Leeuwenhoek geen afscliriften van deze eerste 

hrieven zal gel1ouden hebben, zoo als liiJ dit van de anderen deed 

en mij uit enkele perioden in somrnige zijner hrieve11 gebleken 

is, en hij daarom buiten de gelegenheid was, tuen men bij hem 

op de uit7ave zijner brieven hegon aan te Jringen, claaraan, wat 

deze 27 eerste hetreft, ~evolg t.e geven. Dat Leeuwenhoek a::m

vankelijk tot die uitgave niet uit eig-en beweging, rnaar op aan

dran~ van anderen is overgegaan, Llijkt uit een brief van zijn 

eersten uitgever Daniel van Gaesbeek te Leiden van t Januari 

1684, bij wijze van opdracht voor het eerste deel geplaatst, 

waarin hij dus a:mv:rnp:t: ,, Als alle de werelt seer vcrwondert 

sprak, van de uitvindinge tot heschouwinge der onsienelyke 

verhorgenheidswaarheden, door UE. opg·elost; ende dat vecle 

hoeken in andere lanclen en ta:ilen daar af gewaagden, brande 

rnyn lust, om meecle een oog-getuige <laar in te zijn; soo heeft 

my den geleerden l\fcdicyn-meester de Heer Corne]is van 's Gra

vesantle, Raad en Scheepen der stacl Delft, hij UK p;eleid: waar 

ik <loor UE. konstige en niet min loflyke uit\'indinge, die ver

wonderlyke verborgentl1eden Gods, door UE. Leleef<le goecldadiµ·· 

heid komende te besd1ouwen, soo be\'ond ik, dat de vreerncle 

bocken die daar af door de wercld sweeven, in den zin, aftee

kening en waardigheid niet weinig verschilden, en oak dat onse 

eige ingeboorne lan<lsaten in haar taal niet kosten genieten die 

wetensclwppen, die reeds cenige nahurige volkcren in haar eygen 
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taal en sprake waren bekend geworden. Del'halve niet l'ustcnde, 
ofte ik had bckoomen yets van 't gene UE. selfs de weerelt 
meede gcdeelt had, so wierden my tcr hand bestckl (<loor een 
Heer, die ik en de werel<l daar voor rnoet daukcn) deese UE. 
ne\'ens~aande Lrie\'en, by UE. ,, meede Broeders ran dat Hoog
loflijke Collegie des . Koninklijke Societeits in Engelarnr'. Deese 
(waarin soo bysondr.re wonclerheden waren aan te schouwen) 
dagfen my te waardig, om niet aan alle onse Landsgenooten in 
liaar eigen taal (door hulp van den voornoemJen Heer, en rnyn 

druk-pers, mitsgaders de konstige hand des plaat-sny<lers, Abra
ham de Blois le Delft) sigtbaar voor te stellen, als zijnde een 
~rondsteen, waar op alle wijsgeerige en doordringende verstan
den voort bouwen en liaare wetenschappen verder verklaren. 
Soo leg ik deese myne daad en sorp;e wederom voor UE. neder; 
in hoope, dat dit myn stout bestaan by UE. over 't hoofd ge
sien, ende ten besten geduicl sul werden; dat ook UE. deese 
uwe eerstelingen (die dan een Engels, dan een Frans, en clan 

wederom een Oud-Rooms hulsel syn opgesel en daardoor veel 
van haar eygen wesen en luyster heLben verloren, en nu eerst 

het ligt in haar eygen vaderlanll komen te aanschouwen) niet 
en sult afwijsen; maar als UE. eygene vrugten en maaksels 
uwes verstands erkennen en aannemen; ende daardoor nog 
meer en meer hewogen werden, omme niet alleen UE. verdere 
ondervindingen, ,, maar ook die gene, die UE. (zoo ik onderrigt 
ben) orntrent thien jaren herwaarJs aan bet Hoogloffelijk Col
legie in Engeland heb opgedist, tot ·voldoeninge van onse inge
setene wijsgeerders rneede te deelen, en dien kostelijken schat 
onse ingeboome niet langer te onthouden, waartoe ik hoope 
God de Heere UE. ondersoekingen meerder en altoos sal zee
genen". 

Deze laatste periode doelt blijkbaar op de eerste 27 brieven, 
die Leeuwenhoek aan de ,, Royal Society" geschreven had. 

Nag op eene andere gaping in de bekendmaking zijner brie
ven in de Hollandsche en Latijnsche verzarneling wil ik wijzen. 

De laatste brief narnelijk van het ,, Zeven<le vervolg" (Deel '1 V) 
eindigt met den 146sten brief, gedateerd 10 April 1702, terwijl 
de eerste der 46 ,,Sendbrieven" de dagteekening draagt van 8 

9 
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November 1712. Er is dus we<ler een tijclvak van 10 jaren , waarin 
geen bri even van Leeuw enho ek in onze taal of in het Latijn af

zond crlijk zijn gedrukt. l\fogelijk zijn het. deze briev en, waarop 
gedoeld wordt aan het slot van den Catalog-us J er verkooping 

der microscopen in de rnl gcnd e noot: ,,N. B. In den hoed el van 

wijle Jufvrouw Maria van Leeuwenho ek zijn gevornlen ee11ige na

gelat en manu script en of bri even van haar vader, den Heer Antoni 

van Leeuw enho ek, dewelke door Z.E. in deszelfs leven geschr e

ven en in eene n ett e en goede ord e geschikt zijn, om als een 

vervolg op zijne voorgaand e uit.gegeven hri even geclrukt te kun

n en word en; all e cle Plat en daa rto e behoor end e, zijn daa rhij en 

reed s in ' t kop er gegra vecrt , zoo als de Latijn sche vertalin g van 
voorzeide bri even. Iemand genegen zijnd e dit wed{ te lat en 

drukk en , kan ziGh addr esseren arm de Execut eur s van de voorz. 

boed el." ,Vat er van die bri even geword en is hen ik ni et te we

ten kunn en kom en . 

Een e and ere verklarin g, die mij, in verband met het boven 

verm elde, ni et onwaars chijnlijk voorkomt, voncl ik in hetgeen 
zijne Jochter a.an von Uffenb ach, tijdens zijn bezoek aan Leeu

wenho ek mededeelcle. ,, Sie erzahlt e un s," zegt hij, ,,dass ihr Va

ler seit einig en Jahr en viel neu es dur ch sein e Microscopia entd ekt 

htitt e, er wolte ah er in seinen lebcn nichts mehr von seinen 
Observationen- heraus geben , weil ihn e einig er Schimpf, vermuth

lich in Schrift en, wiederfahr en , da man sich i1ber seine sond er
liche l\Ieinung en in seinen Schrift en bin und wieder spotti sch 

aufg ehalt en, und ihm schuld gegeben, er bab e mehr dur ch sein e 
Einbildung ges ehen, als durch seine Glaser." 1) Dit bezoek nu 

had jui st plaats in 17'10, en de door zijne docht er bedoelde 

11 ni euwe wanrn eming en" kunn en dus zeer goed slaan op die, 

welke hij sedert 1702 onJ.ernornen en aan de Royal Society had 

medegedeeld. Ik heh deze briev en in de ,, Philosophical Trans
actions" van de jaren 1702-1712, deel XXIII-XXVII , · gevon

den, de volgende waarnemingen word en er in verm eld: ,, Over 
het groen kroos in het water groei ende, en eenige diertj es daarin 

gevonden; de zaden van verschillende Oost-Indische plan ten; 

1) UfTeubach's Reisen e11Z. t a. p. 
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<len kinabast; het beslag der tong bij koortsen; de bloeclvaten; 

de circulatie van het bloecl bij de visschen; candysuiker; de zaad

vaten, spien•ezels en bloed van den walvisch; de huid van den 

olifant; de voortteeling lier mossels ; de milt; rooclkoraal; samen

stelling- van diamanten.'' 

Eindelijk heb ik nog-, na de laatste der ,, Sendbrieven" d.d. 

20 Nov. 1717, waar hij, om zijne hooge jaren, afscheicl neemt 

van de Royal Society, in hct XXX.Iste en XX.XIIste deel cler 

,, Transactions" een achttal brieven gevonden, van de jaren 1720 
tot 1723, hetzelfde jaar, waarin hij gestorven is, hanclelende: 

,, Over beenderen; het middenrif; de spiervezels der visschen; de 

vaten in sommige soorten van bout, en O\'er spiervezels in ver

schillende dieren; de membranen die de yaatbundels omsluiten, 

waarin een spier verdeeltl is; de spiraalvaten van de blacleren; 

l1ct wollige bckleellsel cler persikken en kweeappels ;" waarbij 

eimlelijk nog gevoegd moeten worclen de heide hrieven, die 

Leeuwenhoek op zijn sterfbed aan zijn vriend Johannes Hoogvlied 

verzociit in het Latijn over te zetten en aan de Royal Society 

toe te zcnclen, welke brieven ik reeds uitvoeriger hesproken heb. 

De Latijnsche verzameling hestaat eveneens uit vij f deelen in 

40, onder de volgencle titels: 

Deel I onder clien van: ,, Anatornia et contemplatio nonnullo

rum naturae invisibilinrn sccretornm, comprehensorum Epistolis 

quibusclam scriptis" etc. Lugd. Bat. 1685. 
Deel II: ,, Epistolae ad Societatem Regiam Lonclinensium et 

alios Yiros illustros clatur." Lugd. Bat. 'lfi89. 
Deel III; ,, Anatomia, hoc de interioribus rernm, cum anima

tarnrn, tum inanirnatarnm, ope et beneficio exquisitissimorum mi

croscopiorum detectis.'' Lugd. Bat. ·1689. 
Deel IV: ,, Arcana natmae ope rnicroscopiorum detecta. Delphi 

·1695-'169 7. 
Deel V: ,, Epistolae physiologicae super cornpluribus naturae 

arcanis, hactenus nunquam ellitae," Delphi -1709. 
Later heeft men ze nog gezamenlijk uitgegeven onder den 

titel: ,, Opera omnia sen Arcana naturae ope exactissimorum mi

croscopiorum cletecta ;" doch men heeft er een nieuw tit elblad 

voor geplaatst met de jaartallen '1715-'1722. 
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A. .T. van der Aa 1) vermeldt eveneens de bovengenoemde 

Holbnd sche en Latijnsche uitgaven in vijf deelen, waarin de brie 

ven van Leeuwenhoek zijn \·er vat, en bevf'stigt, door de vermel

ding dcr afzonderlijke titels, wa:irondPr zij zijn nilg ekomen, dat 

cnkele dezer bri even bij een-, twee-, drie- en meertallen te sa 

men afzonderlijk zijn uitgPgev en en, zoo als ik boven opmerkte, 

betrekking hebben op de 52 eerste hrieven, altijd daarvan afge

trokken de 27 eers tP ni et gedrukte, terwijl hij zoowel van de 

Hollandsche als de Latijnsch e uitga ve de geheele; uitvoerig-e tit els 

meded ee lt. Men vine.It verder nog bij van der Aa zijne conespon

denti e met Petrns Rabns, de uitgever van de ,, Boekznal van 

Europa,'' welk tijtlschr ift tot op onzen tijd oncler den naam van 

,, Boekzaal der gelecr<le wer e]<l" is bekend g:ebleven. 

In de Hollandsch e en Latijns che verzameling-en zijner hri even 

vindt men er echt er sleclits een aan genoemden schrijver, Jie 

ce n hijzonder vri end van Le euwenhoek moct geweest zijn. 

Deze correspondentie heeft Rabus in zijn ,, Boekzaal" hek end 

gemaakt; ze is de volgencle: 

l. ,, Korte inhoud van een brief, geschreven uit Kalmar, be

helzende een overzt'ldzame ziekte van eene vrouw, die rijpen 

(rupsen) uit haar rcgter oar loosde '', en Lrief van Leeuwenho ek 

aan den schrijver van de Boekzaal over de vorenstaande histori e. 

2. ,, Uittre ksel uit een bri ef van den groo ten onderzoeker der 

Natnurg eheirnen den He ere Antoni van Leeuw enho ek, g-eschre

ven aan den schrijver van de Boekzaa], waarin µ-ehan<leld worclt. 

v:ln de vis, Roch genaamd, deszelfs eijeren, hlo edvate n cnz." 

Delft den 21 l\iei -1695, (In de P. R. Boekzaal van Europa~ Mei 

en Junij 1695, hlz. 322). 
3. ,, Brief van den grooten natuur-beschouwer den Hcere An

toni van Leeuwenhoek, geschreven aan P. 1fabu,::, zoo als ze van 

woorcle tot woorcle luid (een vervolg van 's l\Ians ontc\ekkingen, 

wegens hel hoorndi es en d' oogen van een Rornbout (Korebout 

of Puistebijter); ontle<ling van 't gemelde vlies. Reschouwing door 

't zelve. Uit hoeve le schu hachtige opeenleggende deelen het be

,::laat. Volm:1aktheid van 't oog. Rcden waarom het vliegcnd dier 

1) .. Uiog raphi seh \Voonlcn uoek dcr ~cLlcrl:rndcn. (Letter L.)" 
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met zoo \'eel duizende gezigtcn voorzien is; Kl'ahbe-, kreeften
cn g-a rnaals-oog cn. Eij erncsten tlcr \'Ol'ensgezeicl c no in bou ten, 
Groot g·etal eijl~ri:n. Oorzaken waarom uit die eij<'ren nict mcer 
voortµ·elrnmene dieren gezien worclen. Besluit van de voortteelinge" 
in P. Ralrns. Boekzaal, Nov. en Dec. '1694. biz. 5H. 

4. ,, Brief van den Heere Antoni van Leeuw enhoek aan den 
schrij,·er van de 13oekzaal (P. Rabus) gezonden, als een Yerrnlg-van 
zijn µ·e\'o~lL!n over <le liistorie \'an de vrouw \'an Kolmar, in de 

naast voorgaande twee maanden verhandeld en ornlerzogt. Bij 
Rabus, Boekzaal y;m Europa," .Tulij en Aug, 1695, biz. 92; Sept. 

en Oct. biz. 258. 

4. ,, Brief van Antoni van Leeuwenhoek aan P. Rabus, 
waarin geh:rndeld word ,·an den zoogenaarnden Honigdauw. \Vat 
de hoeren en het algemeene volk cbardoor Yel'staan. \Vaarne
ming v;m zeker ;rli111pend vocht op lindeblade~. Zoutdcelen in 
dezeh·e. Deze ,·oclit in 't oog als een olyachtige stoffe voorko
mende, va It geenszins uit de lucht. Ze worclt uit de blacleren 

uitg-estooten. Beschouwing van meer boomen en lwre liladen, 

hijzonderlijk den '\Vijngaert. 13evestiging van het Yoorgcstelcle 
Nog iets van de ,vi~chelroede"; in P. nalrns, Boekzaal vnn Europa, 

Julij en Aug. ·1696, biz. 144.'' 
G. ,, Uittreksel uit zekeren brief van den Heere Antoni Yan 

Leeu\\"enhoek, den vij[den nrn Grasmaancl ·1697 aan de Konink

lijke Maatschappij te Lornlen geschre\"en, wegP.ns den zeilsteen 

en het ijzer", in Ralrns, Boekzaa l rnn Europa, l\1ei en_.Junij ·I 697, 
Liz. 450. 

7. ,, P. Rabus, Drief aan den grooten uil\·inder cler Natuur
gelieimen, den Heer Ant. rnn Leeuwenhoek"; in Boekzaal van 

Europa, 1693, biz. 159." 
8. ,, Uittreksel uit een brief van clen Beere Antoni ,·an Leeu

wenhoek, geschreYen aan den schrijver cler · Boekzaal. .O\'el' cle 
vloo-teelt"; in Boekzaal ,·an Europa, 16:33, biz. 554. _ . 

9. ,, Brief van den scl1rijver des Boekzaals aan Antoni var/ 

Leeu\\"enhoek afµ-evaarcligt, over een zonderlinge hi:;torio{!,·an ~oud, 
ziln .•1· o[ anclere hergstoffen, met een tweesprankelig takje van 

een boom te ontclekken'·; in Bockzaal van Europa, Mei en J unii./,::·i- !,; -,~--~ ,.., '-o t ._. A I 

·Io9G, biz. 495 en AntwoorJ van Ant. van Leeuwenhoek, biz. 5 . '-' -.;;;::-.'...:, (~ 
~ , .. ov"' ff' 4 
, o o< ;_t'\ \ 

. ,..""::: -~· ~ o~ ,'(\ ,;-..r \ -..:: . o , 
L·...I [ L I 8 R A R Y ::ol 
\·;t·\ ~~~ 2:./ 
·. _.,,.,, ' ,.1 
\ :_y' ,'-......._A,:, P SS· r, ,/ 

"" v'. -__:._.,. , ... '-.....:",/ ·, ;.~v ... \. .j/ 
~ ~ 1'/ ._:.:.__.-,--
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\1.rn deze hrieven zijn NO. ·l, 2, 4, 7 en 9 niet in de verza

melin~ zijner brieven te Yinden, terwijl over den inhoucl van 

NO. 3 p;eltandelJ wordt in het IIIde decl, 5Je vervol~, 85ste 

brief, biz. 5; van NO. 5 in hel III de <lee!, Gde vervolg, '104de 

bri ef, biz. 293 en IVde deel, 7de vervolg -109de brief, van NO. 
6, in het IV de tleel, 7Lle vervolg-, ·108ste hriel', hlz. 3; van NO. 
8 in fhet Hele deel, 4tle vervolµ·, 76ste brief, blz. 56 l. 

l\Ien vindt nog- bij van der A.a verrneld, dat. de hrieven van 

Leeuwenhoek m de ,, '6iornale Lilt.erati te Modena" zijn op

genornen. 

Ook zijn <le Microscopische heschonwingen, vel'\'at in de ,, Phi

los. Transact. NO. 3, pag. 51; NO. 91-, pa~. 6037; NO. 97, pag. 

6116; NO. ·10'2, '106, '108, ·H7, 136, '143, door Leske in het 

Hoo;rduitsch overgezet en uitgegeven, 2 deelen in ee n bantl. 

Verder: ,, De generatione Hominis, liber Petri Gercke, Med. 

Dr. Chymiae, Theoriae, et ~Iateriei :\Ie<l. Profes s. r. 0. in Aca

demia Julia Sereni ssimi Ducis Bnrnsvic. et Luneh. a consiliis 

Aulae et Archiatri ac R egiae Societatis Scientiarum Berol. :\Iemhri. 

Helmst. '1744. 

Een uittreksel van Leeuwenhoek's brie\' en versclieen acltter 

,, Cours de Physique, accompagnc de plu sieurs Pi eces concernant 

la Physique, qui ont deja paru et tl'un Extrait critique des Lettres 

de ~fr. Leeuwenho ek, par feu Mr. Hartso eker, A la Haye, t 730 

40_ 'twelk aanwezig is op de Acaclernisch e Bibliotheek te Leiden. 

Eene uitvoerige lijst van de brieven van Leeuwenhoek kan 

men ook vinden bij L. Theod. Gronovins, Bibliolheca Regni ani

mali atf1ue lapidi. L. B. 17GO, pag·. 159. 

Verder vermeldt Dr. Herman August Hagen in zijn ,, Biblio

theca entomologica," Leipzig ·1862, een 15tal brieven, alien van 

entomolog;ischen inhoud. 
<.. 

Prof. Louis Agassiz hee ft de brieven van Zoologischen inhoud 

van Leeuwenhoek opgenomen in zijn ,, Bibliotl1eca zoologiae et 

geolo~iae," London 1852. 

J. Victor Carus en \Vilhelm Engelmann hehben clit gedaan 

in hun ,, Bibliotheca Zoologica," Leipzig '1861, voor een aanzien

lijk aantal zijner briev en, die zij onder de de::;hetreffende rubrie

ken hebhen vermeld. 
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Eindelij k volg-t hir r de korle inl1011d van de acht rnanuscript cn 
van Lecuwe11hoek, die ik ~eraadpl cegd heb, wattrvan er twee 
bernslen in de Bihliol heck der Leidsche Hoogeschool, Cat. XVIII , 
Htrn:rens. NO. 2G en 30, en de O\'erip;en · in de verzamelin~ wa-

,J (. / t. ..._. 

ren ,·an Jfr. L. C. L11znc, doch na diens overlijden \'e rkocht zijn I), 
als: I. vij f aan Con~lantijn H11y~:cns ; II. twee aan Christiaan Huy
gens; II I. een a:rn N. Oldt>nhurg, Secretari s der Royal Society 
te Lunden. terwijl er zic:h noµ: e,~n eigenhanJ1g geschreven bri ef 
van Christiaan Huy~ens aan Leeuwenhoek hij bevimlt, waarbij 
gern ep:d is een door Leeuwenhoek geschrevcn en uitgewerkt e 

berekening, ten hetoo~e, Jat er meer cbn tienrnaa l zoo vcel le
Yende dieren uit de horn ,·an een cabeljau voortkom en a ls er 
menschen op de narcle !even. Dezelfde bcrekenint!' worrlt gevon
den in een ,, poslsr.ripturn " ond er een brief van Leeuwenho ek aan 
Nehernias Grew, Secretari s der Royal Society te Lund en (28ste 
brief, biz. 14) . 

.i-\ l deze hrie\'E!n zijn g:etcekend An torn Leeuwenhoeck, de voor
naam met een lang e i zonder ,, van" en met ,, ck." 

De inho11d clezer m::rnuscript en is de volf?:ende: 
I. ·IO. d.d. 5 April 1674 : Over de globulen in melk, het haar, 

de naµ-els; de rnrming- \'Rn melk in de vronw en-borst r n uit 
bloed. 

20. d.<l. 24 April ·1674: Over de bloedholl etjes; de Leend eren; 
waara an de witt.c kleur aan fijngestot en gekleurd e stoffen is toe 
le sc:hrijven; de hol leljes in de krnt van cahrljauw . 

30, d.cl. 7 November ·1676: Over de diertj es in gekruide wa
teren , en in regen- en and ere ·wateren, waarin hij zes \'erschil
lencle diertj es bescl1rijft; de aaltj es in azijn; Leeuwenho ek be
dankt in <leze brief aan het slot , voor het aanbod van zijn znon, 
Christiaan Huyg·ens, om zijne observati en in de Fran scl1e t:wl 
o,·er te zetten en ze in die taal wereldkundig- tc maken. 

40. d.<l. 26 DecPmber ·1678 : Opmerkingen over d<~ door Chris
tia n Huygens waargenom cn en afg-ebeelde diertj cs in Yerschil-

1) Dit wen l m ij cc r;;t onbn gs doo r DI'. d 11 Rieu rnc1lcgc dccld t en vijl di t 

laats te bla .J t er pcrsc wa~. 
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lende wateren; O\'er het zoogen:rnmde stof op de vleugels der 
kapellen en afbeelclinµ; dezer sclwone schubjes. 

50, d.d. 21 Mei 1679: Speculatien O\'er de kk,in e vatjes en 
zenuwen in de kleine diertjes in 
trcnt de p:rootte dezer dicrtjes. 

II. 10. cl.ii, ·13 Febrnarij ·1677: 
in liet Fransch zijner obsenatien. 

hel water enz.; calcnlat.ie om-

Dankze<min(l' voor de vertalinrr 0n o n 

20 d.d. '15 Mei '1679: ~Iedegeg-even aan zijn znsters zoon An
toni :\lolyn of du rifolyn. (Zie mijn familieregi:ster). Over de bewe
ging der kleine diert.jes met een lange staart. Aanbeveling aan 
Chr. Huygens orn: vo61· hij zijn ,, Dioptrica" uitgeeft, het hoekje 
van Robert Hooke, ,, Lectures and collections" t.e lezen. 

III. cl.d. -1 Junij '1674. Dankzegging voor onlvangen nornm ers 
der ,, PhilosophicL,l Transa ctions" en voo1· de aanmoediiing van 
Boyle, om ,·oort te g-aan in hct onderzoeken ,·an de ,, hloei
jende conlcur", die het bloed uit de aderen ondergaat, a ls het 
aan luchl i:; blootgestrlJ; ohservalie over het nederzakk en der 
blu.edbollctjes n::iar den hodem; over de wijze hoe hli bloed en 
melk in dunne glazen p\jpjes observeerl, en beschrijving en :tf
heelding dezer fijne lwarlrni sjes; over de drukking die de licha
men <loor de l11dit. ondervinden (hij zoncl er eenige der hoven 
hescl1rcven lrnarlHJisjes om het. bloecl m waar te nemen bij); over 
de strnctunr van beend ere11 en tarn.Jen; over de lever; de herse
nen en het rn rrrrenierrr eener koe · het vleesch en de dunn e • un n , 

striernpjes da::i.rin; speeksel; de menschelijke opperhuid. 
l V. d.d. G ?\Iaart ·1690. ?\linnte van een brief \'an Christiaan 

H11ygens a;i.n Leeuwenhoek. Over eene verbderde wijze om de 
glazen bol in te rid1ten, ten cirnle de roi1tlclr:1aiende heweging 
der anrd e aan te toon en (ziP LI. 66 en zesde venolg '10lste 
bri ef, hlz. ~63). 

Venl el' hanclelt een eiµ:enliandig gescl1reven brief van Leeu
wenhoek aan den Heer L. van Veltllllysen, in het bezit geweest van 
wijlen den Heer van Dcllll Yan Noorddoos te Rotterdam, \'an '11 
Mei 1670: Over cl,-' fiµ,nur van een plant in zaaden te zien; de 
spiraa]yaten in de zaden, het )1,mt en a11dere deelen der plantPn: 
de scliin1rnel op owl leder en l1Ue het ~e\'Orn1d wordt; O\'l'r 
de witte vloed. 
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Later is mij nog door Dr du Rieu berieht, <lat door hem in 

een bunclel nog niet op den eatalogus gebrachte hrieven, gevon

den zijn Yier brieven van Leeuwenhoek: 

'1 o. Een afsclwift van een eigenhandigen brief van Leeuwen

hoek, waarvan het oorspronkelijke berust Lij den Heer Mazel, Oucl

Secretaris-Generaal van Buitenbndsche Zaken te 's Hage ,, Over 

de zoogenaamde zaaddiertjes; de aaltjes in den azijn, waarom

trent Leeuwenhoek vermeldt, dat er 8 a 10 in een glazen pijp 

te zien waren, welk getal, na verloop van 3 maal 24 uren, 

tot meer dan 80 was vermenigvuldigd, en dat hij zieh niet kan be

grijpen hoe deze zonder voortteeling kunnen ontstaan. Dit braeltt hij 

over op de vermenig-vuldiging van de <liertjes in het regenwater, 

waarbij het hem eveneens onbep:rijpelijk is, hoe zU voortteelen. 

Hij verdiept zich ver<ler in dezen brief over de vraag, waar het 

zaad van daan komt, w~aruit <le cliertjes voortkomen, die in het 

spcrrna van menschen en dieren gevonden wordt. 

20. De eigenhandi~e brief in Halbertsma's dissertatie, pag. 70 

vermelcl als NO. VIII der ,, Philos. Transact." 

so. De eigenhandige brief, eveneens in genoemde dissertatie 

op pag. 69 vermeld, en in het Engelsch vertaald te vinden m 

de 1, Philos. Transact." Vol. XXIV, pag. _16'14. 
Aan het hoofd van dezen brief teekent Prof. Halbertsma aan. 

dat deze geschrevcn is in een tijd, dat Leeuwenhoek boos was 

en in het Hollandseh althans niets uitgaf. Deze brief handelt 

over de cochenilje en bevat eene wederlegging van <le bewering, 

dat deze stof geen diertjes zouden zijn. Hij haalt daarbij aan de 

verklaring van een ooggetuige, narnelijk een oud Spanjaarcl van 

Jamaica, en beschrijft de wijze hoe deze op de hla<lercn en tak

jes van zeker gewas ,, prikle-pear of Inclische vijg, met dikke 

ronde blacleren en scherpe stekels voorzien, voortplanten, en 

hoe zij einclelijk door den rook van brandcmle stoffen gedood 

en verzamelcl worden op onder <le planten uitgespreide klceden 

enz. Deze bijzonclerhe<len zegt Leeuwenhoek ontleend te hebhen 

uit de ,, Philos. Transact." van de maamlen l\faart, April, l\foi en 

Juni '1691, waarvan hij zich eene vertalinp: had cloen maken. 

40. Twee eigenhandige brieven aan den dichter van verzen op 

zijn afbeeldsel gemaakt, namelijk I-I. K. Poot, terwijl het tweet.le 
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g-edieht te vinden is v66r de ,, Senclbneven" van Leeuwenhoek. 

Deze brieven zijn van ·IO Mei 17'16. Hij lwndelt daarin: ,, over 

de diertjes in het water, en voegt er eene uitvoerige berekening 

bij van hunne grnotte, terwijl de tweede hanclelt :" over de maag

depalm, waarvan men beweer<le, dat ·de blo em, die het droeg, 

geen zaa<l zou voortbrengen, welke bew ering hij door zijne on

derzockingen logenstrafte. 

Deze a::m Poot geschreven brieven warnn bezegeld met een 

cachet, waarin bet vrij goed bewaarde portret van Leeuwenhoek 

gegra veercl was, zooals blijkt uit de goede gelijkenis met het ge

g-raveerde portret, uitgegeven bij zijn ,, Ontledingen en ont<lek

kingen." Leiden '1686. 
Eimlelijk werd mij nog ni et Jang geleden door Dr. du Rieu me

degedeeld, dat door hem in den ,, Na vorscher" van '1864, blz. 351, 
een afschrift is gevon<len van een brief van Leeuwenhoek, d.d. 

9 Fehr. 1701, aan FreJerik. Adriaan van Rliede en handelende 

over verfstoffen en turfgra vini. 

Ook van al deze bri even zijn mij, door de welwillende zorg 

van Dr. du Rieu, nauwkeurige afschriften toegezonden. 

De hronnen die ik bij de samenstelliu~ dezer levensbesd1rij

ving heL geraadpleegd, zijn, hehalve de hoven genoemtle manus

cripten, enz. de volgende: 

D. Hoogstrat en, Algemeen woordenboek. voor kunsten en we

t.enschappen, 1729. 

H. Baker, Nuttig gebrnik van het i\likroskoop enz., nit het 

Engelsch door M. Houttuyn 1755. 

II. Baker, Het rnikroskoop gemakkelijk ~cmaakt enz., 11it het 

Engebch doo1· l\L Honttu~'n 1778. 

G. Stoll, Anleitung zur Historic der medicinischen Gelahrheit. 

173·1. 

Z. C. von UfTenbach, :\1erkwfu·clig-e Reisen durclt Nieder Sach

sen, Holland, urn! Engellaml, 1 ~54. 



A. \'. Haller, Bibliotheca anatornica Tom. I. 1774-. 

G. Yan Loon, Beschrijving cler Nedrrl. historiepenningen. Bel. 

III. '1723. 

Collot cl'Esrury, Holhmrl's Roem m kunsten en wetenschap

pen. Deel 7. 1844. 

G. Nieuwenhuis, vVoordenboek Yan kunsten en wetenschap

pen. Deel 5. '1859. 

Isaac \'an Haastert, Antoni Yan Leeuwenhoek yereerencl her

dacht enz. '1823. 

Tijclschrift voor natuurlijke g-eschiedenis- en physiologic, uit

gegeYen door Prof. I. van <.!er Hoeven, en \V. H. de Vriese '1834. 

'l e <leel, beyaf.tencle: Eene verhancleling- \'an H. C. van Hall over 

Antony van Leeuwenhoek en zijne vercliensten voor de plantkun<le. 

N. G. van Kampen, Beknopte geschieclenis cler letteren en 

wctenschappen 2e deel. 

H. Halbertsma I. fll., Di$sertatio historico-rn edica inauguralis 

de Antonii Leeuwenhoekii merilis in quasunm partes anatomiae 

microscopiae 1843. Inhoud: De vita Leeuwenhoekii; de sanguine; 

<le vasis et circulatione; de ossibus; de den ti bus. 

F. Le Sueur Fleck, Dissertatie oncler denzelfden titel 1843. 

Inhoud: De musculis; de lente crystallina. 

N. H. van Charanle, Dissertatie onder denzelfden titel '1843. 
Inhoud: De nervis; de epidermide; <le pilis; de materie ad clen

tes haerente. 

A. yan <ler Boon Cs., Geschicdenis cler ontdekkingcn in de ont

leedkumle van den mensch, gecban in de Noonlelijke Neclerlan

<len, 1851. 

G. Cuvier, Histoire des sciences naturelles. Tom. 2. 1841. 
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P. Hal'ling, Het mikroskoop, deszelfs gebruik, geschiedenis en 
: !egenwoorcligen toestanu. 3e deel 1850. .. . 

Em{le Blanchard, · Les premieres observations au n11croscope, 
in ,, R~vue <les cleux mondes 15 Juill. 1868. 

,,. 
Boitet, Beschrijving der stad Delft 1729. 

Birch , the History of the Royal Society of London 1757 . 

. 
Biographie Universelle etc. Paris 1819 T. XXIV. 

Verslagen , en mededeelingen · der Koninklijke Academie van 
vVetenschappen, Afd~eling Natui1rkunde, deel 13. 3e stuk. 1862, 
waarin .eene verhancleling voorkomt van Prof. H. Halbertsma 
over Johan Ham van"' Arnhem. " 
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