
BET LEVEN VAN EEN GROOT NATUURONDERZOEKER. 

ANTONY VAN LEEUWENHOEK. 

GESCHETST UIT ZIJNE BRIEVEN EN ANDERE BESCHEIDEN, 

DOOR 

P. J. H A A X M A N, 
Apotheker te Rotterdam. 

Het zal wellicht meenigeen verwonderen, dat ik het leven van ANTONY 

VAN LEEUWENHOEK, omtrent wien men, in onderscheidene geschriften van 
vroegeren en lateren tijd, verschillende bijzonderheden vindt opgeteekend, 
tot het onderwerp eener opzettelijke bewerking gekozen heb. Doch ik vlei 
mij, <lat, hetgeen door mij omtrent dien beroernden natuuronderzoeker, met 
wien mijn geslacht zijdelings verrnaagschapt is, bijeengebracht werd, het 
bewijs zal leveren, <lat er nog meenige bijzonderheid omtrent hem door mij 
is opgespoord, die tot nog toe onbekend was, terwijl vooral een opzettelijk 
en nauwgezet onderzoek van den belangrijken en rijken inhoud zijner brie
ven, die slechts door enkele schrijvers voor bijzondere doeleinden zijn on
derzocht geworden, een helderder licht zullen verspreiden over zijn karakter 
en geh.eele persoonlijkheid, zoodat <laardoor, naar ik vertrou\v, een j uister 
beeld van LEEUWENHOEK zal geschetst wor<len. 

V ooral werd de lust tot het bewerken en tot een geheel brengen van de 
talrijke aanteekeningen, die ik al sedert geruhnen tijd omtrent <lien beroem
den man had bijeenverzarneld, bij mij levendig, na de lezing van het goed 
geschreven opstel van de hand van EMILE BLANCHARD 1), Les premieres ob
servations au microscope; en het was vooral mijn verlangen, uit de brieveu 
van LEEUWENHOEK zelven, gedurende zijn langen en rocmvollen loopbaan 
aan de beroemdste gelcerden en aanzienlijke mannen van zijn tijd, zoowel 
in zijn vuderlaud, als in het buitenland geschreven, de stof te putten, 
waaruit meer opzettelijk zijn karakter als mensch en zijne verdiensten in 
verschillende deelen der natuurwetenschap, voornamelijk als nauwkeurig 
waarnemer met het rnicroscoop, te doen uitkomen en daarbij in een zoo veel 
mogelijk volledig en uitgewerkt gcheel, alles bijeentebrengen, wat bij vele 
verschillende schrijvers dikwijls zeer oppervlakkig en niet zelden onnauwkeu
rig omtrent LEEUWENHOEK is opgeteekend. 

1) Revue des deux mondes, livr. 15 Juillet, 1868 pag, 379. 
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En verdient iemand de moeite eener rneer nauwgezette studie, dan is bet 
zeker wel de man, die als nederig burger van Delft, hoewel door zijne stad
en landgenoten in zijn }even niet naar verdiensten gewaardeerd, ecbter door 
de grootste geleerden der beschaafde wereld, in den tijd waarin hij leefde, 
met eer en roem en bovenal met groote achting werd vermeld, wien vorsten 
en hooggeplaatsten het zich tot eene eere re kenden te zien en ·zijne o bserva
ties met het microscoop te bewonderen en wiens roem zelfs zoo ver was 
doorgedrongen, <lat uit Engeland, Frankrijk, Duitschland, Italie, Belgie en 
Spanje vorst.en en geleerden zijne nederige woning opzochten, om persoonl\ik 
den man te leeren kennen, die de geheimen der natuur door zijn in <lien 
tijd onnavolgbare microscopen voor het- oog had blootgelegd, en die he
schouwingen en theorien, daarop gebouwd, over de gewichtigste- vraagstukken 
der physiologie van menschen, dieren en planten, welke de geleerdste natuur
onderzoekers en philosophen van dien en lateren t\jd de stof leverden voor 
de diepzinnigste bespiegeJingen en gewichtigste nasporingen, ter overweging had. 
gegeven en die den grand legden, waa.rop lat~r stelsels gebouwd zijn, die nog 
als waar en deugd elijk zijn aangenomen en die door zijne talrijke microsco
pische onderzoekingen, den weg gebaand heeft tot de kennis van bet samen
stel der meest verschillende deelen van het dierlijk lichaam en van de plan
ten. LEEDWENIIOEK wees alzoo reeds v66r twee eeuwen den weg aan, die 
nog in onze dagen betreden wordt en waarop nog zoo vele belangrijke na
sporingen en ontdekkingen gedaa.n worden. 

LEEUWEN HOEK, hoewel hij eene v oor den tijd waarin hij leefde zorgvuldige 
opvoeding genoten had, behoorde niet tot den, wat men noemt, geleerden 
stand. Hij was niet bestemd gewonien om door eene Academische opleiding 
eenmaal een rang onder de geleerden in te nemen, want hij miste vooral de 
kennis <ler Latijnsche taal, welke kennis nog tegenwoordig van zcer groot 
belang gerekend voor eene degelijke wetenschappelijkeontwikkeling, zeker in het 
midden der XVIIde tot het begin der XVIIIde eeuw, waarin hij leefde, een eerste 
vereischte was om in eenigen tak van wetenschap ervaren te warden en welke 
taal zelfs niet uitsluitend bet eigendom der geleerden van <lien tijd was, maar in 
bet algemeen tot eene beschaafde en zorgvuldige opvoeding behoorde. Bn 
wat meer is, LEEUWENHOEK was zelfs on bekend met de levende vreemde ta .. 
len, zoodat hij genoodzaakt was zijne brieven, die voor het grootste ge.<leelte 
aan de Royal S'ociety te Londen gericht ware11, door anderen eerst in het 
Latijn te la ten vertalen, waama zij claaruit in het Engelsch werden overgezet; 
terwijl ook de Fransche en andere vreemcle talen hem geheel onbekend waren, 
zoo als wij later gelegenhcid zullen hebben meer bepaald aan te wijzen. 

En niettegenstaande deze ongunstige verhou<ling, wa;.rdoor LEEUWENHOEK 

zoo zeer achter stond bij zijne geleerde tijdgenooten, die de bovengenoemde 
lOordeelen genoten hadden, zien wij in hem, den ecnvoudigen burger van 
Delft, gaven ontwikkelen, die de bewondering van half Europa opwekten en 
onderzoekingen ten uitvoer brengen, die krachtig bijgedragen hebben om 
den roem van ons Vaderland op wetenschappelijk gebied te handhaven, en die 
belangrijke diensten bewezen hebben aan de· natuurkundige wetenschappen; 
zoodat nog van LEEUWENHOEK gesproken wordt, uls van den "vader der micro-
9rap!tie" en zijn naam genoernd wordt tegelijk met maunen als FALLOPIUS, 
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EUSTACHIUS, HARVEY, COLONNA, BOERHAAVE, SWAMMERDAM, DE GRAAF; RUISCH, 

en andere beroemde geleerden der lode, l 7de en 18de eeuw. 
Deze buitengewone man nu, begaafd met ecne groote scherpzinnigheid, 

helder oog, gezond verstand, taai geduld en eenvoudig godvruchtig gemoed, 
deed zich, zoo als uit zijne brieven blijkt, als een achtingswaardig Hollandsch 
burger kennen; hij was · in z\jn burgerlijk gedrag en schrijfstijl de meer 
een voudige zeden van den tijd waarin hij . leefde tot eer en werd om zijne 
heproefde kunde zeer dikwijls door andere, geringe zoowel als aanzienlijke, 
stadgenooten geraadpleegd. • 
· LEEUWENHOEK, als door instinct geleid tot bet hespieden der natuur in 
hare geheimste schuilhoeken en in hare schijnbaar geringste voortbrengselen, 
werd door alles wat hem omringde aangetrokken; alles wekt zijne aandacht, 
niets is die onwaardig; hij onderwerpt het aan het geduldigst en nauwkeu
rigst onderzoek, en het is daaraan toe te schrijven <lat de geringste kleinig
heid vaak aanleiding gaf tot de belangrij kste werkzaamheden. Vandaar ook 
de onregelmatige wijze, waarop hij nu deze dan gene onderzoeking onder
neemt en zijne nasporingen elkander als opeenstapelden. Hij liet zich in 
<lit onderzoek door anderen den weg niet wijzen, maar werkte onafhankelijk, 
rustig voort, hervatte hetzelfde onderwerp een- en andermaal op verschillende 
tijden met vernieuwde v1ijt en leerde daardoor de zaken onpartijdiger inzien 
en vroeger opgevatte meeningen en diwalingen herstellen, welke vroegere ver
keerde inzichten hij dan ook steeds openhartig erkcnde en die trachte te 
verbeteren. Wat den geleerdsten en grootsten denkers ontsnapte, gelukte hem. 
dikwUls tot hunne groote verbazing, zoodat wij van hem lezen 1) 11 <lat de 
grootste licbten van ons land zich zeer over zijne ontdckkingen verwonder
den en de geleerde HUDDE, Burgemeester van Amsterdam en een groot Ma
themati.cus en Physicus van dien tijd zeide: n dat ketgeen ken allen, Wis- en 
Natuurkundigen, ontsnapt was, voor een ongeleerrlen, zoo als LEEUWENHOEK, 

bewaard sckeen. '' ~, 
Wanneer wij nu nagaan dat onze LEEUWENHOEK, gedurende hijna eene 

halve eeuw lang, onafgebroken, organische en anorganische stoffen, vaste en 
vloeibare zelfstandigheden, dieren en planten en zelfs de laagst georganiseerde 
wezens met zijne w-eergalooze en toch zoo eenvoudige microscopen onderzocht 
en wij hem de meest onverwachte ontde~kingen zien doen, die het verras
sendst licht verspreiden over de meest belangrijke verschijnselen van bet }e
ven, dan kunnen wij onze hewondering voor zulk een talent niet weerhouden; 
al is bet dat hij door zijne gelukkige en schitterende ontdekkingen en door 
den lof, die hem van alle kanten door de aanzienlijksten en geleerdsten werd 
gebracht, wel eens in zijne ijdelheid werd gestreeld en eene eenmaal opge
vatte meening niet gemakkelijk varen liet, j a zelfs soms met hardnekkigheid 
tegen de krachtigste argumenten bleef staande houden,. en al is het, dat hij 
wel eens, door zijne verbeelding en de begeerte om gedurig nieuwe ont· 
dekkingen te doen medegesleept, dingen meende waar te nemen, die reeds 
in zijn leven op deugdelijke gronden in twijfel werden getrokken en die ook 

I) N. G. VAN KAMPEN, Beknopte geschiedenis der Lette-ren en V,Tetenschappen in 
de Nederlanden, 2de deel, blz. 58. 

1• 
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in lateren tijd als valsch en onwaar zijn aangewezen. Dat alles kan gerust 
w~:den afgetrokken._ van de som zijner talrijke ontdekkingen en dan nog 
blIJft er genoeg over om hem met eerbied aan te staren. 

En heeft nu deze merkwaardige man, van wien bet nageslacht met zoo 
veel eerhied spr·eekt, die de achting genoot van de grootste geleerden en 
beroemdste denkers van zijn tijd, die van vorsten en hooge staatspersonen 
talriJke bewijzen van onderscheiding en vriendschap genoot, ook van z~jne 
landgeuooten, vooral van het Bestuur van ons land, de bewijzen ontvangen, 
dat het ware verdiensten op prijs stelde? . W ij aarzelen niet, uit hetgeen 
wij daaromtrent vinden aangeteekend, zulks ontkennend te beantwoorden, 
terwijl het bekend is, dat hij als stil burger van Delft geleefd en gestorven is 
en hij tot op hoogen leeftijd in eene ondergeschikte ambtelijke, zij het dan 
ook in eene voor dien tijd niet onvoordeelige, rnaar toch nederige maat
schappelijke betrekking werkzaam was. 

En dat hij zelf gevoelde, dat men zijne verdiensten niet beloond had, zoo 
als hij billijkerwijze had mogen verwachten, kan blijken uit de bewoordingen 
in een brief aan G. c. LEIBNITZ gericht, toen hij reeds aan den avond van 
zijn leven genaderd was, namelijk toen hij reeds S4 jaren oud was~ 

n Het is," zegt hij, 11 eenige jaren geleden, <lat eenige Heeren van de Hooge 
Regeeringe van ons lant, eenige van mijne ontdekkinge quamen sien. Een 
van die Heeren seide tot de andere Heeren, in mijn presentie: 11 sal men soo 
veel a1·beyt onbeloont laaten ?" waarop de andere antwoorde: u dit seggen wij 
alle, en waarom doen wij bet niet ?" 1). 

Maar bet wordt tijd <lat wij, eer wij verder in <le bijzon~erheden van zijn 
lang en roemvol leven treden, onze aandacht op den persoon van LEEUWEN

HOEK vestigen en hem eenigszins nader leeren kennen. 
ANTONY VAN LEEUWENHOEK 2) werd te Delft geboren den 24sten October 

I) 20ste Sendbrief van 13 Maart 1716, blz. 189. 

2) De naam van LEEUWENHOEK wordt verschillend geschreven. Uit een achttal 
eigenhandig door hem geschreven brieven aan CONSTANTIJN en CHRISTIAAN HUYGENS, 

en aan N. OLDENBURG, Secretaris der Royal Society te Londen, van de jaren 1674, 

1676, 1677 en 1679, berustende ,in de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool, waarvan 
ik door de zorg van Dr. DU RIEU, conservator der manuscripten bij genoemde Biblio
theek, nauwkeurigc afschriften bekom~n heh, alsmede nit een eigenhandigen brief van 
LEEUWENHOEK aan den Heer L. VAN VELTHUYSEN, van het jaar 1679, in het bezit van 
den Wel-Ed. Geb. Heer VAN DAM VAN NOORDELOOS te Rotterdam, van welke ik zelf 
een afschrift mocht nemen, teekent hij zich ANTONI (lan_qe i) LEEUWENHOE(c)K, terwijl 
een andere brief van hem, in he~ jaar 1701 aan "Burgemeesteren en Regeerders der 
stad Delft" geschreven, betrekking hebbende op zeker verschil in de steenkolenmaten 
te Delft en te Rotterdam, ,yelke brief berust in het Archief van Delft, en waarvan mij 
door den Heer Archivaris Dr. SOUTENDAM welwillend afschrift verleend werd, de onder
teekening draagt van ANTONI, (Zange i) VAN LEEUWENHOEK (zonder c), terwijl in zijne 
gedrukte brieven de c v66r de le aan het einde van zijn naam nu eens gebezigd, dan 
weggelaten is. Ook moet nog opgemerkt worden, dat hij steeds een lange i bezigde 
bij het schrijven van zijn voornaam ANTONI, waardoor deze dan ook in zijn gedrukte 
brieven met een y wordt gespeld. Overigens was het schrijven van de c v66r de k in 
vroegeren tijd algemeen en komt 'ln ick, melck, dick, volmaeckt enz. steeds voor in zijne 
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1632. Hij was de zoon van PHILIPPUS ANTONIUS VAN LEEUWENHOEK en 
.MARGARETHA JACOBSDR. BEL VAN DEN BERGH 1) uit welk huwelijk, be
halve ANTONY, nog drie dochters gesproten zijn, namelijk MARGARETHA 

GEERTROIDA en CATHA.RINA 2). 
Zijne ouders waren van zeer deftige, aanzienlijke en bemiddelde afkomst. 

Wij vinden vermeld, dat hij van moeders zijde was vermaagschapt aan de 
aanzienlijke Delftsche geslachten van HOGENHOEK, BLEYSWIJK, SWALMJUS en 
MATHENESSE 3), terwijl hij zelf zegt 4J, dat zijne groot- en overgrootvaders 
brouwers te Delft waren en ook zijne grootmoedcr eene dochter was van een 
brouwer, welk bedrijf in de X.IV de en XV de eeuw aldaar in groot aan
zien was. 

LEEUWENHOEK had reeds in zijn vroege jeugd zijn vader door den dood 
verloren. Hij werd door zijne mocder te Warmond ter school besteld, alwaar 
hij zijn eerste onderwijs ontving; en daar hij bestemd scheen om in den ambte
lijken admiriistrativen stand te warden opgeleid en een oom van hem, die 
Secretaris en Procureur te Benthuizen was, in die betrekking op te volgen, 
zoo werd hij vervolgens, na voltooid elementair onderwijs, daarheen gebracht, 
ten einde zich verder voor zijn aanstaande hetrekking bekwaam te maken 
en voor te bereiden. Dat htj, zoowel te W armond, als te Benthuizen, goede 
gronden zal gelegd hebben voor zijne intellectueele ontwikkeling en hij, bij 
voorzeker gunstigen aanleg, zich den tijd aldaar doorgebracht goed ten nutte 
zal gemaakt hebben in het verwerven van die kundigheden, die onder zijn 

brieven, tcrwijl men in het schrijven van den naam in oude tijden geenszins de juist· 
heid en gelijkheid van spelling, of het gebruiken of weglaten van het voorzetsel u van.,, 
in acht nam, ails in onzen tijd, waar dit verzuim in rechten de belangrijkste gevolgen 
kan hebben. Voegt men nu hierbij dat LEEUWENHOEK'S dochter, die na zijn dood een 
gedenknaald ter zijner eere in de Oude Ker}{ te Delft liet oprichten, daarop en op de 
zerk, die zijn graf dekte, zijn naam aldus liet stellen: "ANTONY VAN LEEUWENHOEK·", 

dan acht ik mij hierdoor genoegzaam verantwoord zijn naam ook aldus te schrijven. 
1) MARGARETHA BEL VAN DEN BERGH was de dochter van JACOB 8]:,~BASTIAANZN., 

BEL VAN DEN BERGH, Yan een oud en aanzienlijk Delftsch geslacht. Deze laatste was 

in 1608 lid der 40en van de Stedelijke Regeering, en in 1610 en 1612 Schepen van 
Delft, terwijl reeds in 1579 bij BOITET gewag gemaakt wordt van zijn vader BASTIAAN 

CORNELISZN , als lid der 40en, Kerkmeester, en andere waardigheden bekleedende. 
2) In een oud familie-register in mijn bezit, vindt men aangeteekend, dat zijn oudste 

zuster MARGARETHA, uit haar huwelijk met JAN Du MOLYN, vijf kinderen geboren wer

den, namelijk PHILIPPUS, MARIA, MARGARETHA, GEERTRUIDA en ANTONY, waarvan MARIA 
huwde met CORNELIS HAAXMAN, terwijl PHILIPPUS en GEERTRUID.A ongehuwd overleden, 

MARGARETHA met ARNOLDUS VAN DEN HEUVEL en ANTONY met •... POELGEEST 

huwde, welke laatste zich aan de geneeskunde wUdde. Van dezen ANTONY MOLYN (of 
DU l\IOLYN), die zich tot voortzetting zijner studien naar Parijs begaf, maakt LEEUWEN~ 

HOEK gewag in zijn brief aan CHRISTIAAN HUYGENS, d d. 15 Mei 1679, aamvezig in 

de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool en waarvan eene copij in mijn bezit is. 

3) Bo1TET, Beschrijving .der stad Delft, 1729, in fol., blz. 765. lsAAC VAN HAA.STERT, 

ANTONY VAN LEEUWENHOEK vereerend herdacht, 1823, pag. 10. D. HooGSTRATEN, Al
gemeen W oordenboek voor Kunst en en Wetenschappen, 1729, blz. 138. 

4) 22ste Sendbrief, blz. 206. 

i 
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bereik kwamen, is van een man met zulk een werkzamen, onderzoekenden 
geest als wij LEEUWENHOEK later zullen leeren kennen, zeker te verwachten 
en dat hij zich hier en later vooral in de wiskundige wetenschappen zal ge
oefend hebben, kan blijken uit ve]e brieven van hem in lateren tijd ge
schreven, waaruit zijn grondige kennis in die richting onmiskenbaar aan 
den dag komt. Zoo bij voorbeeld, waar hij het aantal "vis-veseltjes:' 
(draadje8, fila) uit de Kahe]jnuw, die vervat zijn in de II circumferentie van 
een visstriemtje" (filn·illa) wil uitrekenen, ·maakt hij gebruik van de leer 
van ARCHIMEDES, om den inhoud van den cirkel door de kennis van den 
omtrek te berekenen 1); alsmede, waar hij door uitrekening tracht te bepa
len, <lat er tienmaal zoo veel levende dieren uit een hom van een Kabeljauw 
voortkomen, clan er menschen op aarde wonen, stelt hij, om dit laatste ge
tal te berekenen, ,, de lengte van den grooten tiirkel van den aard bol op 
5400 mijlen gerekend zijnde, 22-7-5400 = 1718 mijlen voor de as van 
den aardbol en berekent volgens den reg-el van ME1'IUS II om de superfitie 
van een cloot-bult te berekenen, 7 geeft 22, wat geeft het q uadraat getal van 
de asse," enz. enz. 2). Nog blijkt ztine wiskundige kennis onder anderen 
ook uit een postscriptum achter een brief 3), waar hij zegt: "De hoogte 
van onze nieuwe kerkstooren is voor_ veel jaren door mij, ende wijlen den 
Lant-meter SPOORS, yder met syn quadrant afgezien, en bevonden hoog te 
syn 29~) voeten." 

lk haal · nu deze voorbeelden, die met nog vele anderen zouden kunnen 
vermeerderd worden, slechts aan, om te <loen uitkon1en, dat LEEUWENHOEK, 

hij moge dan al niet tot den geleerden stand behoord hebhen en vo~mtl 
geene geleerde opvoe<ling genoten hebben, toch niet zoo onont_\•vikkeld was 
als doorgaans vele schrijvers, die over hem geschreven hebben, verrnelden 4). 

Nadat onze jeugdige LE.EUWENHO.EK eenigen tijd te Benthuizen had door-

I) 35ste Brief,· blz. 24. 

2) 28ste Brief, blz. 14. De in dezen brief uitvoerig uitgewerkte berekening is ook 

van zijn eigen hand aanwezig in de verzameling mannscripten van LEEUWENHOEK in 
de Leidsche Bibliotheek (Cat. VIII. HUYGENS n°. 30). 

3) 4de Sendbrief, blz. 43, Brief aan den Heer JAN MEERMANS, Burgemeester van Delft. 

4) Zie ook den 67sten Brief (2de vervolg) van 1 April 1689, blz. 335, waarin hij be

rekent, hoe snel het bloed in het lichaam moet loopen, eer bet tot de uiterste deelen 
van de voe ten en van daar wed er naar het hart komt, en door welke kracht; lvaarbij 

hij onder anderen zegt: " Dese myne demonstratien syn seer licht te verstaan, voor 
diegeene, die de begintselen van de waterwicht van Mr. SYMON v AN STEVIN, sal door

lesen hebben. '' 

Dit blijkt ook nog nit zijn 11 lde Brief (zevende vervolg) van 9 Mei 1698, blz. 46, 

,vaar hij, onder anderen, sprekende over het oog van den scharrebijter, in eene noot 
zegt: n Ik spreek hier tegen degeenen die een weynig in de Gesigt-kunde geoefent syn" 

en verder: "Wij weten dus, wanneer wij eenig lighaam voor een vergrootglas stellen, 

bet nog verder, nog digter bij het vergrootglas moet staan, als het brantpunt van het 
·vergrootglas is, en wat verder of te nader bij is, vertoonen de lighamen niet scharp, 

maar verwart,"' enz. 
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gebracht en zijn min<lere geschiktlwid of lust voor de werkzaamheden, aan 
de betrekkingen bij zijn oorn verbonden, zal gebleken zijn, beslaat zijn moe
der hem een meer practischen loopbaan te openen en bracht hem in 1648, 
op .den leeftijd van ] 6 jaren te Amsterdam in aanraking met een voornaam 
lakenhandelaar, op wiens kantoar hij werd aangenomen en waar hij al spoe
dig de functie van boekhouder en kassier vervulde 1). 

Hoe lang hij nu in deze betrekking te Amsterdam verbleven is, kan uit 
de berichten van dien tijd omtrent LEEUWENHOEK niet opgemaakt warden. 
Bo1TET, die bier onze eenige leidsman is, spreekt van ,,eenige jaren", waarna 
hij weder naar Delft terug keerde; en daar h ij, altijd valgens denzelfden 
schrijver, kort daarna in het h uwelijk trad en <lit h u welij k, blijkens mij n 
familie-register, in bet jaar 1654 plaats had, zoo kan <laaruit met genaeg
zame zekerheid warden opgemaakt, dat <lit niet langer dan 5 a 6 jaren kan 
geweest zijn In die jaren nu maet bij LEEUWENHOEK langzamerhand de 
lust tot natuuronderzoek zijn voorbereid en ontwikkeld geworden; en hoewel 
hij de plichten, aan iijne maatschappelijke betrekking verbonden, zeker niet 
zal veronachtzaamd hebben, · zoo kan men aannemen, <lat de bescha ving van 
zijn geest en het onderzoeken van hetgeen hem omdngde en zijn aandacht 
wekte, hem zijn vrijen tijd nuttig heeft doen doorbrengen. 

Dat het niet onwaarschijnlijk is, dat hij, tijdens zijn verblijf· te Amsterdam 
in aanraking en kennis gekomen is .diet kundige mannen en geleerden van 
naam, die bij hem den lust voor de natuurstudie zullen hebben apgewekt en 
aange\\·akkerd, alsmede dat hij daar het eerst kennis zal gemaakt hebben met 
een instrument, <lat hij later door eigen inspanning en volharding tot zulk 
een volmakiflg braeht, mag men wel veilig als gegrond aannemen. 

Ik waag bet ten sl?tte nag eene onderstelling te maken, die ik vermeen 
niet zoo geheel zonder grand te zijn, ter verklaring van den bij hem opge
wekten lust tot het onderzaeken en bestu<leeren van insecten en andere 
diertjes door het micrascoop. Zij is deze: JOHANNES sw AMMERDAM, over 
wien ik later meerdere bijzonderheden zal mededeelen, was geheel een tijdge
noot rm LEEUWENHOEK, daar hij in 1637 te Amsterdam geboren werd en 
dus s· Jchts weinige jaren jonger was dan LEEUWE.NHOEK. De vacler nu van 
sw M1l\lERDA M was Apotheker te Amsterdam en bezat een uitgebreide en toen 
reeds· algemeen beroemde en bekende groote verzameling van voorwerpen 
uit de natuurlijke historie, en andere curiositeiten, die hij had bijeengebracht. 
JOH ANN Es s w AMMERDAM nn had van der j eugd af aan een groote voorliefde 
voor de natuurl~ke geschiedenis aan den <lag gelegd en bijzonder vaar die 
der insecten, welken lust hij ruimschoots bevredigen kon in het dagelijksch 
beschouwen van de voorwerpen in het kabinet zijns vaders, dat hij, volgens 
zijn levensbeschrij ver :BOERHAA. v E, in orde hield en rangscbikte. Wat is nu 

2) Bo1TET, t. a. p., blz. 795 verhaalt, ,, dat hij, niet meer dan 16 jaren oud zijnde, als 

boekhouder en kassier aldaar ageerde; en alhoewel hij door de bezigheid van deze 

tweevom..lige bediening werk genoeg had om dezelve in onle waar te nemen, wist zijne 

bnitengewone naarstigheid gcdurig noch zoo veel tijd tot de lakenwerk.erij uit te koopen, 

dat hij binnen den tijd van zes weken als meester zijn proef deed, om zich in der tijd 
tot dezen koophandel, waartoe hij zich echter nooit heeft afgezondert, · te zetten.'' 

t 

I 

I 
l 
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natuurlijker dan dat LEEUWENHOEK, tijdens zijn verblijf te Amsterdam, bij 
<lien Apotheker toegan<>' zal O'ehad hebben en daar de lust voor natuurstudie • b b 

m het besclwuwen der insecten enz. zal hebben voelen opgewekt en kennis 
gemaakt hebben met een instrument, waarmede hij later zoo veel ten uitvoer 
bracht. Deze onderstelling dunkt rnij is alleszins aannemelijk en geenszins 
ongegrond. 

Intusschen stond hem aanvankelijk en ook later zeker het gebrekkige zijner 
letterkundfrre ontwikkelinO' in den weO' om dieper door te drinO'en in het-

~ b b · 0 

geen vooral door buitenlandsche geleerden onderzocht en geschreven was; 
maar door eigen oefening en studie trachtte h~j zich zelven eigen te maken, 
wat hem in zijne ontwikkeling in den weg stond. . 

Die lust tot onderzoek en oefening bleef hem bij gedurende geheel zijn 
leven, en vooral toen hij in de kracht van zijn leven was, schijnt hij eene 
opmerkelijke volharding in dit opzicht aan den dag gelegd te hebben. 
BoITET zegt van hem 1) 11 dat hij zich kort na zijn huweltjk, zonder onder
wijs van iemant, in de na vigatie, sterrek uncle, wiskunde, filosofie en natuur
kunde, en wel met zoo vee] vrucht oeffende, dat men hem wel bij de voor-

-naarnste meesters in die kunst gelijk mag stellen, en met een woord gezegt 
er geen kunstenaar was die hem in de laatste wetenschap overtrof," en hij 
voegt er, hoogelijk ingenomen met zijn held, bij : 11 Zoo veel vermogt die 

I 

onbezweke naarstigheid dezes grooten mans,. dewelke in alle deze evenge
noemde kµnsten zijn eigen meester was. Dus wort bet aloude gezeg be
waarheit, ,~ 11 dat de Goden a11es voor zweet en arbeyt veil hebben." '' 

Ik stem ten volle in met hetgeen EMILE BLANCHARD in zijn artikel in de 
Revue des deux mondes (pag. 407) zegt, waar hij van de groote gaven van 
LEEUWENHOEK bij weinige wetenschappelijke ontwikkeling gewaagt: 11 Alors 
l'ame est penetree d'un regret; on voudrait voir LEEUWENHOE"K pourvu des 
connaissances generales qui permettraient a cet esprit ingenieux de s'elever 
a quelques hautes conceptions. Avec une forte instruction, LEEUWENHOEK 

en effet aurait sans doute merite d'etre compte au nombre des- genies dont 
's hon ore l'humanite. ,, 

Bij al de bovengenoemde kundigheden, die LEEUWENHOEK zich door eigen 
studie had verworven, schijn-t hij zich ook nog in de Scheikunde ge
oefend en zich daarmede bezig gehouden te hebben. Ook hieromtrent be
richt ons BoITET, " dat hij zich zoo ver in de Scheikunst geoefend had, dat 
h~j uit ruw erts, goud en zilver wist te schciden, waarvan er, zegt hij, bij zijn 
nog in ]even zijnde dochter verscheydene gedenkstukken voorhanden waren." 

Dat hij nimmer Latijn geleerd en zelfs onbekend was met vreemde levende 
talen, blijkt uit ondcrscheidene gezeg<len van hem in zijne brieven, waarin · I 

hij betuigt, <lat zijne manuscripten voor hem in het Latijn werden overge-
zd, om daarna naar Engeland aan de Koninklijke Societeit te worden toege-
zonden 2). Dit wordt ook bevestigd door 'IHOMAS MOLYNEUX, een Engelsch 

1) T. a. p, blz. 365. 

2) Vergelijk daaromtrent ( 5de vervolg) de 85ste Brief, blz. 13; de lOde Send brief, 

bk 96 en Philos. Transact. Vol. XXXV~ pa.g. 433. 
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N atuurkundige. Deze geleerde bezocht dikw~jls ons land en kwam her
baaldelijk in Leiden. In het jaar 1685, toen de onderzoekingen en ontdek
kingen van_ LEEUWENHOEK reeds eenige jaren in Engeland bekend waren 
gemaakt en \'ooral zijne ontdekkingen over de later zoo genoemde infusoria 
in regen- en andere wateren, de verbazing van de geleerde leden der Royal 
Society hadden opgewekt, waarbij niet minder zijne vroegere waarnemingen 
over de bloedbolletjes en den omloop des bloeds, alsmede zijne ontdekkingen 
omtrent de zoogenoemde zaaddiertjes, ieders belangstelling hadden gaande 
gemaakt, was men natuurlijk zeer verlangend iets naders omtrent den per
soon van dien grooten ontdekker van ,de geheiinen der natuur te vernemen, 
die men tot nog toe slechts uit zijne brieven kende. Toen nu MOLYNEUX 
in het voorjaar van 1685 zich naar Holland begaf, werd hem door Sir 
1mANc;o1s ASTON, Secretaris der Royat Society opgedragen ook Delft te be
zoeken, en aldaar kennis met LEEUWEN HOEK te ma ken, en tevens van hem te 
weten te komen, op welke wijze hij zijn microscopen maakte, waarmede hij 
uitkomsten verkreeg, die men in Engeland met moeite en dan nog onvolledig 
kon bekomen met de beste micros co pen, die m~n daar nog kon vervaardigen. 
MOLYNEUX voldeed aan deze opdracht. In de vergadering van dit geleerd 
Genootschap werd daarop een brief nn dezen ontvangen, gedateerd tiit Lei
den van 13 Februari 1684/s N. S. (nieuwe stijl). Deze was van den volgen<len 
inhoud: 

"Ik heb tot nu toe bet antwoord op uwe laatste uitgesteld, omdat ik u 
nog geen bericht kon geven van Mijnheer LEEUWENHOEK, <loch ik bezocht 
hem voorleden week uit uw naam. Hij vertoonde mij vele zaken door zijne 
microscopen, welke het onnoodig is bier te vermelden, daar hij zelf u de 
beschrijving daarvan uitvoerig heeft medegedeeld. Wat zijn microscopen 
zelf aangaat, zoo waren allen, die hij mti liet zien, ten getale van minstens 
een dozijn van eene soort, bestaande enkel uit een klein glas geslepen. 
(" "lk vermeld <lit, omdat men algemeen gelooft, <lat de glazen voor zijn 
microEcopen met de lamp geblazen zijn; die geenen, die ik zag, kan ik ver
zekeren dat niet geblazen zijn""), geplaatst tusschen twee dunne platte kope
ren plaatjes, omtrent een duim breed en anderhalven duim lang. In deze 
twee plaatjes waren twee openingen, een voor en een achter het glas, welke 
grooter of kleiner waren; ·naarmate het glas meerder of minder convex 
was, of <lat bet vergrootte. Vlak over deze opening was aan de eene zijde 
nu eens eene naald aangebracht, dan weder een dun plat plaatje van glas of 
doorschijnende stof, waarop hij, al naar dat het noodig · was, of op de punt, 
bet voorwerp dat hij wilde bezien, vastmaakte, daarop het naar het licht 
keerde en nu door middel van twee kleine schroefjes hct voorwerp juist in 
den focus van . zijn glas richtte, waarna hij dan zijn waarnemingen bewerk
stelligde. Zoodanige waren de microscopen die ik zag en deze vertoont hij 
aan de nieuwsgierigen die hem komen bezoeken; maar behalve deze, ver· 
telde hij _mij, had hij nog eene andere soort, door welk~ geen levende ziel, 
behalve hij zelf zag; deze soort bewaart hij geheel voor zijn eigen waarne
mingen en hij verzekerde mij, <lat zij diegeene, die hij rnij had laten zien, 
verre overtroffen; doch hij wilde mij niet to.estaan ze te zien, dus al wat ik 
kan <loen is een voudig te gelooven, want ik heh er geen ondervinrling van". 
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II Wat nu de microscopen aangaat, waardoor het mij vergund werd te zien" 1), 
vervolgt MOLYNEUX, 11 zoo vergroot.ten deze niet veel meer dan verscheidene 
glazen, die ik, zoowel in Engeland als in Ierland gez\en heb, <loch in eene 
bijzonderheid moet ik zeggen, overtreffen zij ze alien, namelijk in hun buiten
gewone helderheid en dat zij alle voorwerpen zoo uitstekend duidelijk ver· 
toonen. Want ik herinner er aan, dat wij in eene vrij donkere kamer waren, 
met slechts een raam voorzien, waar de zon toen ook niet op scheen, en 
toch vertoonden de voorwerpen zich schooner en duidelij ker dan diegeenen, 
die ik vroeger door microscopen gezien heb, hoewel er de zon geheel op 
scheen, ·of dat Z\l meer dan · gewoon licht ontvingen, door weerkaatsende 
spiegels of op andere w~jze. Zoodat ik vermeen, dat het hoofdzakelijk, zoo 
niet geheel alleen aan deze bijzonderheid is toe te schrijven, dat zijn glazen 
alle anderen overtreffen, die over bet algemeen, hoe meer zij vergrooten, bet 
voorwerp des te duisterder \'ertoonen en zijn eenig geheim bestaat, geloof ik, 
daarin, dat hij de glazen helderder slijpt en ze bet.er polijst <lan anderen 
kunnen doen." En nu vervolgt MOLYNEUX. 11 Ik vond in hem een beschaafd, 
vriendelijk man en zonder twijfel met groote bekwaamheden voorzien, maar 
tegen mijne verwachting geheel en al ongeletterd, daar hij, noch het Latijn, 
noch Fransch of Engelscb, of eenige andere der nieuwe talen, behalve zijn 
moedertaal macbtig is, hetgeen een groote hinderpaal is om zich met hem, 
voornamelijk over zijne waarnemingen te onderhouden, want daar hij volstrekt 
onbekend is met de denkbeelden van anderen, moet hij geheel · op zijn eigen 
oordeel afgaan en heeft hij dan ook zulk cen vertrouwen in zijn eigen op
gevatte meening, dat hij, zooals ik opmerkte, nu en clan tot onger~mdheden 
of in bizarre verklaringen vervalt, ja sums zoodanig, dat zij in bet geheel 
niet met de waarheid overeentebrengen zijn. Gij ziet, :Mijnheer, hoe vrij 
ik mijn gedachten over hem uit, zooals gij rnij <lit verzocht hebt'' 2). -

N adat alzoo LEEUWEN HOEK gedurende vijf a r:es jaren te Amsterdam was 
verbl~ven, waarb.~ de drukten en beslommeringen aan een handelszaak ver
honden, aan ziju meer en rneer ontwikkelende lust tot natuuronderzoekingen 

1) Dat LEEUWEIUIOEK inclerdaad microscopcn voor zijn eigen gebruik er op nahielcl 

die sterker vergrootten, clan die hij . aan anderen liet' zien, blijkt uit hetgeen hij zelf 

betuigt in een brief aan HENRY OLDENBURG, Secretaris der Ro:1Jal Societ.Y (n''. 96, blz. 

170). "Te meer doen ik zeyde, dat nog in datzelfde water, twee a drie soorten van 

veel kleynder dierkens 'wa.ren, die voor s,yn ooyen verborgen waren, en die ik door an

dere glasen en metlwden, DIE IK ALLEEN VOOR l\IYN ZELVE HOUDE, kome te sien," ter

wijl ook de Hoogleeraar HARTING mededeelt, dat op het physisch kabinet te Utrecht 

een 1uicroscoop· aanwezig is van LEEUWENHOEK, waarvan hij betuigt dat de lens zeer 

goed is en bewijst, dat hij het in de kunst van zeer kleine lenzen te slijpen, inderdaad 

reeds op eene groote hoogte gebracht had. Deze lens, namelijk, was biconvex en ver

grootte 270 maal, en alzoo merkelijk mee1·der dan de sterkste lens van de microscopen, 

door LEEUWENHOEK aan de Ro,yal Societ,y vermaakt, en waarvan de grootste vergroo

ting door BAKER wordt opgegeven als te zijn 160 maal. (P. HARTING, .Het microscoop, 

deszeljs gebruik, geschiedenis en tegenwoordigen toestand, enz., 3de deel, '1850, blz. 44. 

2) BIRCH, the History of the Ro,yal Societ,y of London, 1757, Vol. IV, pag. 365. 
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en eigen studie hinderlijk zullen geweest zijn, besloot hij m het jaar 1653 
of 1654 naar Delft terug te keeren 1 ). 

Hij trad kort daarna, namelijk den 26sten Juli 1654, in bet huivelijk met 
mejufvrouw BARBA.RA DE MEY. Deze was eene dochter van ELIAS DE MEY 

en MARIA VIRULY. Zij was geboren den 13den December 1629 tn was alzoo 
25 jaren oud toen zij met LEEUWENHOEK huwde. Uit <lit huwelijk werden 
hem vijf kinderen geboren en wel drie zonen en twee dochters, van welke 
kinderen hij er slechts een over hield, daar de overige hem door den dood 
ontnomen werden. Deze overgeblevene was zijn dochter MARIA, die onge
huwd bleef' en haar vader tot in zijn hoogen ouderdom en op zijn sterfbed 
verzorgde. 

Deze dochter, MARIA, werd geboren den 22sten September 1656 en over
leed den 25 sten April 17 45, zoodat zij haar vader nag 23 j aren overleefde 
en den hoogen ouderdom van 88 jaten bereikte 2). 

Na eene verecniging van 12 jaren overleed zijne echtgenoote, en wel den 
UJen Juli 1666 3), waarna hij een tweede huwelijk aanging met mejufvrouw 
CORNELIA. sw ALMIUs 4), die hem een kind schonk, dat echter vroeg gestor
ven is. 

LEEUWENHOEK schijnt in onbekrornpen omstandigheden verkeerd te heb
ben, want eerst in bet jaar 1660 'Yerd bem eene Sta<lsbetrekking opgedragen, 
die hem een vast inkomen verzekerde. Gedurende de zes eerste jaren alzoo 
van zijn huwelijk leefde hij geheel voor z~ine s tu die en moet hij dus de 
middelen bezeten hebben, niet alleen om in de beboefte van zijn gezin naar 
behoo.ren te rnorzien, maar ook zich de noodige instrumenten voor zijne 
onderzoekingen en nasporingen te kunnen aanschaffen; en daar de Stads
betrekking, die bij gedurende 39 jaren bekleedde, zoo als wij straks zullen 
zien, hoewel voor <lien tijd niet onvoordeelig en slecht betaald was, zoo le
verde zij toch niet zoo veel op, tlat hij daardoor tot den welgestelden stand 
kon geraakt zijn. Dat hij tot den deftigen vermogenden stand moet behoord 
hebben is oo k afteleiden uit de aanzienlijke collectie microscopen, die hij na 
z~jn dood naliet, waarvan een gedeelte van zilver en enkele zelfs van goud 
vervaardigd waren, allen bewaard in ctfzonderlijk <laartoe vervaardigde Ja
pansch verlakte Cabinetjes, waarvan er zeven op den Catalogus van de ver-

I) Het huis, waarin LEEUWENHOEK gewoond heeft, is nog aanwezig en te vinden op 
den hoek der Botersteeg en het Oude Delft, wijk 4, n('. 455, doch het is aan de voor

zijde kennelijk gemoderniseerd, terwijl het aan · den kant der Botersteeg en van achteren 
nog het aanzien van oudheid behouden heeft. Aan de zijde der Boterbrug ( Oud-Delft) 

vindt men nog als eene bijzm~derheid aan het ijzeren hek, dat het voorgedeelte afsluit, 
een astrolabium aangebracht. 

2) Familie-register. 

3) Ibidem en BOITET, t. a. p., blz. 765. 

4) De familie SWALl\nus behoorde tot e~n aanzienlijk en deftig geslacht. Bij BOITET, 

t. a. p., blz. 440, komt in de naamlijst van Predikanten, die sedert de reformatie in 

Delft gesta.an hebben, in hct jaar I6t7 HENRrcus SWALl\UUS voor, terwijl in de 40ste 

Sendbrief, blz. 390, cen brief voorkomt aan zijn 11ecf Mr. ADRIAAN SWALl\nus, Advocaat 
voor 'den Hove van Holland. 
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kooping, die na zijn dood gehouden werd, voorkomen, alsmede nit hetgeen 
BOITET vermel<lt, <lat er II verscheiden gedenkstukken van zijn hand, bij zijn 
dochter voorhanden waren, vervaardigd uit goud en zilver ;" daarenboven 
kan men dit ook opmaken uit de portretten, die er van LEEUWENHOEK be
staan, die hem voorstellen in de kleeding en houding van den aanzienlijken 
stand van <lien tijd 1) en eindelijk ook uit den inhoud van een brief aan. 

l) Er bestaat van LEEUWENHOEK een fraai in olieverw geschilderd portret, in het be

zit van Dr. VAN KAATHOVEN, Med. Doctor te Leiden. Dit schilderij stelt hem voor in 
de deftige kleedij van den aanzienlijken stand van dien tijd. Van dit schilderij zijn ·mij 

de v.olgende hijzonderheden door den geachten bezitter medegedeeld: Aan de rechter 
zijde ( links van den aanschouwer) ziet men v66r hem op eene tafel het ontroldc diploma 
met het aanhangend zegel in rood zegellak tin doos) van bet lidmaatschap der Konink

lijke Societeit te Londen, en v66r zich heeft hij een blad papier, waarop onduidelijke 

:figuren zijn getrokken, terwijl hij in den rechter hand een passer houdt. V 66r den 
donkeren achtergrond is een hemelglobe aangebracht en men bespeurt op dien achter
grond een landschap, waarin men, zonder andere voorwerpen, alleen de kronkelingen 
eener rivier ziet, waarmede waarschijnlijk die der Theenis zijn voorgesteld. De uaam 
van den schilder wordt echter niet op de schilderU aangetroffen. Dit geschilderd por

tret nu komt in gelaatstrekken, houding en kleeding, geheel en al overeen met een 
ander portret van LEEUWENHOEK in zwarte kunst in fol. ( eveneens in het bezit van 
Dr. VAN KA-\THOVEN), doch hetgeen in het geschilderd portret links van den aanschou
wer is, ziet men in de prent aan de rechter zijde; de donkere achtergrond achter de 
hemelglobe, stelt op de prent duidelijker een gordijn voor. In de plaats van eeu passer 
in de hand is op de prent een microscoop van de eerste uitvinding van LEEUWENHOEK 

aangebracht, en op de tafel, in plaats van het diploma enz., een eiken blad met gal
not.eu en het vergrootglas, terwijl hij ook, even al:; op de schilderij, v66r zich een blad 

papier heeft, waarop dczelfde, maar nog onduidelijk.er figttren dan op de schilderij zijn 
getrokken. V erder ziet men op de prent op den donkeren achtergrond niet het land
schap met de kronkelingen der rivier. Onder dit portret in zwarte kunst leest men: 
J. VERKOLJE pinx., fee. et exc. 1685. 

Nu is d.e vraag of dit geschilderd portret het eclite door VERKOLJE geschilderde is, 
dat later, hetzij door hem zel ven, hetzij door een andere hand in sommige attributen 
enz. is veranderd? of dat er een ander geschilderd portret van LEEUWENHOEK bestaat 

waaronder, even als onder dat van zw. kunst den naam van VERKOLJE gele.zen wordt? 
(JOHANNES YERKOLJE, geb. te Amsterdam 1650, was sede1t 1672 te Delft woonachtig 

en wordt onder de vermaarde schilders gerekend. Hij overleed te Delft in 1693.) tZie 

over zijn leven en geleverde schilderijen onder anderen HOUBRAKEN, III, blz. 282;, 

doch noch bij dezen schrijver, noch in ar..dere levensbeschrijvingen van Nederlandsche 

schilderE; vond Dr. VAN KAATHOv1rn onder de ,verken van J. YERKOLJE van een 

antler dan van de prent in zwarte kunst gewag gemaakt). 

Behalve deze beide beschreven portretten van LEEUWEN.tIOEK zijn · er nog een zestal 

andere drukken in het bezit van denzelfden verzamelaa.r, die onderling eenig-ermate 

verschillen, als : 
Antonius a Leeuwenhoek, J. Verkol,.je pinx, A. de Blois fee , 40. 

Idem. J. Verkolje pinx., A. de Blois fee., 4°. 
Antoni van Leeuwenhoeek, geboren tot Delft, A 0 • 1632. 

J. Verkolje pinx., P. Schenk fee~, Zw. k. fol. 
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ROBERT HOOKE van 4 Nor. 1681 I), waaruit blijkt dat hij er zelfs een paard 
op na hield, waarvan hij schrijft, dat hij, na een sterke rit er mede gedaan 
te hebben, de ·urine, die zeer dik was en aschkleurig, onderzocht. Ook be
zat hij een buiten-tuin, zoo als blijkt uit den 6lste brief, blz. 247. Uit een 
en ander is de vermelding, dat hij een vermogend man was, genoegzaam ge
motiveerd en niet ongegrond. 

Intusschen werd hij door het Bestuur van Delft met eene betrekking be
giftigd, die hem een voor <lien tijd niet onaanzienlijk in-komen verschafte, 
terwijl de diensten, daaraan rnrbonden, gering waren, zoodat hij genoegzamen 
vrijen tijd overhield om zich aan zijn geliefkoosde studien en onderzoekingen 
te kunnen wijden. Deze post bestond in de betrekking van "Kamerbewaa1·der 
der Kamer van Heeren Sckepenen van IJeljt", eene bediening, voigens v AN 

HAASTERT, in vroegere dagen waardig genoeg aan den deftigen burgerstand. 
Deze betrekking werd hem den 26sten Maart 1660, dus toen LEEUWENHOEK 

28 jaren oud was, gegeven. Hij vervulde deze betrek king gedurende 39 
jaren, namelijk tot aan bet jaar 1699, doch hij behield bet salaris daaraan 
verbonden tot aan zijn dood. 

Tengevolge mijner nasporingen omtrent den aard dezer betrekking en an-

Antonius a Leeuwenhoek, .T. C. Phillips int'. et fee., 1747, 8°. 
Idem (Antoni). Idem fecit. 

0

1740, fol. 
Antonius Leeuwenhoekius, .T. Gouree sculpt. med. 
Eindelijk bezit Dr. VAN KAATHOVEN nog een op Delftsch aardewerk vervaardigd 

portret van LEEUWENHOEK, dat van boven met een oor voorzien is, bestemd om opge
hangen te ·worden, waarop weder andere attributen dan op het schilderij zijn aangebracht, 
doch op welk schilderij LEEUWENHOEK bijna niet te herkennen is. 

Ik zelf bezit drie borden van fijn echt Delftsch aardewerk of porcelein, op een waar~ 

van het portret van LEEUWENHOEK, dat volkomen in gelaatstrekken en kleeding met 

het boven beschrevene overeenkomt; links van den aanschouwer ziet men den toren 

der Oude Kerk te Delft, rechts eene draperie en onderaan " ANTONI v .AN LEEUWENHOEK, 

Lit van de lioninglijke So~iete,yt in Londen, geboren tot Delft 1632'\ op een goud veld 

in zwarte letters gebakken, het geheel met een zware, met kleuren en goud versierde 
rand omgeven. 

Het twee de bord stelt voor de graf naald, zooals die zich in de Oude Kerk te Delft 
bevindt, met de buste van LEEUWENHOEK en daaronder "P. JI: Antoni a Leewen. 
Reg . .Anglo. Societ.'' omgeven door een zware gouden rand met gekleurde slingers. 
Op <'.1:eze rand leest men in zwarte letters: 11 Grafnaald van den Heer ANTONI VAN 

LEEUWENHOEK in de Oude Kerk te Delft, geboren den 2lsten October 1632, overleden 
26 Augustus 1723". 

Op het derde bord is bet familie-wapen van LEEUWENHOEK gebakken, voorstellende 

een leeuw op een goud veld in schoone kleuren, waarvan eene getrouwe afbeelding hier 

achter is bijgevoegd, en bovendien ben ik nog in het bezit van een theeschoteltJe, van 

zeer fijn dun Delftsch porcelein, eveneens met het fmnilie-wapen in goud en kleuren, 

maar in plaats van de kroon, gedekt door een helm met vederen. Onderaan leest men 
op een gouden band in zwarte letters ~' M.hRIA LEEUWENHOEK'.,. Deze borden zijn op 

de tentoonstelling van Nederlandsche oudheden, in het jaar 1863 te Delft gehouden
1 

tentoongesteld geweest. 

1) 34ste Brief, blz. 11. 
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dere b~jzonderbeden daaromtrent in bet werk gesteld, zijn mij door den 
Arcliivaris van Delft, Dr. SOUTENDAM; uit het Archief een paar afschriften, 
daarop betrekkelijk, verschnf't, die ik niet oubelangrijk acht hier mede te 
dee1en. Een dezer extracten luidt aldus: 

,, 3de Memoriaal 'IJan H. H. Burgem.eesteren van Delft, fol. 365. 
II Den 26sten llf aart 1660 is ANTONY LEEUWENHOEK, in plaats van· JAN 

STRICK, tot Oamerbewnarder gestelt, op gelifike gasie, oaten ende emolumen
ten." Zijne Commissie luidt als volgt: ( fol. 364 en 365 ·ibid) 11 ll!lijnen 
Heeren · Burgemeesteren ende Regeerders der stad Delft liebben gestelt ende 
committeren hij desen, ANTONY LEEUWENHOEK tot ket waernemen van de Oa· 
mer, daer de ll.H. Scho1tt, Sckepens ende die van de wet deser Stadt verg(lde
ren, om de voorz. Gamer te openen ende te sluyten, soo op ordinaris als ex
traordinaris vergaderingen van de voorn. Heeren, op soodanige wijsen, als 
des vereysckt ende nodi,r; sal wesen; item deselve Heeren te betonen alle re
spect, eere ende reverentie ende naerstelyck te agtervolgen en.de getrouwelyck 
te effectueren alle diensten, die kem sullen werden belast, ende secree{ te 
kouden 't gunt kij in de Camer soude mogen hooren; de voorz. Gamer perti
nentel9ck te reynigen ende schoon (e liouden, 't vuyr, soo wanneer den tijd 
sulex sal vereyschen, op syn _bequamen tiJd aan te leggen ende de koolen, die 
ongeconsumeert soude rnoge wesen, tot syn p1Aofyt wel te bewaren, dat geen 
ongeluk daa'r van ofte van het Ligt van de kaarsen en gesckiedde, ende sal 
voorts alles doen dat een goet ende getrouw Oamerbewaarder schuldig i.Y te 
doen ende bekoort. /Toor welcken dienst de voorz. ANTONY LEEUWENHOEK 

sal genieten soodanigen ga.q/e, bate ende emolumenten als voorn. JAN STRICK 

saliger syn voorzaat in dienste heeft genoten, ende sal desselfs dienst ingaan 
metten 24 January 1660 ende syn gagie betaalt werden op soodan~qe termy
nen, als die aan den 'l'Oorz. s·r RICK betaalt syn geweest. Actum bij al de 
Burgemeesteren colle,9ialiter vergadert den 26sten Maart 1660 ende geteekent 
hij den Pensionaris J. CAM ERLING." 

Het salaris nu aan dezm post verbonden wordt opgegeven in de II Pke
sauriers-rekening van Delft van 16~1 fol. 113 en 114: "ANTONY LEEUWEN

HOEK, Oameroewaarder van de Raatcamer twee kondert •t sestick gl. over 
een jaar wedde, verschenen den 24sten Januar.7J 1661, dus: ijc Ixgl." 11 JJen 
selven voor ket sckoonmaec!cen van de Sckepenen- Vroetsckap- ende Sckut
terscamer; Item vunr de bekoef ten die lzij daer toe van nooden heeft, de 
somma van Hiij gl.'' Alzoo te samen een tractement van f 314. De Stads
Seere:aris, zoo schrijft ruij Dr. soo'rENDAM, ontving te dien tijde, behalve 
bet "tabbertlaken of stedekleeding'' en den vrijdom van Stads·acci,jns f 800 
'sjaars. Het baantje was ook, altijd volgens Dr. SOUTENDAM, niets minder 
eervol, <lan dat van Kamerheer aan 't Hof, mutatis mutandis; natuurlijk zal 
LEEUWENHOEK bet vuile werk door een bode of bediende wel hebben laten 

waarnemen. 
Er is verd~r in het Archief niets gevonden, waaruit kan blijken of LEEU-

WENHOEK om deze betrekking gevraagd heeft. Waarschijnlijk zal een zijner 
vrienden, in de Regeering zittende, het hem wel bezorgd hebben. In die 
dagen was alles II correspondentie" van 't hoogste ambt tot bet minste toe. 

Behalve deze betrekking van. Camerbewaar<ler, schijnt hem nog een antler 
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baantje te zijn te heurt gevallen, hl~ikens een afschrift uit het 1115de Memo
riaal van Burgemeesteren van. De~ft, . fol. 118 en 119"' al s vol gt: 

,, Morti.flcatie van het generaal-w0"kmeesterschap, d.d. 23 December 171~, 
nadat ANTONI LEEUWENHOEK, die dese betrekking, tegen een tractement van 
f 50 's.faers bekleedde, sal syn overleden" Het blijkt echter niet, wanneer 
hij dcze sinPcure gekregen heeft. 

Verder vindt men in lwtzelfde II lllemoriaal, fol. 206 en 207". 11 Resolutie 
fer verbetering van Stads-jinantie, d.d. 30 December 1718": Dat na overlgden 
van ANTONI LEEUWENHOEK en ARNOLD RAMP, de kamerbewaarder van Schepe
nen-kamer voortaan niet nzeer sal toe,qelegt werden als f 300". Hieruit blijkt 
dus, dat LEEUWENHOEK nag tractement ontving, ofsclioon hij reeds een op
volger of hulp had. De Thesauriers-rekening van 1699 geeft hiervan ophel
dering; daaruit blijkt, clat LEEUWENHOEK, als Camerbewaarder der Raat-camer 
enz., ovtrr een jaarwedde, verschenen 24 October 1699, ontving ..•. " iiijc gl. 
II Den selven, of nu ARNOLD HAMP, voor 't schoomna.ken van Schepens-earner 

enz .... Lii~j gl." 
Hij behie]d dus 't tractement van Camerbewaarder en van generaal-w0·k

meester (twee sinecures) tot aan zijn dood en betaalde f 54 aan ARNOLD 

RAMP. Het is ech ter niet kunnen blij ken, wanneer dit salaris tot f 400 
verhoogd werd. 

Van het jaar 1654 af, vermoedelijk bet jaar dat hij zich voor goed in 
Delft met der woon vestig<le, tot het jaar 1673 toe, het jaar waarin bet eerst 
rnicroscopische waarnemingen van LEEUWENHOEK, door bemiddeling van Dr. 
REYNIER DE GRAAF, aan de Royal Society te Londen werden medegedeeld, 
en z~jn naam alzoo in het buitenland en spoedig daarna overal algemeen 
bekend is geworden, vinden wij niets omtrent hem aangeteekend. Er was 
dns een tijdvak van 19 jaren, dat men een tijdvak van voorbereiding kan 
noemen, waarin bij zich voldoende kon oefenen, zoowel in bet aanleeren als 
verder volmaken van de kunst om de l~nzen, die hij voor zijne microscopen 
gebruikte en die wij zullen zien dat hij allen zelf vervaardigde, zoodanig te 
slUpen en te polijsten, <lat z~j de bewondering van kenners en geleerden, die 
zich met microscopische onderzoekingen en bet slijpen van glazen bezig 
hielden, opwekten, zoodat men op allerlei wUzen trachtte achter zijn geheim 
te komen, hetgeen hij echter zorgvuldig voor zich zelven hield. Hij zal 
zich <lien tijd vlijtig hebben geoefend in het beschouwen van de voorwerpen, 
die zijne aandacht wekten. Hij moet daarvoor een allergelukkigsten aauleg 
hebben bezeten en bovenal een scherp, he]der gezicht, <lat hem, niettegen .. 
staande de dagelijksche langdurige en onaf~ehroken inspanning, waaraan hij 
dit zintuig blootstelde, tot aan zijn hoogen ouderdom toe, bewaard bleet~ 
Dit getuigt ook UFFENBACH 1), toen hij LEEUWENHOEK in 1710 bezocht, die 
toen reeds 78 jaren oud was. q Wir muszten uns wundren, dasz er fast gar 
nicht zittert, und noch ein gar unvergleichlich Gesicht hat, da er auck die 
Llugen durch sein ob.Yerviren gar sehr angreijfe." Zelfs nog kort voor 
zijn dood, · die deu onvermoeiclen grijsaard op 9ljarigen leeftijd einde-

1) ZACHARIAS CONRAD VON UFFENBACH, 1lierkwilrd£ge Reisen durch Nieder-Saclisen
1 

Hulla 11d und Engeland. Ulm, 1754, 3 Th. S. 349. 
I 

I 
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lijk van zijne geliefde bezigheden afriep, was hem nog het volkomen gebruik 
daarvan bewaard gebleven. En dat zijn oogen in het beschouwen en waar
deeren der voorwerpen scherper zagen dan die van anderen, kan men opma
ken uit eene periode van hem, uit een brief aan den Burgemeester van Delft 
H.N MEERMAN 1), van den 28sten Februarij 1713, toen hij alzoo reeds 81 
jaren oud was. 

u Aile dese figuren syn door een en hetselve vergrootglas geteykent, die de 
Teykenaar soo groot heeft geteykent als hy die quam te sien; dog wanneer 
ik die na myn oog soude uytbeelden, zoude ik die veel grooter uytbeelden." 

LEEUWENHOEK zal ook wel een geruimen tijd noodig gehad hebben eer 
hij in de bewerking zijner instrumenten, waartoe hij al de benc,odigdhtden 
zelf maakte, die rnardigheid verkregen had, <lat zij ten gebruike geschikt 
waren. Hij betuigt zelf daarvan, in een brief aan de Royal Society van 12 
Januarij 1689 2). 11 Ick heb be hier vooren geseit, hoe ik myn Instrumente11 
hebbe toegestelt, die eenige veel netter en bequamer souden maken. Dog 
men moet weten, <lat ik in geen konsten ben onderwesen, daartoe men hamer 
of vijl gebruikt, als alleen, dat ik heh gesien, hoe men het staal hard, en 
tempert, en een dril maakt, waarmede men een gat in yser, koper, of silver 
drilt. Hoe en \Vaarmede een silver-smit syn silver aaneen sol<leert. 

Dit gesien bebbende, heh ik myn selven soo verre geoeffent, <lat ik sedert , 
veel jaren myn gereetschap hebbe gemaakt, hetwelke ik in verscheide saken 
hebbe van noden gehad. En dus is bet, <lat hetgeene <lat ik tot myn ge
bruik van node hebbe, alleen maar uyt den rouwe by my gemaakt werd." 

Later schijnt hij zich echter zoo zeer in deze metaalbewerking geoefend 
te hebben, dat hij met meer tevredenheid over zijn werk spreekt. In een 
anderen brief (9 J unij 1699) 3) zegt hij : 11 Terwyl ik besig ben om desen te 
schrijven, heb ik wel 8 a 10 vergroot-glasen voor my leggen, die door my 
met silver gemonteert syn, en alboewel ik gans geen onderrigtinge en hebbe 
gehad, om in eenig metaal met hamer ofte vijl te arbeyden, soo monteer ik 
egter myn glasen; en myn werktuygen syn soo toegestelt, dat werkbasen in 
't Gout seggen, my niet te sullen nawerken." 

Hieruit en uit vele andere bijzonderheden blijkt, <lat hij overal opmerkte 
of er iets voor hem te leeren viel en dan maar handen aan het werk sloeg, 
totdat hij eindelijk zijn doel bereikte. Vooral maakte hij al zijn beschik
ba1·en tijd zich ten nutte voor de volmaking van een instrument, waarmede 
hij later zulke groote ontdekkingen gedaan heeft. De slijping en polijsting 
zijner glazen zal hem vooral wel de meeste inspanning en tijd gekost heb
hen en wij zouc.len zoo gaarne onze weetlust willen voldoen om te weten wie 
hem daartoe op den weg geholpen heeft. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij het 
slijpen zelf aanvankelijk bij een glasslijper afgezien, zooals zoo vele andere 
zaken. En dat daarvoor, tijdens hij nog .in Amsterdam was, waar het slij
pen van diamanten toen reeds waarschijnlij k tot een hoogen trap van volkomenheid 
gebracht was, wel gelegenheid zal hebben bestaan, mag men veilig aannemen. 

I) 23ste Sendbrief, blz. 31. 
2).. 2de vervolg, 66ste Brief, blz. 323. 

8) Zevende vervolg, I l 6de Brief, blz. 97. 
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Behalve het slijpen van glas had bij zich ook zelf geoefend in het glas
blazen, en bet bewerken van metalen; zoo heschrijft hij, in een brief aan 
Mr. ANTONI HEINSIUS van 18 Aug. 1695 1), hoe hij een glazen bol geblazen 
heeft om voor zekere proef tot bet onderzoek van buskruid te dienen, 
,, UEd. Gestr. Heere zoude wel meenen; dat ik in de kunst van glasblasen. 
bij de kaars of lamp geoefent was. Ik hebbe geen andere kennisse van 
glasb]asen gehad, ais <lat, wanneer op onse jaarmart een glasblaser in de 
stad was gekomen, die sijn glas-blasen bij de lamp, om gelt liet zien, en als 
doen op desselfs -handeling ugting nemen<le, heb ik het bij de hand gevat, 
en dus kan ik alleen maar blasen, hetgeene ick tot mijn verrigtinge van 
noode hebbe." Ook bltjkt uit ztjn gesprek met OFFENBACH <lat hij in het 
glasb1azen later groote ervaring gekregen had. UFFENBACH zegt daarvan 
in zijn verhaal van zijn bezoek bij LEEUWENHOEK 2 ). 

,, Was die geblasenen Glaser anbelangt, versieche1·te Herr LEUWENHOEK, 

dasz er durch zehen-jahriges speculiren es dahin gebracht, dasz er eine taug
liche Art olasen gelernt, welcke aber nickt rund waren. Mein Brudei· wolte 
solches nickt glauben, sondern hielte es fur Hollandisck GEJOKT, indem es 
unmoglich is.t, in Blasen etwas anders als ein Kugel oder Endung zu formi
ren." Men ziet bet, wat anderen ongeloofelijk voorkwam, kon LEEUWENHOEK 

hereiken door de handen aan het werk te slaan en zich door geen moeielijk
heden te laten afbrengen van zijn eenmaal opgevatte voornemens, waar bet 
hem te doen was iets t.e leeren; nimmer verloor hij den moed, al moest hij 
aanvankelijk met groote bezwaren kampen, maar h\j hield zoo lang vol totdat 
hli, zoo als bij dit gedurig eigenaardig uitdrukt, "zich zelven kon bevredigen." 

Eindelijk was dan de tijd van ernstige voorbereiding volbracht en gevoelde hij 
zich sterk genoeg om hetgeen hij onderzocht en gevonden had ook onder 
de oogen van anderen te ilrengen. Goed toegerust treedt hij nu onverwacht 
te voorschijn en deed zich weldra kennen als getrouw \vaarnemer der natuur. 
Doch hij plaatste zich zelf' niet met eigenwaan op den voorgrond, maar 
werd daartoe aangespoord door een geleerden stadgenoot van naam, Dr. REINIER 

DE GRAAF, die zeker al eenigen tijd met hem in wetenschappelijke aanraking 
zal zijn geweest en in de gelegenheid was zijn ervaring in bet waarnemen 
door bet microscoop optemerken. Deze keurde zijn onderzoekingen wel 
waardig om onder de oogen te komen van deskundigen'. Bij gelegenheid 
<lat DE GRAAF zijn twist met SWAMMERDAM over wetenschappelijke geschilpunten 
aan bet oordeel en de beslissing van de Royal Society onderwierp, schreef 
h\j den 27sten Mei 1673 tevens aan Mr. OLDENBURG, Secretaris van <lit col
legie, over LEEUWENHOEK en sloot een brief van hem in, gedateerd 28 April 
1673, welken brief DE GRAAF gezorgd had in bet Latijn te vertalen, ten 
einde deze door de Engelsche geleerden zou kunnen verstaan worden. DE 
GRAAF vestigt in dit schrijven de aandacbt der Koninklijke Societeit op 
II zekeren Mr. LEEUWENHOEK, die onlangs microscopen gemaakt keeft, uitmien
tende boven die tot kiertoe vervaardigd worden door EUSTACHIO DIVIN! en 

1) 5de Vervolg, 93ste Brief, blz. 127. 
2) lvlerkwilrdige Reisen, etc. t. a. p. 

NED. TIJDSCHR. v. GENEESK. 1871. - 2e AFD. 2 
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anderen" er bijvoc~gende II dat hy· een voorbeeld van hun uitstekend'heid ge .. 
geven heeft door onderscheidene onde1·zoekingen daarmede te bewerkBtelligen 
en dat h{j gaarne bereid zou zijn moeielijke zaken tot onderzoek van de leaen 
te ontvangen, indien belangslellenden Blecltt8 lu8t hebben ze hem, toe te zenden." 
De waarnemingen van LEEUWENHOEK, 'waarvan hij in zijn brief gewag maakte, 
werden in de Fhilosopltical Transactions. Vol. VIII, pag. 6037, opgenomen, 
onder den titel "A specimen of some ob8ervations· made by a Microscope con
trived by Mr. LEEUWENHOEK, Concerning" Mould upon the skin, .flesk etc.; 
tke Sting of a Bee, etc., lately communicated bfi lJr. REGNERUS DE GRAAF." 

Deze waarnemingen van den Hollandschen natuuron<lerzoeker werden door 
de leden der Koninklijke Societeit met groote belangstelling ontvangen en 
men betqigde de hoop, dat hij ze weldra door meer andere zou doen achter
volgen. Deze waardeering en uitnoodiging was inderdaad eene krachtige 
aanmoediging voor den tot nog toe vergeten, maar onderzoeklievenden waar
nemer, wiens nasporingen alleen nog maar de. nieuwsgierigheid zijner vrien
den en bekenden, nauwelijks in staat om er den wijden omvang van te be
grijpen en te waardeeren, hadden opgewekt. Van nu af waren het de ge
leerden en wel van de beroemde Engelsche Societeit, die zich met den arbeid 
van den eenvoudigen Delvenaar zullen bezig houden ! Bemoedigende gedachte 
die zijn ijver aanspoorde en hem zijne pogingen deed verdu

1
bbelen om de 

verwachtingen, die men van hem koesterde, niet te ~eschamen. 
Voor <lat wij echter meer in bijzonderheden de onderzoekingen van LEEU

WENHOEK nagaan en zijne verdiensten in velerlei opzicht in bet licht stellen, 
willen wij kortelijk een blik slaan op de hoogte der kennis, waarop men ten 
tijde van LEEUWENHOEK, met betrekking tot de vervaardiging van microscopen 
stond, <laarna de microscopen zelven van LEEUWENHOEK bespreken en waarin 
deze uitmuntten boven an9eren van <lien tijd, waaraan wij genoegzaam 
gelegenheid zullen vinden enkele bijzonderheden, hem zelven betreffende; vast 
te knoopen, om eindelijk onze aandacht IDier onverdeeld te wijden aan de .. 
helangrijkheid zijner ontdekkingen, welke, schoon vele daarvan groote t.egen
spraak rnoesten ondervinden en hem zelfs aan bespotting en beschimping 
blootstelden, echter door anderen hoog gewaardeerd en verdedigd werden, 
zijn naam op alter lippen brachten en tot in alle landen der beschaafde 
wereld deden bekend worden en door vele geleerde11 werden gewaardeerd 
en zelfs nog in dezen tijd als onomstootelijke waarheden ztin erkend. 

Het is door den Hoogleeraar P. HARTING in zijn: BiJdrage tot de ge·· 
sckiedenis der mikroskopen in · ons Vaderland (Utrecht 1846) en zijn: Het · 
Mikroskoop, de8zelf8 gebruik, geschiedenis en tegenwoordigen toestand (3 
deelen 1850) op onwederlegbare gronden aangetoond, dat de eer der gewich
tige ontdekking van het rnicroscoop in de l 7de eeuw aan Nederland toe
komt. De Halianen roemen in <lit opzicht nog wel bun FONTANA en GALI

L.AEUS, van wien de eerste zich de eer der uitvinding toeeigende, daar hij in 
bet j aar 1646 sch reef, <lat hij reeds in 1618 bet microscoop had uitgev,onden; 
doch de gronden van h un beweren, die zij aan voeren, zijn onhoudbaar; want, 
daar de Italianen de uitvinding van het microscoop in 1612 aan GALILA.EUS 

toeschrijven, zoo is bet bewezen, <lat de eer dezer uitvinding aan HANS en 
iACHARIAS JANSSEN van Middelburg .toekomt en dat deze uitvinding zelfs 
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reeds lang v66r 1610 plaats had, hoewel het moeielijk te bepalen schijnt hoe 
lang v.66r dien tijd. 

Het blijkt echter, dat reeds in zeer oude tijden het vergrootend vermogen 
van bolle, doorschijnende lichamen, alsmede de kunst om glas en berg-kristal 
te slijpen, bekend zijn geweest en men met het eiµde der XV de eeuw reeds 
eenige rnrdering had gemaakt; doch er verliepen meer dan twee eeuwen eer 
het eenvoudig microscoop uitgevonden werd, welke uitvinding ten onrechte 
aan DREBBEL in ·het jaar 1621 wordt toegeschreven. Het waarschijnlijkst, 
volgens HARTING,. is·, dat de uitvinding der brillen, die alleen daarin bestond, 
dat men begonnen was de lenzen te slijpen met een verderen brandpunts
afstand ·aan - vroeger gescbied was, tusschen 1285 en 1290 moet stellen. 
Verder zegt HARTING 1), dat het brillenslijpen, na 1363, allengs tot een 
h~ridwe1·k was geworden, <lat men op bet laatst der XVIde eeuw twee bril-
1erislijpers · te Middelburg ( de genoemde J ANSSENS) vond en ten tijde van 
LEEUWENHOEK drie te Leiden, zoo als hij ·ze]f in een brief aan G. c. LEIB

.NITZ, d.d. 28 September 1715 2) zegt II daar sijn drie Glasesl~jpers geweest 
te Leyden, bij dewelke de studenten bet glasenslijpen gingen leeren'' enz. 
Uit een en ander blijkt, <lat bet, zeker is, <lat bet samengesteld microscoop 
te· Middelburg reeds eenige jaren v66r 1610 is uitgevonden. · -

De Hoogleeraar HA.RTING maakt de opmerking 3), <lat het bevreemdend 
is, <lat · de uitvinding van een werktuig, hetwelk voor den onderzoekenden 
blik eene geheel niemfe wereld ontsluit, aanvaI1kelijk zoo weinig de aanclacht 
getrokken heeft, dat zijn bestaan jaren lang ter nauwernood buiten de muren 
der woonplaats van. den uitvin<ler is bekend geweest, daar men, noch in 1611 
in de Dioptriaa van KEPPLER, noch in het werk van SYRTURUS, dat over 
verrekijkers en het slijpen van glazen handelt en in 1618 verscheen, iets 
vindt opgeteekend, <lat hunne bekendheid met het microscoop verraadt. Eerst 
in 1625 maakte een Italiaan FRANCISCUS STELLUBI eenige microscopische 
waarnemingen bekend 0\ 1er V'erschillende deeJen der honigbij. ,,,, 

De eigenlijke geschiedenis van bet enkelvoudig microscoop vangt eerst aan 
op het tijdstip, toen men begon lenzen te vervaardigen, welke een genoeg
zaam korten brandpunts-afstand bezaten, om eene eenigszins aanmerkelijke 
vergrooting daar te· stellen en volgens HARTING 4), hoogstwaarschijnlijk eerst 
geschied is na en ten gevolge der uitvinding van bet samengesteld microscoop. 

Een der eersten, die bet enkelvoudige microscoop zoodanig inrichtten, dat 
het gescbikt was voor wetenschappelijke naspo~ingen, was onze LEEUWENHOEK. 

Wij zagen boven, <lat Dr. REINIER DE GRAAF in den begeleidenden brief, 
dien h\i bij de toezending der eerste waarnemingen van LEEUWENHOEK aan 
de Royal Society te Lon den schreef, als eene bijzonder heid er bij voegde, 
u dat deze LEEUWENHOEK onlangs microscopen gemaakt had, uitmuntende 
boven die tot hiertoe vervaardigd worden door EUSTACHIO DIVINI.'' Deze 
microscopen van EUSTACHIUs DE DIVINIS nu waren in <lien tijd zeer beroemd 

1) Het mikroskoop, enz., Deel III, blz. 21. 
2) 18de Sendbrief', blz. 169. 

3) Het mikroskoop, enz., Deel III, blz. 34. 

4) Ret mikroskoop, t. a. p., blz. 37. 
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en worden beschreven in de P'hilosop'hical Transaction8, no. 42, pag. 842 . 
. DIVJNI had, behalve de ohjectieflens, twee phmo-convexe oogglazen zooda
nig ~eplaatst, dat zti elkander in het midden hunner bol1e oppervlakte raak
ten. Deze oogglazen waren ongeveer zoo breed als de handpalm ecns mans, 
en de huis, waarin zij besloten waren~ was zoo dik a1s een mans dij. Een 
vrij onhandig instrument alzoo. <lat niet gemakkelijk in het gebruik moet 
zijn geweest en- veel overeenkomst met een kleine mortier moet hebben ge· 
had. Het was omstreeks 16 1/2 duim lang; de· verschillende vergrootingen 
werden verkregen door· uittrekking tot verschi11ende lengte. De geringste 
vergrooting- was van 41, de sterkste van 143maal in middellijn. 

De groote kunst. waardoor de microscopen van LEEUWENHOEK uitmuntten 
boven die ~van anderen van zijn tijd, bestond in de kennis van bet slijp'en 
en polijsten zijner ]enzen en in het stellen (monteeren) ~aarvan. 

Men maakte toen ter tijde ook veel gebruik van gesmolten glazen hollc- · 
tjes, omdat men niet best terecht kon met liet slijpen der lenzen, en niemand 
ten tijde van LEEUWENHOEK hem hierin op zijde schijnt gestreefd te hebben, 
waarom men bedacht was daartoe glasbolletjes te hezigen. 

De eerste, die deze glazen bolletjes vervnardigde, was ROBERT HOOKE 1). 
Hij heproefde bet eerst in 1663 de vervaardiging van gesmolten glasbolletjes 
en verbeterde die later. Hij maakte van deze bolletjes onder anderen ge
wag" in een verslag, door hem uitgebracht in de vergadering van 14 Maart 
1678 van de Royal Society 2), ten gevoJge van het te vergeefsch opsporen 
van de klei.ne · diertjes in peperwater, door LEEUWENHOEK waargenomen, het
welk hem nu bij het gebruik ma ken van zijne verbeterde inrichting van zijn 
microscoop gelu kte. 

Hij bezigde daartoe een enke]voudig I microscoop, gemaakt uit een klein 
glasbolletje, waardoor het voorwerp bnitengewoon vergroot kon worden., welk 
bolletje h\j door de lamp van een glazen draad smolt. In 1668 vervaardigde 
HARTSOEKER 3) op dergelijk e wijze glasbo1letjes. die vrij goed waren en hun 
vergrootend vermogen moet zeer aanzienlijk geweest zijn. 

1) ROBERT HOOKE, een beroemd Engelsch Philosooph en Geneeskundige, was geboren 
op het eiland ·wight, in het jaar 1635 en overleed in 1702. Hij studeerde te Oxfort 
in de medicijnen, werd in 1664 Hoogleeraar in de "\,Viskuude aan het Gresham- College 
te Londen. Hij muntte ook nit als werktuigkundige en was ook ten tijde van LEEU· 
WENHOEK een der Secretarissen der Ro?Jal Societ,Y. 

_2) BrncH, t. a. p., pag. 393. 

3) NrcOLAAS HARTSOEKER ·was een beroemd Nederlandsch Natuurkundige en Philo
sooph; en ·w;erd in 1656 te Gouda geboren. Zijn vader was Remonstrantsch predikant 
te Rotterdam. Hij was bectcmd voor den geestelijken stand, doch wijdde zich, tegen 
den zin zijns vaders aan de ,vis- en Natuurkundige ~Tetenschappen, zoodat hij, ten 
einde zijn va<;ler niet zou ontdekken, dat hij des nachts studeerde, de dekens van zijn 
bed voor de· vensters van zijn slaapvertrek spande. Hij betaalde zijn * onderwijzer van 
zijn zakgeld, die hem ook optische glazen leerde slijpen. Het toeval bracht hem tot 
eene belangrijke ontdekking. Opgemerkt he~bende, dat het einde van een gla.zen 
draad, in de vlam cener, kaars gehouden, eenf! bolvormige gedaante kreeg: en dit ver· 
schijnsel toepassende op de proeven, die hij LEEUWENHOEK had zien doen, vervaardigde 
l1ij daarmede rnicroscopen, die hij beweerde die van LEEUWENHOEK te evenaren. Deze 



- 21 -

In 1677 maakte BUT1'ERFELLD 1) deze boUetjes door tot fijn poeder ge
stoten glas, dat hU aan. de punt eener naald in de vlam van een spiritus
lamp hield, tot een bolletje samen te smelten. Ook aN VAN MUSSENBROEK 

vervaardigde, dergelijke glasbolletjes, naar de, methode van HOOKE en schijnt 

daarin zeer te hebben uitgemunt. Het verst van allen bracht het daarin 
Pater DELLA TORRE van Napels 2). Deze bracht hei bolletje, dat hij op de 

wtjze van HOOKE aan eerr glasdraad gesmolten had, in eene komvormige 
holte, gemaakt in een stukje tripoli, waarin vervolgens het bolletje op nieuw 
gesmolten werd voor de vlam der glasblazerslamp. De glasbolletjes van 

DELLA TORRE vergrootten ongemeen sterk. De Royal Society te Landen ont
ving er in l 763 eenige van, waarvan het grootste een diameter had van 

'/ 36 duim en 640maal in middellijn vergrootte; de doorsnede van het kleinste 

was 1/w. dnim en zijn vergrootend vermogen 2560rnaal. Zulke sterk ver

grooten<le bolletjes zijn echter, volgens Prof. HARTING, wegens bun zeer 

korten brandpunts-afstand, als microscoop weinig bruikbaar. V olgens HARTING 

geven dP bolletjes van 300-900malige vergrooting het zuiverste beelcl, zoo .. 
clat zij zelfs in dit opzich t g.eslepen lenzen van gelij ke vergrooting dikwijls 

werkelijk overtretfen. 

Ook LEEUWENHOEK Schfint z1.ch a<tn un n lu,lii Ir "" n ,,. n l lrn l,nlL:,f~n"' h,::,.;J;,,.,,.,I 1-1 {. .1.ru.u.n.v.1.1.,1n· -YU.l.l. c.JUJ.1'.\J UV.1.1.\J(JJ\Ji:, UVU.l\JllU, 

maar die later verworpen en er zelfs eene groote verachting voor aan den 

dag gelegd te hebben, zoo als blijkt uit hetgeen OFFENBACH daaron7trent 
verhaalt, bij gelegenheid van zijn bezoek ten zijnen huize 3). 

"Als wir Herr LEUWENHOEK ferner fragten, ob er denn alle seine Glaser 
scklieffe und keine bliese? verneinte er. solches, und bezeigte eine grosse 

was geen vriend. van hem, omdat hij voorgaf de ontdekking der zaaddiertjes reeds v6or 
hem gedaan te hebben. Hoe LEEUWENHOEK over hem dacht, blijkt nit een brief d.d. 
9 December 1698 (113de Brief, blz. 63) aan HARM. VAN ZOELRN, Ond-Burgemeester van 
Rotterdam. If rVat voor een persoon desen H~.\.RTSOEKER is, weet ilc niet, omdatter meer 

zijn, die den naam tan H.ARTSOEKER voeren, en ten rn;ljnen hu.vse zijn geweest, en onder 

anderen veel jaren geleden, een out bedaa_qt rnan, die men tot nt.Y seyde, dat een prediker 

van de Remonstrantsche gell(,eente tot Rotterdam, 'was, b.lJ si_g hebbende een soon, die een 

Jong student was, en welke toen van syn vader veelmaal wierde aangeniaant, om naemv_ 

keurig toe te sien, ivant ik saa!cen vertoonde, soo als den Prediker se_yde, die no.yt in de 

fVerelt waren kundig gewees(" . .•. 11 Dat de Heer HARTSOEKER de woorden vo~rt, dat h.lf 

na s.1Jne kennisse, de eerste i 1an allen is, die het · saad der dieten rnet de t•ergroot-glasen 

heeft beginnen te ondersoeken, komt 1n;1 vreeuit voor" enz. (}l:ierover later) 

HARTSOEKER hield zich van 1674-1677 te Leiden op, begaf zich daarna naar Parijs 

en hield zich daar bezig met het vervaarcligen van teleskopen. In" 1679 keerde hij 
naar Holland terug, doch ging weder naar Parijs, waar hij tot het jaar 1696 bleef. Hij 

vestigde zich daarna te Amsterdam, zich bezig houdende met astronomische waarnemin· 
gen, en ontving weldra eene uitnoodiging van Czaar PETER deh Eerste, om hem 

als Hoogleeraar in de mathesis naar Petersburg te volgen, welk aanbod hij echter 

afsloeg. Later nam hij dergelijk beroep naar Dusseldorp aan, keerdc later naar Holland 

terug en overleed te Utrecht in 1725. 

1) Philos. Transactions, 1677, pag. 226. 

2) HARTING's 1V.likro~koop, t. a. p. 3de Deel, blz. 53. 

3) U FFENBACH's Reisen enz. t. a. p. 
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lTeraclilung gegen diese gebla8ene Glaser".... n Er wiese it,ns, wie dunn seine 
Microscopia gegen anderen waren, und wie nake de laminae zwisscken welcke 
daa Glaa ist,, beysammen waren, so dasz kein spkarisck Glas dazwiscken seyn 
konnte, sondern alle seine Gla8er wf,iren auf bey den Seiten convex gesckliffen." 
Daarenboven gebruikte LEEUWENHOEK ook microscopen met dubbele glazen. 
u Er ltatte auch einige Microscopia mit doppelten Glasern die, ob sie gleick · 
tloppelt, und inwendig nack ,ikrer bekorigen Distanz vermutklick durch eine 
laminam separirt waren,. demnock nicht viel dicker als die ei,nfachen waren." 
Deze vergrootten, volgens LEEUW~NHOEK, 11 een weinig meer" dan zijn enkel
voudige microscopen. 

Wij zijn alzoo genaderd tot het microscoop, waarvan LEEUWENHOEK zich 
bediende-~ voor zijne microscopische onderzoekingen, en het is uit alles wat 
wij daaromtrent hebben kunnen opsporen uitgem'aakt zeker, dat hij de gla
zen daartoe gebezigd zelf sleep· en polijste en <lat deze niet uit glasbolletjes 
bestonden maar uit een tot eene bi con vexe lens geslepen held er glas. 

Hij besteedde al zijn zorg in het kiezen van het geschiktste soort van glas, 
waartoe hij ook gerold bergkristal beiigde. llun zuiverheid en helderheid 
moet lmitengemeeII groot geweest zijn, zoo als blijkt, zoowel uit de getui
genis zijner tijdgenooten, als uit vele der daarmede gemaakte · waarnemingen 
van hem zelven. 

De lens in LEEUWENHOEK'S microscopen was gevat tusschen twee koperen 
of zilveren, soms ook wel gouden plaatjes, waarin zich een, soms twee en 
ook wel eens drie openingen bevonden. :Sij v_an HAASTERT 1) is zoodanig 
een microscoop met eene opening op bet titelblad afgebeeld, zoo als ook

1 

in 
fig. I is geteekend. Deze afbeelding komt geheel overeen met een dergelijk 
instrumentje, waarmede · ik in mijn jeugd, als van LEEUWENHOEK afkomstig 
en door hem vervaardigd, dikwijls kleine insecten, vlerkjes en andere voor
werpen heh bezigtigd. Er werd, helaas, toen door mij niet meer waarde 
aan gehecht dan aan gewoon speelgoed, zoodat het in bet ongereede is ge
ra&kt en verloren ging. Het komt in alle opzichten overeen met de 26' 
microscopen, die LEEUWENHOEK aan de Royal Society tot een legaat heeft 
nagelaten. BAKER 2) had deze microscopen gedurende een 1f4 jaar ter on
derzoeking onder zijne berusting en beschrijft ze zeer uitvoerig. Deze be
scbrijving nu is zoowel toepasselij k op de bier bijgevoegde afbeelding fig. 1 
als fig. 2, daar de 1aatste alleen daarin verschilt, <lat er twee lenzen in ver
vat zijn en het microscoop al zoo ingericht was om twee verschillende ~er
grootingen te geven. :Fig. l stelt het microscoop voor met eene, fig. 2 met 
twee openingen en aan beide zijden gezien. 

1) ANTONI VAN LEEUWENHOEK, Vereerend herdaclit door ISAAC VAN HAASTERT enz., 1823. 

2) HENRY BAKER, schreef een werk over Het Nuttig gebruik van het J-licroscoop 

en later een antler: Het .Micro~coop gemalckeli:jk gemaakt; beiden door HOUTTUYN ver
taald in 1755 en 1770. Hij verhaalt in het eerstgenoemde werk, blz. :453, dat deze 26 

microscopen vervat waren in een klein kistje, hetwelk LEEUWENHOEK bij zijn over

lijden aan de Ro_yal Societ.1f had nagelaten en door MARTIN FOLKER aan de Societeit 
werd aaugeboden. Men vindt daarvan de mededeeling in Philos. T;ansact. n°. 380, 
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Fig. I. Fig. 2 A. 

Ook op het ph,vsisch kahinet te Utreckt komt een dergelijk microscoop 
voor, als bij VAN HAA.~TERT is afgebeeld. De beschrijving volgens B.AKER is 
de volgende. De voorzijde is fig. 2 B. Het platte gedeelte A is samenge-

Fig. 2 B. steld uit twee koperen of zilveren 

ITT r.-r, ,, . , ,,, ''""'"'""'- • •u,-um,u um , -~ 
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ob 

plaatjes, aan elkander \'astgemaakt 
met kleine klinknageltjes Q b b b h b. 
Tusschen deze plaatjes is een zeer 
kleine bicon vexe lens, in een hollig
heid geplaatst, recht tusschen twee 
gaatjes, tegenover elkander in de plaat
jes gedrild bij c. Aan de eene · zijde 
van de plaatjes is een koperen of zilve-
ren strookje d met een schroefje e 
gehecht, welk schroefje door beiden 
gaat. Een ander gedeelte van <lit 
strookje, winkelhaaks omgebogen 
schiet onder de plaatjes door en 
komt aan de andere zijde uit. Door 
dit omgebogen einde loo pt, rech t 
opwaarts, eene lange fij ndradige 
schroef, welke in- en uitgeschroefd 
wordende, de plaat, waarop het voor
werp gehecht wordt, hooger of lager 
brengt. Hierop staat een grof ru w 
gemaakt pennetje i, waaraan bet voor
werp moet worden vastgehecht en 
dat door een handvatsel k wordt om-
gedraaid. Men kan de vertoonplaat 

met bet pennetje er op, verder van de vergrootende lens doen afwijkeR, of 
nader daarbij laten kornen, door mi<ldel eener k~eine schroef l, <lie horison-
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taal door de plaat b loopende en tegen de achterzijde van het werktuig dra
gende, als het noodig is deze plaat verder afdringt. Het eind van de lange 
schroef !J komt door de vertoonplaat heen bij m, alwaar zij rond draait, 
maar niet als een schroef werkt, dewtil haar draad zoo hoog niet reikt. 
LEEUWENHOEK nrnakte zijne voorwerpen aan de punt van het pennetje met 
de eene of andere klevende stof vast en bewaarde zulk een stel zorgvuldig, 
zoodat hij voor ieder voorwerp weder een ander microscoop noodig had en 
er ten slotte eenige honderden bij elkander had, zoo als hij zelf zegt in een 
brief aan HANS SLOANE, Secretaris der Royal Society d.d. 25 Decem her 
1700 1). 11 Ik hebbe hondert en hondert geslepene vergrootglasen, daar van 
de meeste zoo scherp sien, selfs by duystere dagen, en <lat by geen antler 
als dag ligt enz." Vv anneer het voorwerp alleen kon gezien warden als het 
uitgespreid was, deed hij een weinig op een plaatje van zeer dun glas, <lat 
hij op dezelfde wijze met de klevende stof op de punt vasthechtte 2). Voor 
sommige waarnemingen met vlo'eistoffen, zoo als onder anderen, om den 
bloedsomloop te bezichtigen, wijzigde hij <lien toestel. Hij beschrijft die in
richting zeer uitvoerig in een brief aan de Royal Society van 12 Januarij 
1689 3) {Fig 3). Zij bestond uit eene aan beide uiteinden reehthoekig om-

Fig. 3. gebogen koperen of zilveren plaat a, in welker 
omgebogen gedeelten b en c de ·ronde ope
ningen e en i waren aangebracht, bestemd 
ter opneming eener glazen buis, die dan door 
de veeren r en d werd vastgeklemd. In zulk 
een glazen buis bracht hij dan water en een 
klein vischj e of aaltje met de vinnerr of den 
staart zoodanig er buiten geplaat&,t, dat men 
den bloedsomloop er in kon waarnemen. De 
lens, die even als bij alle microscopen van 
LEEUWENHOEK tusschen 2 plaatjes besloten 
was, werd dan v66r de buis gesteld, door 
middel van de rechtopstaande plaat l/, die 
door de beide schroeven h h op een gedeelte 
van c bevestigd was, en waaraan de lensplaat 
door de schroef f werd vastgemaakt 4). 
LEEUWENHOEK heeft verscheidene van deze 
toestellen ~-ervaardigd, want op den Catalo
gus zijner microscopen, die na zijn dood 
verkocht zijn, warden er niet minder dan 8 
zilveren en 4 koperen vermeld. 

Deze Catalogus voert den volgenden titel: 
Catalpgus van het vermaarde Cabinet van 

.. vergrootglasen, met zeer veel rnoeyte en kosten 
in veele Jaren gei'nve11teert, gemaakt en nage
laten door wijlen den Heer ~i\.NTON Y v AN LEEU, 

WENHOEK. In zijn Ed. leven Lid van de Koninklijke societeit der Tl eten
sckappen te Landen, u1elke verkogt zullen worden op Maandag den 29 Mey 

I) 7de Vervolg, l35ste Brief, blz. 305. 
2) Philosophical Transactions, Vol. XXXij, pag. 450. 

3) 2de Vervolg, 66ste Brief, blz. 308. 

4) Deze beschrijving is gevolgd na.ar HAUING-'s mikroskoop, Deel III, blz. 380. 
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17 47 oinnen de stad IJeljt, op St. Lucas Gildekamer, des voormiddags van 
10 tot 12 uren, en des namiddags van half drie tot 5 uren. Te JJelft 
gedrukt biJ REINIER BOITET, Stadsdrukker 17 47. Hij is op zwaar 
schrijfpapier gedrukt, met Hollandschen en Latijnschen tekst. Voorin 
bevindt zich eene fraaie op koper gegraveerde zinnebeeldige plaat, voor
stellende een kabinet met laden waarin microscopen en een paar kinder
figuren deze beschouwende; een hnnner heeft een dito microscoop als in.fig. 
2 is afgebeeld in de · hand, maar deze is met drie openingen voorzien. Eene 

, andere plaat stelt het portret van LEEUWENHOEK voor. De Catalogus is 
verder geheel doorschoten met wit papier, waarop de namen van al de koopers 
en de prijzen, die voor de microscopen besteed zijn, nauwkeurig staan aan
geteekend, uitmakende een boekdeeltje van 4;j bladzijden. De Catalogus be
vat 196 nommers; ieder nornmer bevat voor bet, grootste gedeelte twee mi
croscoopstellen als koop, terwijl de laatste 15 nommers ieder een aantal van 
12 koperen plaatjes met vergrootglazen bevat. Daarenboven zijn er nog ,op 
vermeld zeven Japansch verlakte Cabinetjes, benevens een verlakte vierkante 

,, doos en een do-os, waarin eenige glazenbuizen met olie, plantgewassen, dro
gerijen enz. 

Het gezamenlijk aantal der microscoopstellen, met inbegrip der bovenge
noemde plaatjes met vergrootglazen, waarva~ de meesten ieder met een voor
werp voorzien waren en waanran de namen in den Catalogus vermeld zijn, 
bedraagt niet minder dan 527. Hiervan zijn er .3 van goud, 147 van zilver, 
waarvan 1 met drie, 6 met twee en 140 met een en ook- zonder objecten. 
Voorts 5 met zilver gemonteerde koperen stcllen en koperen met drie objec
ten en 375 koperen met 1 object en zond,er. 

Als eene bijzon<lerheid siaat biJ n°. 126 een koperen stel vermeld, dn.t 
II het ver9root9las 9eslepen is van een sandje en het object is een sandje." Bij 
drie der microscopen staat opzettelij k bij vermeld, dat bet vergrootglas is 
geslepen van Arnersfoortsche 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, terwijl de beide anderen 
opgehouden werden. · .µe overige microscopen brachten, bij paren verkocht, 
de koperen van 15 stuivers tot 3 gulden het paar; de zilveren van 2 tot 7 
gulden, l koperen stel, waurvan bet object was on9eboren oesters (!) in een 
glazen buisje, bracht 8 gulden op. Een enkel der zilveren gold 10 gulden. 

De geheele verkoopiug bracht de voor <lien tijd 'zeer aanzienlijke som van 
737 gulden en 3 stuivers op. 

Al deze niicroscopen schijnen in ons land gebleven te zijn, ten minste 
Leh ik on<ler de namen der koopers in den Catalogus geen buitenlandsche 
gevonden. De naam DIRK HAAXMAN komt op de lijst der koopers herhaalde 
malen voor en het is daarom te verwonderen, <lat er niet meer van deze 
microscoopjes in mijn familie zijn gevonden, ten minste, voor zoo ver ik heb 
kunnen. opsporen, daar er slechts weinig leden der an<lere takken zijn overgebleven. 

Daar nu al de lcnzen van deze groote verzameling door LEEUWENHOEK 

met. eigen hand geslepen zijn en de metalen stellen eveneens door hem zelven 
vervaardigd werden, waarbij nog gevoegd moet worden de verzameling van 
26 microscopen, aan de Royai Society vermaakt, benevens zeker. nog een 
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groot aantal, die l1ij bij zijn leven ten geschenke zal gegeven hebben, zoo 
staat men verbaasd, dat LEEUWENHOEK bij den tijd, aan zulk een arbeid be
steed, nog genoegzame gelegen heid kon overhouden tot het nemen zijner 
proeven, als men weet hoe verhazend tijdroovend het praepareeren alleen 
der voorwerpen is om- ze geschikt voor de observatie te maken, terwijl boven
dien vele proeven 1oor hem talrijke malen werden herhaald, eer hij een be
vredigend resultaat verkreeg. Hij betuigt zelf 1) dienaangaande van een 
door hem in:resteJd onderzoek: 11 Aan dese geseyde waarnemingen hebbe ik 
meer tyd besteed als vele zullen gelooven; dog ik heb ze met genoegen ge
daan, en geen agt gegeven .op <lie geenen die m U zeggen, waarom zoo veel 
moeyte gedaan, en wat nut doet het:. dog ik schrijf niet voor sulke, en .al
leen voor de wysgeerige." 

LEEUWENHOEK was er steeds op bedacht zijne glazen meer en meer te 
volmaken. 11 Wat mijne vergrootglasen aangaan," zegt hij in een brief aan 
de Ro9al Society, d d. 9 J unij 1699 2) 11 da~rvan wil ik mij niet beroemen; 

I 
ik maak deselve soo goet al~ in mijn vermogen is, en moet seggen, dat 
wij sedert veel jaren deselve niet alleen beter en beter hebben gesleepen, 
maar ook deselve van tijd tot tijd beter gemonteert hebben, waaraan ook 
veel is gelegen, en ik hebbe wel behaamt die vergrootglasen maken, en 

· haar daarover beroemen, die selfs geen bequaamheit hadden -om te oordee- , 
len, of een glas scharp ontdekt; en gelijk yder een niet bequaam is om'van 
een vergrootglas wel te oordeelen, veel min kan men bequaam syn, om ont
dekkingen voort te brengeu, en dus doende, moet ymant die nieuwe ontdek
kingen tragt in 't ligt te brengen, niet van een gesigt oordeelen, maar 
men moet deselve veel malen sien: want my komt te meer malen voor, dat 
luyden, siende door een vergroot-glas seggen; nu sie ik dat, en dan weder 
dat, en wanneer men haar onderrigt, sien sy <lat ze in haar meNninge be
drogen syn, en dat meer is, soo kan self die geene die gewoon is door ver
groot-glasen te sien, in syn meyninge verleyt werden." Men ziet het, LEEU

:WENHOEK nam niet alles dadelijk voor waar en zeker aan, wat hij op het 
eerste gezicht waarnam en logenstrafte daardoor zijne benijders en bedillers, 
die hem verweten, dat hij zich veelal maar verbeeldde te zien, wat niet in 
werkelijkheid bestond. 

~e groote lof, die overal, vooral in Engeland, van LEEUWENHOEK'S ontdek
kingen uitging, had ten gevolge <lat velen trachtten zich door eigen aan
schouwing van de waarheid zijner beweeringen te overtuigen, te meer daar 
de waarnemingen van LEEUWENHOEK in vele opzichten geheel nieuw waren 
en onderwerpen betroffen, die van het hoogste gewicht waren in den stand 
waarop de physiologische ~etenschap van die dagen verkeerde; want nauwe
lijks waren er <lrie jaren verloopen sede.rt het begin zijner betrekking met de 
Jlo9al Societ9, of reeds had LEEOWENllOEK het meerendeel der weefsels en 
vloeistoffen van bet organismus in meerdere of mindere mate onderzocht. 
Aangespoord door de gelukkige ontdekkiugen die hij deed en geprikkeld 
door de belangstelling, die men aan zijne waarnerningen schonk, wijdde 

1) 2de Sendbrief, blz. 22. 

2) 7de Vervolg, 116de Brief, blz. 96._ 
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hij zich met zijne geheele ziel aan zijne gelief koosde nasporingen. 
Doch weldra werd hem eene buitengewone verrassing bereid. Eene geheelenieuwe 

wereld van wezens in het water levende en die tot nu toe voor iedereen verborgen 
waren gebleven, ontdekte zich aan zijn navorschend oog. In een enkelen 
droppel water ontdekte bij vol verbazing eene ontelbare menigte van de 
kleinste wezens van den meest verscbillenden vorm, die zich met eene onge
loofelijke snelheid en levendigheid been en weder bewogen. .Men was tot 
nog toe gewoon een kaas- of andere myt al voor bet kleinste diertje der 
schepping te houden, maar met de diertjes vergeleken, die LEEUWEN.HOEK 

in water ontdekte was zulk eene myt als een reus te beschouwen. Een nieuw 
veld van beschouwing ontwikkelde zicb door deze ontdekking aau den den-

. kenden geest. Overal in de natuur is bet leven verbreid en dat in zulk 
eene verkwistende mate als men dit nimmer zou hebben kunnen vermoeden. 
Zulks werd door LEEUWENHOEK in een brief ·aan de Royal Society, d.d. 9 
October 1676 duidelijk uiteengezet, welke mededeeling ten gevolge had, dat 
de Royal Society zich gedurende onderscheiden zittingen van bet jaar 1677 
met den belangrijken inhoud dezer missive bezighield. 

Men besloot aan hem te schrijven en hem uit te noodigen om zijne methode 
\'an onderzoek mede te deelen, ten einde de resultaten zijner na~poringen te 
kunnen nagaan en waardeeren, terwijl in den boezem der vergadering zelve 
de meest geanimeerde besprekingen over dit ongeloofelij k feit werden ge
houden. Wij lezen 1), 11dat ten gevolge van de ontvangen mededeelingen van 
LEEUWENHOEK omtrent de ontdekking van met het bloote oog onzichtbare, 
uiterst kleine diert.jes in regen- sneeuw-, wel- en andere wateren, alsmede in 
water, waarin peper, gember en andere kruiderijen gedurende eenigen tijd 
hadden geweekt, dat in de vergacleringen van 5 April 1677 Dr. NEHEMIAH 

G-REW werd opgedregen te beproeven. wat hij in dezelfde wateren kon ont
dekken, terw~il in de vergadering van 15 October aan ROBERT HOOKE dit 
zelfde verzoek gericht en deze tevens uitgenoodigd werd 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 hun ten 
dienste staande instrumenten, deze diertj'es te zien. 

In. de vei·gadering van 1 November 1677 2) bracht :rpen verslag uit om
trent eene groote menigte dunne glazen buisjes van verschillende grnotte, 
eenip;e tienmaal dikker dan een hoofdhaar van een mensch, en andere tien
maal dunner, welke men gemaakt had, om eene beweering van HOOKE te 
constateeren,, <lat de waarneming van LEEUWENHOEK, dat men de kleine 
diertjes in een waterig voch t, in zulke buisjes beschouwd zijnde, door elkan
der zou zien wriernelen. HooKE deelde mede, dat deze alzoo gevulde buisjes 
zelven als het ware vergrootglazen werden, waardoor de omvang van zoo
danige lichaampjes in het vocht schijnbaar zeer vermenigvuldigd zich zou 
moeten vertoonen, · vooral aan de· zijde van de buisjes die bet verst van het 
oogglas verwijderd waren. :Maar niettegenstaande <lit hulpmiddel, waardoor 
cle sterkte van het microscoop nog vermeerderd werd, verklaarde rnen niet8 
van dergelijke k]eine diertjes. te' kunnen. waarnemen. 

1) Brncn t. a. p., Vol. III, pag. 338 en 346. 

2) BIRCH t. a. p., pag. 346. 



- 28 -

Er werd daarom bevolen, dat tegen de volgende vergadering peperwater 
zou worden gereed gemaakt 'en er ook voor een beter microscoop moest ge
zorgd worden, opdat de waarbeid of onwaarheid van LEEUWENHOEK'S lJewe· 
ring duidelijk mocht blijken. 

V 66r dat deze discussien in de vergadering plaats hadden, schijnt men 
reeds aan LEEUWEN HOEK den twijfel der vergadering over de juistheid zijner 
waarneming te hebben kenbaar gemaakt, ten gevolge waarvan LEEUWENHOEK 

het noodig geacht had getuigenissen van geloofwaardige personen over te 
leggen, die zijne ontdekkingen konden bevestigen, want, zoo men voegde er bij, 
, opdat de verzekeringen van LEEUWENHOEK zoo mogelijk proefondervindelijk 
zouden kunnen onderzocht worden, daar hi.j zoo vele getuigenissen harl ge
leverd van hen die ooggetuigen van deze \Vaarneming geweest waren.'' Daarop 
werden de namen dezer getuigen in de vergadering gelezen, waaronder er 
vier waren van twee predikanten, een notaris en van acht andere geloof
waardige personen tot staving van de waarheid van zijn vroegere verzeke
ringen omtrent het ongeloofelijk aantal kleine diertjes dat hij in zulk peper
water zich had zien bewegen en waarvan enkelen het getal op tienduizend, 
anderen op dertigduizend, nog anderen op vijfenveertig duizend in een enkelen 
droppel, ter(\grootte van een gierstkorrel schatteden. In de vergadering van 
8 November 1677 1) werd daarop het verslag iloor HOOKE_ uitgebracht, om
trent bet onderzoek van peperwater, dat aan hem was opgedragen. Hij ver
toonde daarop eene verbeterde inrichting van zijn microscoop,_ waarin de 
buisjes doelmatiger konden bevestigd wordcn en· waarmede ook eene betere 
verlicbting kon worden aangebracht.... H Maar," zoo betuigt HOOKE, 11 hoewel 
hij bet peperwater zeer sterk had gemaakt door weeking van heele zwarte 
peper, gedurende 2 of 3 dagen lang met regenwater, zoo kon er, niettegen
staande zijn microscbop nu veel beter was ingericht dan in de vorige ver
gadering, toch niets van LEEUWENHOEK'S diertje8 bespeurd worden." De vice
president Mr. HENSH!. w, · die toch zijn geloof aan de waarnerningen van 
LEEUWENHOEK niet wilde opgeven, dewijl hij een te goed vertrouwen had in 
de deug<lelijkheid zijner observatien, maakte de opmerking, dat het wellicht 
nu in den winter geen geschikte tijd voor de voortteling van dergelijke 
diertjes zou zijn, en hij voegde er bij, <lat hij een lid der vergadering ge
sproken had, die den vorigen zomer met het microscoop van LEEUWl<~NHOEK 

zelven, deze <liertjes in Holland gezien had, <loch ze nn, veertien dagen ge
leden, niet kon vinden in peperwater <lat hier (in Londen) gemaakt was." 

Niettege»staande deze gegronde opmerking beweerde Dr. WISTLER, dat 
deze II denk beeldige schepsels'' inderdaad niets anders waren dan kleine 
peperdeeltjes in het water drij vende en geen diertjes. Doch deze bewering 
werd krachtig, tegengesproken door Dr. MAPLETOFT. Hij repliceerde, dat 
LEEUWENHOEK stellig verzekerd ha<l, <lat hij die diertjes, zoowel levend, als 
dood had aangetoond, en in den Jaatsten torstand, zoodra hij az{jn bij het 
peperaftreksel gevoegd had. H ooK E was cchter niet gemakkelij k tot overtui
ging te brengen; hij onderzocht nu andermaal bet peperwater met zijn micro
scoop en verklaarde <lat hij de opmerking van Dr. WIS'l'LER als gegrond 

1) Ibidem t. a. p., blz. 349_. 
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moest erkennen·, want dat hij er thans eene groote hoeveelheid fijn peperstof 
in op- en nederdaJende beweging in gezien had. Ten slotte werd bet uit
zicht geopend, dat h u in de volgende vergadering een microscoop zou ter 
tafel brengen, dat nog veel meer vergrooten zou en dnt alsdan de questie 
uitgemaakt zou worden. Het heslissende oogenblik was aangehroken. De ver
gadering van den 15den November 1677 werd geopend, en wat rapporteerde 
nu dezelfde HOOKE? ,, Dat hij nieuw peperwater bereid had met zuiver re
genwater en eeu'e kleine hoevee 1h eid gewone zwarte peperkorrels en dit meng· 
sel gedurende negen a tien dagen met elkander in aanraking gelaten had, 
en dat k,;j gedurende de geheele week Zang, een groot aantal buitengcwoon 
kleine diertJes heen en weder had zien zwemmen, welke hem, door zijn glas 
gezien, toescbenen de grootte van eene myt te bezitten, welk glas vo1gens 
zijne berekening bonderddnizendmalen in omtrek vergrootte (waarscb\jnlijk 
een glasbolletje) en dat mitsdien kon worden opgemaakt, dat deze diertjes 
honderdduizendmaal kleiner waren dan eene myt. Hun vorm, zegt HOOKE 

kwam ornreen met een zeer klein helder blaasje, ovaal of eivormig van ge
daante. '' Men kan zich 'Iichtelijk de verrassing der vergadering voorstellen, 
toen de leden ieder om strijd zich random bet microscoop van HOOKE ver
drongen om zich van bet ongeloofeltik feit te overtuigen. Al de aanwezige 
leden, zegt de verslaggever dezer belangrijke vergadering, overtuigden zich 
nu van de waarheid van LEEUWENHOEK'S ontdekking. Zij bevestigden alien, 
dat zij nu de diertjes zagen en dat zij ze op allerlei wijzen door bet water 
been· en weder zagen bewegen, en zij werden door allen verklaard voor wezen
Jijke diertjes en dat er geenerlei optische misleiding in het voorkomen er 
van kon plaats hebben. Schitterender kon de reputatie van den Delftschen 
burger wel niet gevestigd Worden, dan in <le erkenning van de waarheid 
van hetgeen hij had waargenomen, nu zelfs de meest ongeloovige zich moest 
gewonnen geven. De leden der vergaderi~1g waren dan ook dadelijk bereid 
om bun vorig mistrouwen en ongeloof openlijk te erkennen. Wij lezen ver
der in de notulen dezer vergadering: "dat er besloten. werd nota te nemen 
van deze thans zoo goed geconstateerde feiten, en tevens dater aanteekening 
zou gehouden warden van de namen van hen die deze diertjes met bun 
eigen oogen hadden gezien. Zulks waren: Mr. HENSHA w, Sir CHRISTOPHER 

WREN, Sir JOHN HOSKYNS, Sir JONAS MONE, Dr. M.APLETOFT, Mr. HILL, Dr. 
CROUNE, Dr. NEHEMIAH GREW, Mr. AUBREY en nog verschillende anderen, 
zoodat er niet langer aan Mr. LEEUWENHOEK'S ontdekking te twijfelen viel. ,, 

Omtrent de ontdekking van den eigenaardigen vorm, de soorten en bijzondere 
eigenschappen, die LEEUWENHOEK aan deze kleine diertjes kon waarnemen, 
heeft hij zich zeer uitvoerig uitgelaten in een schrijven aan coNSl'ANTYN 

HUYGENS, d.d. 7 November 1676 1). Hij zegt daarin, dat hij omstreeks 
half September van bet J·aar 1675 in reQ'enwater dat eeniQ'e weini()'e drwen 

._, ' LJ b b 

in eene ton gestaan had, kleine diertjes, in zijn oog meer dan tienduizend· 
maal kleiner dan bet diertje dat Dr. SWAMMERDAM beeft afgebeeld en met 

1) De eigenhandige brief van LEEUWENHOEK aan CONSTANTIJN HUYGENS, waaraan 
ik deze bijzonderheden ontleend heh, bevindt zich in de Bibliotheek der Leidsche 
Hoogeschool. 
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den naam van watervloo, of waterluis bestempeld had. De eer8te 8oort, die 
hij ju <lit water ontdekte, bestond uit 5, 6, 7 a 8 zeer heldere "globulen";· 
zij staken somtijds twee horentjes uit het voorste gedeelte van hun lichaam 
en deze waren in voortdurende beweging. Hun lichaam was rondachtig en 
aan het achterlijf een weinig spits, waar zij eene staart hadden, die driema·at 
langer dan bet iichaam was. Eene tweede 8oort beschrijft hij als een eirond 
licbaam, van boven gezien uit 8, 10 a 12 globulen bestaande, zij waren zeer 
helder en konden bun licbaam in een volkomen ronde gedaante veranderen; 
iedere globule, zegt hij, verbeelde zich als verheven met een puntje uit te 
steken en voorzien met verscheidene ongeloofelijk dunne pootjes, die· zich 
snel bewogen; deze so~rt was een weinig grooter dan de eei~ste. Eene 
derde soort was tweemaal zoo lang als breed en naar schatting wel achtinaal 
kleiner dan de eerste soort, hij u imagineerde zich'' <lat hij daaraan II vinnetjes 
of pootjens" kon waarnemen; zij bewogea zich zeer snel, zoowel in het 1:ond 
als in eene rechte ltjn. De vierde 8oort, die hij waarnarn, was zoo klein dat 
hij er geen figuur aan kon bekennen, deze waren in zijn oog meer dan dui
zen<lmaal kleiner dan bet oog van eene luis; zij giilgen in snelheid van be
weging de boven vermelde diertjes nog te boven. Verd er zegt LEEUWEN HOEK, 

<lat hij, behalve deze vier soorten nog verscheidene andere soorten van diertjes 
waarnam, waarvan eenigen zeer groot waren, zoo als een II kleine myter", 
anderen wederom waren II zeer monstereus.'' Hij beschrijft deze niet nader, 
maar zegt er alleen van, <lat zij doorgaans uit zulke zachte deelen bestonden, 
dat, wanneer het water, waarin zij lagen, was opgedroogd, of weggeloopen, 
zij uiteen barstten. 

LEEU~ENHOEK zegt m dienzelf<len brief, dat op de open plaats 
achter zijn huis zich eene put bevindt, wel~e omtrent 15 voeten diep is, en 
waarvan het water, in het midden van den zomer zoo koud was, dat men 
er de hand niet Jang in kon houden. Ook in <lit water ontdekte hij eene 
groote menigte zeer kleine diertjes en wel, wat de grootte betreft, overeen
komende met de vierde der beschreven soorten, maar nadat dit water eenige 
dagen gestaan had, ontdekte hij er vele andere diertjes in van verschillenden 
vorm en grootte. Ook in zeewater nam bij dergelijke diertjes waar. Verder 
beschrijft hij de ontwikkeling van diertjes door peper in sneeuwwater te la
ten week en, waarvan ik de b ijzonderheden reeds vermeld heh. 

Men kan zich gemakkelijk voorstellen welk eene uitwerking deze belang
rijke outde.kking van het bestaan eener geheele wereld van schepselen,. die 
tot nog toe geheel en al onbekend waren gebleven, moest teweegbrengen 
in een tijd, waarin talrijke ontdekkingen in on<lerscheidene gedeelten der 
natuurweteQschappen, zulk eene groote en levendige belangstelling niet slechts 
onder de geleerden, maar zelfs bij alle menschen van beschaving en verstand 
hadden opgewekt. 

In onzen tijd is het bestaan van myriaden diertjes van de laagste orga
nisatie in bijna alle wateren aan niemand .. onbekend, en men stelt ze op 
openbare soirees door het hydro-oxy_geen·microscoop duizend en duizend
malen vergroot voor een groot aantal toeschouwers ten toon, maar nog 
steeds, hoe bekend zij zijn, nog steeds schijnen deze <liertjes de denkers tot 

' de ernstiO'ste overpeinzingen uit te noodigen en hen tot de erkenning te 
b ' 
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brengen; dat nergen s. de natuur zoo groot is dan in bet oneindig kleine. 
Het kan wel niet anders of de gelukkige ontdekkingen van LEEUWENHOEK 

moesten d.e geleerden van <lien tijd er op bedacht doen zijn hunne micro
scopen te verbeteren en zoo mogelijk die van LEEUWENHOEK te doen evenaren. 
HooKE was daarin onvermoeid en vertoonde in de verga<lering van 6 De
cember 1677 I) een verbeter<l samengestelcl microscoop, waannede hij de 
kleine diertjes in het peperwate1· veel meer vergroot en duidelijker nog dan 
vroeger vertoonde. Dit· had hij bewerkst.elligd door het ohjectiefglas van 
een veel kleineren · bol te maken. Verder vertoonde hij een nieuw soort van 
enkelvoutlig microscoop, waarmede hij dezelfde diertjes vertoonde, die in 
eene kleine hnarbuis heen en weder zwommen. 

Allen, die daardoor zagen, verklaarden, dat het voorkomen dezer kleine 
schepsels nu veel helderder en duidelijker was, dan op de andere wijze met 
het samengesteld microscoop, hoewel <lit een van de beste soort was. 

Geen wonder dat men zeer verlangend was de microscopen van LEEUWEN

HOEK zelven te ·zien en de wijze te kennen, die door hem gevolgd was om 
zijn glazen zoodanig te slijpen, <lat hij er die belangrij ke waarneminge.n mede 
bad kunnen doen. 

In de vergadering van den 23sten November 1681 2) sprak Mr. HENSHAW, 

ten gevolge van nieuwe observaties, die LEEUWENHOEK aan de Societeit had 
toegezonden, zijn gevoelen uit, dat de glazen, waarmede LEEUWENHOEK 11deze 
vreemde ontdekkingen maakte, zeer buitengewoon moesten zijn en op eene 
andere wijze gemaakt zijn, dan gewoonlijk . bekend en gebruikelijk was." 
HooKE maakte de opmerking dat het geen andere waren, dan die hij zelf 
vermeld had in de voorrede van zijn 11 ]l!lic1·ographia,'' nameJijk zeer kleine 
doorscbijnende gesmolten glasbolletjes in hun geheel of door slijpen tot 
eene lens gevormd of op eene an<lere wijs gemaakt. ' 

1'en gevolge dezer discussien werd door Mr. HENSHA w voorgesteld aan 
LEEUWENHOEK te verzoeken, 11 dat hij zijn uitvinding mocht willen bekend 
maken, . indien bet iets nieuws was." Aan <lit verzoek werd clan ook door 
LEEUWENHOEK welwillend voldaau. In <le vergadering van 1 April 1685 3) 
werd een brief van Dr. MOLYNEUX voorgelezen van den 14den M.aart, waar
in hij mededeelde, <lat de glazen, die LEEUWENHOEK hem Jiet zien, de \'oor
werpen niet meer vergrootten dan verscheidene glazen die hij zelf vroeger 
zag en daardoor alzoo niets meer kon ontdekt worden <lan h.etgeen gemakke
lijk met behulp van an<lere rnicroscopen kon gezien wor<len, zoodat alzoo 
een verslag van deze microscopen te geven geenszins voldoen<le zou zijn. 
Doch, voegt hij er bij: , Het zijn alleen zijn eigene glazen, dil deze meer 
dan gewone ontdekkingen doen.'' Daarhij vermeldt hij gehoord te hebben, 
II dat hij nooit die glazen van betere aoort verkocht." 

Niet alleen verkccht LEEUWENHOEK niet die glazen van betere aoort, zoo
als MOLYNEUX zegt, maar geen zijner microscopen was voor geld te rnrkrij
gen. UFFENBACH had daartoe een aanz~ek bij hem gedaan, doch zonder gevolg. 

1) BIRCH t. a. p., blz. 358. 

2) BIRCH t. a. p., Deel IV, pag. 104. 

3) BIRCH t. a. p., blz. 386. 
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Ook uit een brief van HUYGENS sch\jnt te blijken, dat LEEUWENHOEK de 
kunst, die hij met inspanning van al zijn krachten tot zulk eene hoogte had 
gebracht, niet ?:aarne aan anderen me<ledeelde. HUYGENS verhaalt namelijk, 
<lat toen de Landgraaf van Hessen Gassel hem bezocht en zijn microscopen 
ve'rlangde te zien, hij een kast toonde, waarin deze bewaard waren, doch ze 
zeer zorgvuldig in de handen hield en, na de nieuwsgierigheid van z~jn be
zoeker te hebben bevreedigd, voorzichtig de kast weder sloot, vreezende naar 
bet schijnt, <lat zij hem door anderen mochten afhandig gemaakt worden, 
waai·door men dan in de gelegenheid zou zijn a.chter zijn geheim te komen 1). 

Dit geheim nu van de wijze waarop LEEUWENHOEK zijne lenzen sleep en 
ze die buitengemeene helderheid mededeelde, bet moge dan aan welke rede11 ook 
zijn toe te scbrijven, liet hij zich door niemand ontlokken en ontweek steeds 
zorgvuldig daarvan iemand verklaring te geven, of wel beantwoordde de 
aanzoeken daartoe met stilzwijgen. Ook had men hem meermalen aange· 
spoord die kunst aan anderen te leeren en er bij voorbeeld aan jongelieden 
onderricht in te geven. LEIBN rTz schtjnt hem in <lien .geest daarover gescbre
ven te hebben, waarop LEEUWENHOEK hem in de volgende bewoordingen 
antwoortlde 2): 11 Om jonge luyden tot bet slypen van glasen aan te voeren, 
ende als een school op te regten; daar uyt kan ik niet sien dat veel soude 
voortkomen; want door myne ontdekkingen en slypen van glasen, syn veele 
studenten tot Leyden aangemoedigt, ende daar syn drie Glaseslypers ge
weest, by dewelke de studenten bet glasenslypen gingen leeren. Maar wat 
is 'er uyt voort-gekomen? niets, soo veel my bekent is; omdat meest alle 
de studenten daar op uyt komen, om door de wetenschappen gelt te beko
men, of wel door de geleertheyd geagt te syn; encle dat steekt in het glas 
te slypen, ende in bet ontdekken van de saaken, die voor onse oogen ver
borgen syn, niet. En bet staat ook by mtj vast, dat van duyzent menscben 
geen een bequaam is, om sig over te gevel!. tot soodanige studie, omdat er 
veel tydts toe vereyst wert, veel gelt gespilt wert. ende men gedurig met 
syne gedagten moet besig wesen, zal men wat uytvoercn.. Ende daarenboven 
syn de meeste menschen niet weetgierig; ja eenigen, daar men bet niet van 
behoorde te wagten II seggen, wat is 'er aangelegen of wy het weten ?'' 

Men ziet bet da.t ook in den tijd van LEEUWENHOEK de beoefening der wetenschap 
om de wetenschap zelve, tot de zeldzaamheden scheen te behooren en dat 
ook toen reeds de practische geest hij de studeerenden was doorgedrongen, 
die men thans zoo gaarne uitsluitend aan onze eeuw wil toeschrijven. 

Ook nog in een andereu brief aan denzelfden geleerde van 13 Maart 
1716 3) • zegt hij. "Ik heh be gans geen genegenheyt gehadt om ymant te 
onderwysen, want als ik bet aan· een gaf, soude ik bet aan meer moeten 
doen, omdat verscheyde souden meenen dat ik het aan h aar uyt maagschap 
en andere om haar gesachlykheyt verschuldigt was; ende dus sou ik my tot 

1) Dr. H.ALBERTSM.A, Dissertatio historico-medica inau_quralis de .ANTONII LEEUWEN· 

HOEKII, meritis in quasdam partes anatomiae microscopiae, 1843, pag. 12. 

2) 18de Sendbrief, blz. 169. 

:3) 20ste Sendbrief, blz. 189. 
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een slaafachtigheyt overgeven daar: ik. een vry man Soe'k te blijven: en tragt 
ook geen loon daarvoor te trek ken.,,, En elders zegt by: 11 om wel te slagen 
moet men veel tyd aan de studie wyden, veel geldt besteden en geheet syn 
siel toewyden aan de pverpeinsinge, hetgeen sekerlyk nict van <lien aart is, 
om een groot aantal .ionge lieden aun te trek ken." 

Behalve nu aan het slijpen zijner glazen, hechte LEEUWENHOEK bijzonder 
veel aan de monteering er van. In zijn oordeel over een beweeren van zeke
ren DALEPATIUS aan den schrijver van een boekje genaamd: Nouvelles de 
la Repuhlique, als zou deze eed vergrootglas hebben uitgevonden II soo goet 
<lat 'er geen beter kan gemaakt werden, dewy I bet een sigtbaar stip, ··naeuw
lyks in groote te boven gaat" enz. repliceert LEEUWENHOEK 1): 11 Wat syn 
vergroot-glas belangt, van soo een ongemeene kleynheit; en soo goet als er 
kan gemaakt werden, dat sullen wy daar by laten. Maar om soodanige 
glaasjes wel te monteeren daar vereyst meer oordeel toe, afs om deselvige te 
maken." 

Naar bet oor<leel van LEEUWENHOEK is het juist niet de bijzondere klein
heid der lenzen, die de deugdzaamheid aan de microscopen verzekert, want 
hij zegt daarvan iets verder in denzelfden brief:· 11 Wat my belangt, al 
hoewel ze by my al omtrent 40 ,jaren geleden van een ongemeene kleynig
heit syn gemaakt geweest, soo zyn ze by my weynig in gebruyk, en ze 
dienen na myn oordeel niet, om eerste ontdekkinge te doen, ·en daar toe 
syn beq uaam die geene, die uyt een grooter diameter syn geslepen." 

LEEUWENHOEK -maakte ook van een hulpmiddel gebruik om vooral · de 
verlichtfog · zijner voorwerpen met opvallend licht te versterken. Dit bestond 
in het aanwenden van een metalen hol spiegeltje, in welks midden hij zijn 
lens plaatste. , Dit spiegeltje is afgebeeld en verklaard in eene plaat en brief 
van 12 Januar'ij l6S9 aan de Royal Society 2). , 

l\"Ien vindt dit spiegeltje dat LEEUWENHOEK in den genoemden brief II een 
kommetje" noemt en dat hij aan het microscoop had vastgesol<leert, zeer 
nauwkeurig afgebeeld in de bijgevoegde plaat, alsmede .in HARTING's micros
coop; deel 3, pl. 1, fig. 8; dergelijke spiegeltjes zijn geheel op dezelfde wijze 
later, in 1738 1 door LIEBERKUHN aan zijn microscopen toegevoegd, aan wien 
men ten onrechte hunne uitvinding toeschrijft. 

Het hlijkt, zoowel uit bet kistje met <le 26 microscopen, aan de Royal 
Society nagelaten,- als uit ariclere gegevens en verklaringen van LEEUWENHOEK 

zelven in zijne brieven, <lat hij microscopen vervaardigde met verschillend 
vergrootend vermogen .. 

BAKER 3) _ geeft voor de vergrootingen der bovenvermelde 26 microscopen, 
voor- een duidelijkheidsafstand van 8 Engelsche duimen de -volgende: 

een van 40 m·aUge middellijn- vergrooting 
een- II 53 fl II fl 

twee v 57 " u u 

l} 2de: Vervolg, 66ste. Brief~ blz. 812. 
2) 7de Vervolg, 116de Brief, biz. 100. 

3) Employement for the Microscope. London, 1753. (Hollandsche vertaling) Nuttig 
gebruik van het 111.icroscoop. Amsterdam, 1756, blz. 456. 
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drie u 100 
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II ,, II 

II II II 

" II II 

II II II 

II ,, II 

een II 169 II II II 

En dat_ LEEUWENHOEK ook microscopen vervaardigde die een veel sterker 
vergrootend vermogen bezaten, dan bet meest vergrootende van de Londensche 
verzameling, blijkt uit het boven reeds vern1elde exemplaar van hem, be
rustende op bet physisch kabinet te Utrecht. Dit is in zilver gemonteerd 
en vergroot 270 -maal,' hetwelk dus een aanmerkelijk verschil is; terwijl de 
lens, volgens verklaring van den Hoogleeraar HARTING, biconvex geslepen is. 

Zonder ons te verdiepen in eene uitvoerige bescbrijving op hoedanige wijze 
de hepaling van de sterkte der microscopen in vroegeren en lateren tijd ge
schiedde, wil ik echter de wijze van bepaling bier vermelden, waarop deze 
gewoonlijk geschiedt en met behulp waarvan Prof. HARTING bet microscoop 
van LEEUWENHOEK heeft onderzocht 1). Dit onderzoek nu geschiedt door 
middel van het zoogenaamde NOBERT'sche proefplaatje. Dit plaatje is be
schreven in POGGENDORFF's .Annalen 1846, n°. 2 S. 175. NoBERT kwam op 
het denkbeeld om glazen plaatjes te vervaardigen met een aantal van 10 tot 
30 groeperi van lijnen; deze lijnen zijn in de eerste groep het verst, in de 
iaatste groep het minst ver van elkander verwijderd. Men kan alzoo de 
verschillende groepen achter elkander in bet midden vrij in bet veld bren
gen en onderzoeken,, welke groep door het microscoop nog in afzonderlijke 
lijnen kan ontleed worden. Bij het onderzoek nu van de lens van LEEU_WEN· 
HOEK ble~k bet Prof. HARTING, <lat bij eene gunstige verlichting door deze 
lens, de 3de groep zeer gemakkelijk en de 4de ( 7 h mill.) nog met moeite 
kon worden opgelost. 

Eene niet minder belangrijke zaak in de beschouwing van L~EUWENHOEK's 
microscopen is de wijze te leeren kennen, waarop hij de grootte van de voor
werpen bepaalde, die door hem werden waargenomen. 

Hij koos daartoe nu eens een korrel grof zand, dan weder een gierst- of 
mosterdzaadje; of hij vergeleek ze bij de dikte van een hoofd- of van een 
baardhaar, ja zelfs van een haar uit zijn _paruik ! Later weder gebruikt' hij 
als punt van vergelijkin~ de grootte der bloedbolletjes, die hem een zijner 
eerste en zeker een zijner belangrijkste ontdekkingen berinnerde. 

In den aanvang was zijn punt van vergelijking een baardhaar. In een 
brief aan ROBERT HOOKE d.d. 12 November 1680 2) zegt hij daaromtreut 

het volgende: . 
"Ik beb · dan een verdeelde copere linie, en neem naeuwkeurig agt, door 

een goet microscope, hoeveel delen, dat een van de dikste hairen van myn 
haard, op een verdeelde linie beslaat; als by exempel, een soodanig hair syn 
diameter is so lang, door een microscope te sien, als 50 delen, en als dan 

1) Het Mikroskoop, enz. t. a. p. · dl. 8, blz. 44. 

2) 33ste Brief, blz. 17. 
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trek ik met de punct van een naald op de kopert? lineaal sodanigen streep, 
die in myn bloote oog, my so te voren komt, als ik door rnyn microscope, 
de dunste ade:r in de vlieg komen te sien, en ik oordeel, dat als 9 sodanige 
dunne strepen, als ik met de punct van een naalde getrokken heh, nevens 
den anderen Iage, een vijftigste part van de diameter van een hair souden 
uitmaken. Komen dan 450 diameters van de dunste aderen, die ik in een 
vlieo- seer destinct sie, uvt te maken een diameter van een hair van myn 

~ v 

baard, SO' is dan een hair van myn baard 200,000 maal dikker, dan de 
dunste bloecl vaten van een v lieg." 

Een paar jaren later bezigt hij, eveneens in een schrij ven aan HOOKE d. d. 
3 Maart 1682 1) een klein sandje, waar hij calculeerde, <lat de vleesstriemtjes 
(- .fibrillae) van een os door hem geoordeeld werden ,, zoo dun te zijn," 
dat 50 van desel vige nevens den andere Ieggende de lengte uitmaken van 
1/20 van een duym, zoodat dan 1000 vleesstriemjes in de lengte van een 
duym, dat is dan 1,000000 vleesstriemkens met haar membranen omwonden 
in een quadraet duym komen, ·11 en een paar regels verder." Op een antler 
tijd sag ik in een ossetonge, drie kleyne musculen v lees, yder met haar men
braan omwonden, nevens den anderen leggen, <lat wanneer als ik deselvige 
overdwars hadde doorgesneden, soo veel plaets niet en· besloegen, als een 
kleyn sandje, (waarvan 100 sanden nevens den anile'i'en leggende, de lf:',,,gte 
van een duim mae1· uitmalcen ), zoude . die konnen bedekt houden." 

· Later bepaalt hij, in een brief aan FRAN<;OIS ASTON, d.d. 25 J ulij 1684 2) 
deze grootte wat nauwkeuriger, zoodat men nu een eenigszins beteren maat
staf voor zijn ber_ekenipg erlangt. Hij zegt, 11 als ik sedert weinige dagen 
doende was met een oog van een manspersoon 9 zag ik in het zwartachtig 
vlies of menbrane, uytnernende dunne striemtjens of vaatgens, en om derzel
ver dunte my die voor oogen te stellen, nam ik een grof sant, wiens axe 
dat seer na 1/so van een duym was, <lit sant, door een microscope sie!].de, 
oordeelde ik dat desselfs axe ten minsten 330 deelen, op seekere verdeelde 
lineaal uytmaekten, en dat, wanneer 8 van de verhaalde dunne vaatgens 
nevens den anderen lagen, geen 1/sso van de axe van een sant in lengte souden 
uitmaken." 

LEEUWENHOEK bezigde echter altijd deze bepaling als eene vergelijking om 
slechts eene aanschouwelijke voorstelling te geven yan de kleinheid der voor
werpen, door hem met bet microscoop waargenomen. In veel later tijd schijnt 
hij de onzekerheid van de vergelijking met zandkorrels, wegens hun groot 
verschil in grootte, te heb~en ingezien, en bedient hij zich nu van een' 
,, geerst·greijntje of een mostersaetje", zooals bijv. · uit een brief aan HERMANUS 

BOERHAAVE, d.d. 26 Augu~tus 1717 3) blijkt. "Ik hebbe v·oor desen geseyt, 
dat ik soodanige kleyne dierkens in 't water sag swemmen, dat ze met haar 
duysent mill_ioenen in groote geen grof sant souden uytmaken. Maar alsoo 
der iussen de. grove sanden een groot onderscheyt in groote is, zoo wil ik 
liever seggen, de groote van een geerst-greyntje of mostertsaetj e, ende seg-

1) 35ste Brief, blz. 17. 
2) 42ste Brief, Blz. 3 7. 
3) 4lste Sendbrief, blz. 404. 
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gen <lat, by aldien duysent millioenen van die kleyne diertjes nevens den 
ande1·en lagen, deselve de lengte niet souden bereyken van een geersi-greyntje 
of mostert·saetje''. Nog eene curieuse vergelijking in de maatbepaling vindt 
men in een brief aan CONST A.NTYN HUYGENS, d.d. 21 Mei 1679 1),. Zij be
treft de grootte der zeer kleine (vooronderstelde) vaatjes in een diertje in 
bet peperwater. Daartoe bepaalde hij eerst hoeveel haar-breedten de lengte 
van een duim uitmaken. 

Dit beschrijft bij aldus: 11 Hebbende dan een koperen lineaal, daer op de 
duymen verdeelt wa~·en in dry deelen en yder weder in 10 deelen, is sum ma 
een duym in 30 verdeelt. Op dese verdelinge heb ick geleyt bet haer van 
myn paruyck, en <lat door een microscope geobserveert en geoordeelt, dat 
20 hair- breeten f/30 van een duym uytmaken, comt dan 600 hair-breeten in 
de lenghte van een duym". 

De Hoogleeraar HARTING deze maatbepalingen van LEEUWENHOEK bespre
kende, zegt 2) daarvan, <lat als men bedenkt hoe uiterst gebrekkig de han
delwijze van LEEUWENHOEK was, men niet nalaten kan zich te verwonderen 
over de mate van nauwkeurigheid, die sornmige zijner bepalingen werkelijk 
bezitten, iets betgeen men alleen verklaren kan, door de juistbeid van een 
obg, <lat door eene jaren lange oefening eene zekerheid in bet bepalen van 
maten verkregen bad, welke een :rpinder goede waarnemer geheel moet mis
sen. Zoo bepaalt hij bijv. 3) de doormeter van een bloedlichaampje gemid
deld op <lien van 1

/1.00 van een zandkorrel, dat is, ( deze f/so duim in door
meter hebbende) dus 1/soo duim; en werkelijk komt deze bepaling zeer na 
overeen met de gemiddelde grootte der bloedlichaampjes, zooals deze tegen
woordig met onze nauwkeurige hulpmiddelen gevon<len wordt. 

Deze· wijze van maatbepaling bij vergelijking met andere voorwerpen van 
bekende grootte, was echter niet alleen aan LEEUWENHOEK eigen, maar werd 
zelfs door beroemde geleerden van dien tijd eveneens gebruikt. ROBERT 

HOOKE onder anderen zegt in een brief aan LEIWWENHOEK d.d. 18 April 
1678 4), 11 dat de musculen van kreeften, krabben en garnalen bestonden uit 
eene ontelbare menigte zeer kleine draadjes, bijna honderd maal kleiner dan 
een haar van zijn hoofd." 

In bet praepareeren van de voorwerpen moet LEEUWENHOEK eene bijzon
dere vaardigheid gehad hebben, waarbij hem zijn vaste hand, scberp gezicht 
en grnot geduld uitnemend te stade kwam. 

Daarvan zijn talrijke voorbeelden voorhanden in zijne brieven, waarin hij 
omstandig zijne wijze van behandeling beschrijft. Zoo zegt hij in een brief 
aan de Ro9al Sociel!J 5), waarin hy uitvoerig de angel eener mug beschrijft 
en dat die uit _ vier bijzondere angels bestaat, <lie in geschikte orde in elkan.:: 
der leggen: 11 Soo ymant genegen waar in het observeeren van de angels 
van de mugge my na te volgen, _ so wil ik den soodanigen rec9mmenderen 

1) Manuscript in de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool. 
2) Het Jlikroskoop t. a. p., 3de deel, blz. 404. 
3) Brief aan de Royal Society van 25 Juli 1684. N°. 42, blz. 32. 

4) Zie 36ste Brief, blz. 83. 

5) 2de Vervolg, 64ste Brief, blz. 243. 
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dat hij langmoedig is. Want de gesamentlijke vier werktuigen of angels, die 
in geschikte onlre leggen, uyt de koker te halen, ende de koker te openen, 
<lat heh ik veelmaal achter den anderen teweeggebracht, maar dese werk
tuigen uyt den anderen te ha)ep, ende die soodanig voor bet vergrootglas te 
stellen, dat men die distinct aan anderen kan laten sien, daartoe vereyst 
geen kleyne moeite. Ik heh meer dan hoµdert muggen daarom gedoot, ende 
mijne observatien op verscheyden dagen moeten hervatten enz. '' 

In een anderen brief 1), waarin hij uitvoerig over de gedaante en struc
tuur van de luis, de vooriteeling dez~r parasiten enz. uiteen zet, beschr~ift 
hij onder andGren, hoe bij den mannelijk"en parasiet, wat hij vroeger had ge
meend. eieren te zijn, <lit niet waren, maar testikels en dat er van deze vier 

_ in getal waren. 11 Deze testikels," zegt hij, "leggen yder twee soo digt by den 
anderen, ende wel voornamentlijk met derselver twee einden,'' soodanig als 
of yder afdragent vat te samen vereenigde, en bet veeltijds soo quam te ver
toonen, als of deselve maar een afdragent zaatvat hadde, yder van dese testi
culen oordeele ik omtrent een vierdendeel · van de groote van een volmaakte 
luiseney te sullen uitmaken." En iets ve1·d~r: "Wijders haalde ik veelmaal 
uit de mannekens luizen, derselver mannelyke }eden, als ook bragt' ik veel
rnaal de angels tot myn groot genoege uit het· agterlyf van de luis, en ook 
nam ik die wel uit de luis, <loch niet sander het ontstukken breken van de 
dunne hoornachtige deelen, die al diep in het lijf vast waren, enz. '' Verder 
maakte hij eene calculatie van de dikte van den angel der luis en zegt <lat 
dese wel 700maal dunner was clan een haar van zijn hand . 

. Deze vaardigheid van hand en scherpheid van gezicht komt vooral ook 
uit in de onderzoeking van de oogen van den Rombout, als ook van die . 
van byen, rnuggen en andere insecten. Deze namelijk hebben twee halve _ 
rnaanen, waarin een ongemeen getal kleine h~lve bolletjes bevat · zijn, die -
met de uiterste regelmatigheid 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 terugkaatsen. RoBER'l' HOOKE telde 14,000 halve oogen of fa
cetten in de twee oogen van een hommel; LEEUWENHOEK calculeerde 6236 
in . de twee oogen van de kapel van den zijdeworm, 7362 in die van den 
schal byter, 8000 in die van de gew-one v lieg, terwijl hij er in de beide oogen 
van den Rombout 25,088 berekende. Hij bemerkte ook in het middenpunt 
van iedere facet een klein doorschijnend vlakje, <lat helderder was dan het 
overige, dat hij voor den oogappel hiel<l, waar de lichtstralen doorgelaten 
warden tot op bet netvlies. 

LEEUWENHOEK sneed zulk een oog van den Rom bout (ook puistebyter ge
noemd) af, reinigde het met een penseel met water van al "de aanhangende 
vaten en onderzocht het door zijn microscoop. Hij plaatste bet een weinig 
verder van de lens, zoo~lat hij den r.echten brandpuntsafst.and tusschen dit 
voorwerp en de _lens van zijn. microscoop liet, en toen door beiden, als door 
een verrekijker, naar den toren van de nieuwe kerk, welke 299 voeten hoog 

1) 6de V ervolg, 9~ste Brief, bl~. 198. 



- 38 -

en 750 voeten ver van zijn woning verwijderd was, ziende, kon 'hlj duidelijk 
door ieder facet den geheelen toren omgekeerd zien, hoewel niet grooter 
dan de punt van eene fijne naald, en toen zijn gezicht naar een huis aan 
de overzijde richtende zag hij door een menigte van de kleine halve bo1Ietjes 
niet alleen den gevel van het huis, maar insgelijks de deuren en vensters, 
en was in staat te onderscheiden, of de vensters open of gesloten waren. 
VAN HAASTERT 1), die van zoodanig onderzoek ook gewag maakt, voegt er 
nog bij, n dat dit verrassend gezicht LEEUWENHOEK zoo opgetogen maakte, 
<lat hij zijne buren tot zich deed roepen om bun dat zonderling gezicht 
eveneens te doen opmerken. '' 

En niet minder komt deze vaar<ligheid uit in zijne ontleding van de ge
zichtszenuwen van een honigbij 2). Hij nam bet hoornvlies uit bet hoofd 
en beschouwde de stof die <lit vervulde, dat hij vroeger meende te hebben 
waargenomen uit een draadachtig wezen te bestaan. Hij vond nu bij nauw
keurige hescbouwing, dat al die deeJtjes allen ten naasten hij van dezelfde 
lengte waren, aan bet eene einde iets dikker dan aan het andere en. daarbij 
aan het dikkere einde rondachtig _en kwam nu tot de ontdekking, dat ieder 
dezer deeltjes een gezichtszenuw was en bet dik kere of ronde einde ·geplaatst 
was in de kleine holte van ieder oog, <lat in bet hoornv lies is, P kortom '' 
zegt h_ij, 11soo veel gesichten in 't hoornvlies syn, soo veel gesicht-senuwen." 
Hij geeft in genoemden brief eene nauwkeurige afbeelding van een bundel 
van zoodanige gezich ts-zenuwen en eindigt met de betuiging: 11 Dese verhaalde 
verwonderenswaardige zaken en volmaaktheid in het oog van een vlieg ont
dekt hebhende, moeten wy al weder seggen: Hoe weynig is 't <lat wy weten ! 
en heeft dit plaats in soo een groote vlieg, soo heeft bet alle die volmaakt
heit in al de vliegjens die der zijn!" 

Ik kan mij niet onthouden ook nog bet slot van denzelfden brief aan 
te halen, waarin zijn fijnheid van praepareeren zoo duidelijk uitkomt en be
zig daartoe liefst weder zijn eigen woorden; 11 Ik hebbe een kleyne mugge 
gevangen, die geen angel had om te steken. Dese mugge snede ik bet 
hoofd af, om uit de oogen, ofte gesigten, de gesigt-senuwen te hal~n, maar 
ik konde die mtjn selven niet klaar geno_eg voor de oogen stellen, schoon . 
ik bet tot drie a viermalen toe hervatte, in welk ondersoek my veel malen 
de hersenen uyt het hooft van de mugge, omset met een groote menigte van 
vaaten~ die ik vast stelde bloetvaten te syn, te voorschijn quamen, en ge
lukte het my <lat ik de hersenen met derselver bloet-vaaten omvangeu, vry 
ongeschonden nit bet hooft van de rnugge haalde, die ik voor het vergroot
glas gestelt hebbende den teykenaar over gaf, om af te teykenen, te meer, 
omdat my van een voornaam Heer geseyt was, <lat seker persoon, als men 
van myne ontdekkingen q uam te spreken, veel maal quam te seggen, <lat 
bet onmogelijk was te doen, hetgeene ik quam te seggen, omdat, seyde den
selven, myne instrumenten, die ik daartoe moet 'gebruyken, hoe kleyn ik die 
mogte komen te maken, niet bequaam konden syn, om die ontledingen te 
doen, die ik kon1e te verhalen; maer ik kreune my aan geen quaatsprekers, 

I) T. a. p. blz. 18. 
2) 4de Vervolg, 83ste Brief, blz. 723 en 7de Vervolg, Illde Brief, blz. 48. 
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bet is ligt een van die geenen, die wel wenste mede sulks te kunnen uit
werken." 

Het is opmerkelijk dat hij dat scherpe oog, zoo onontbeerlijk in het doen 
van zulke uiterst fij ne onderzoekingen tot een zeer hoogen ouderdom be
hield, zoo als blijkt uit een brief ~an zijn neef ABRAHAM VAN BLEISWIJK 

van 2 Maart 1717 1), toen hij dus reeds 85 jaren oud was. 
Hij beschrijft daarin met minutieuse nauwkcurigheid, dat hij de fijne ze

nuwen uit bet ruggemerg van eene koe gesneden had en deze bevond te be;. 
staan uit uiterst dunne vaatjes, waarvan honderden te samen eene zenuw 
daarstelden en vond zelfs in eenigen openingen van eene .onbegrijpelijke 
kleinheid. Hij maakte van deze zenuw eene doorsnede ter dikte nauwelijks 
van een baardhaar, ten einde die door zijn microscoop te beschouwen. 

Bij die gelegenheid werd hem toegevoegd, dat hij zich om zijn hooge ja
ren toch nirt mocht onthouden om zijne onderzoekingen voort te zetten, waar
van bij wel de moeielijkheid zelf inzag en deed opmerken zeggende: 11 ende 
immers is bet seer swaar te ontdekken alle die verdeelingcn en men kan 
bezwaarlijk bekennen, dat soo een dun senutje in soo vele spranken kan 
yerdeelt warden,'' maar dat hij daarom toch niet moch t stil staan, want 
"dat de vrugten, die in den herfst rijp werden, langst konden duuren.'' 

LEEUWENHOEK was v~or. niets zoo gevoelig, als <lat men zijn waarheids
liefde in twijfel trok of verdacht maakte en hij zich door zijn verbeeiding 

. liet misleiden om anderen maar wat wijs te maken, 't geen hij zelf beter 
wist niet zo.o te zijn. Wanneer hij de znken, die hij mededeelt, niet met 
zekerheid gezien had, waarschuwt hij er zelf voor "11 dat het bij hem nog niet 
tot klaarheid gekomen is.'' Ook wijst hij er herhaaldelijk op, wat hij werke
lijk gezien, en wat hij zich gezmagineerd · heeft. 

In een brief aan de Royal Society 2) zegt hij: u En nademaal my 
veel maal te vooren komt, <lat veele myn schryvens niet konnen 
aannemen, en stoutely k derven seggen, dat zy my niet en gelooven, 
daar ik nogtans een groot hater van de loogen, en een groot lief-

. hebber van de waarheid hen enz" en elders 3).... 11 Dog ik hen sulks ge
troost, ik tragt niet dan waarheden te ontdekken, en soo ik bevinde, <lat ik 
bier of daar in kome te missen, ik sal gaarne belydenis van mijne dwalinge 
doen," en in zijn brief aan LEIBNITZ 4) zegt hij onder anderen: u Ik sie 
wel dat ik veele geleerde Heeren in myne ware ontdekkinge en ook in myne 
stellinge niet sal brengen: ik wil dan liever my selven troosten dan twisten; 
als ik maar het geluk mag hebben, gelijk ik besit, <lat ook veele groote man
nen myne ontdekkinge aannemen." 

Een der eerste maar zeker belangrijkste pntdekkingen, die LEEUWENHOEK 

gedaan heeft, had betre_kking op de physische samenstelling van het bloed, 

.1) 32ste Sendbrief, blz. 317. 
2) 47ste Brief, blz. 48. 
3; 7de Vervolg, 113de Brief, blz. 374. 
4) 30ste Send brief, blz. 304. 
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en werd door hem reeds op den 15den .Augu8tu8 1673 bewerkstelligd I}. Tot 
op zijn tijd toe geloofde men <lat het bloed eene gelijkmatig roode vloeistof 
was; <loch hij erkende, dat deze vloeistof bijna kleurloos was, maar dat daarin 
kleine Jichaampjes gesuspendeerd waren, welke eene roode kleur hadden en 
dez~ ~leur a~n de geheele vloeistof mededeelen. Ofschoon SWAMME'RDAM 

reeds in 165-8 in het bloed eener kikvorsch ee·n onnoemlijk aantal 11eivormige 
d~el_tjes" had waargenomen, zoo werd aan deze observatie echter geen publi
mteit_ gegeven, en daar de geschriften van SWAMMERDAM eerst in het begin 
der XVIIIde eeuw in het Jicht verscheenen, zoo koQden deze geen invloed 
hehben uitgeoefend op de ontdekking van LEEUWENHOEK, tenzij hij zulks 
van SWAMMERDAM zelf of van anderen mocht vernomen hebben. 

Ook MALPIGHI had reeds twaalf jaren v66r LEEUWENHOEK bij het bescho~
wen van het bloed eener egel onder het microscoop roode lichaampjes on
dersc~eiden, doch hij had deze voor vetbolletjes gehouden en er zich verder 
niet rnede bezig gehouden, en blijft dus de verdienste van LEEUWENHOEK 

in <lit opzicht in ziju. geheel. Zoo is het ook bekend, dat .A.THANASIJJS 

KIRSCHER i~ 1650 over lichaampjes geschreven heeft, die hij in het bloed 
van koortslijders als "kleine wurmpjes" zeide gezien te hebben. LEEUWEN

HOEK echter onderzocht nauwkeurig het hloed van den mensch en later ook 
van verschiUende dieren, zoo als van den os, het schaap, het konijn, de vleer
muis, vogels, visscben enz. Bij de zoogdieren vond bij den vorm dezer 
lichaampjes steeds rondachtig, op kleine lenzen gelijkende en noemde Zf

daarom globulen; later zag hij b~j de vogels, kikvorschen en eenige soorten 
van visschen enz., <lat deze lichaampjes afgeplat en eivormig van gedaante 
waren 2) en noemde deze, in onderscheiding der eersten, particulen. Latere 
onderzoekingen hebben echter geleerd., dat de eersten niet bolrond zijn, maar. 
platgedrukt, op klein~ schijfjes gelijkende, waarom zij thans bloedsckijfje8 ge
noemd worden. 

Beide deze soorten vond hij .drijvende in een helder vocht (.serum) 3). 
Zijn oordeel over .de betrekkelijke diameter van deze bloedlichaampjes was 
vrij juist. Zij waren· volgens hem zeer klein bij de zoogdieren, grooter bij 
de vogels, nog grooter bij den kikvorsch en de visschen. De grootte dezer 
bloedlichaampjes bij den mensch, den os, bet schaap en het konijn .stelde 
hij zoo, _dat honderd dezer II globulen" naast elkander Jeggende, nauwelijks 
de ruimte van een zand korrel beslaan 4), welke zandkorrel hij stelde = 
tfao van een duim 5) in doormeter, alzoo 1

/3000 duim bedragende, welke maat
hepaling zeer nabij komt met de grootte der bloedlichaampjes, zoo als dez~ 
later door de juistere maatbepalingen,' door micrometers, zijn \Vaargenomen 

. · If Philosophical Transaction, Vol. IX, pag •. 23 . . More microsc. observ. :made b,y 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 onder· 

werp nader vervolgd in een brief, d.d. 4 September 1674. 

2) lste Vervolg, 65ste Brief, blz. 294. 

3) 7de Vervolg, 128ste Brief, blz 232. 

4) 42sti Brief, bJz. 32. 

5) Idem, blz. 37. 
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{'/12s millimeter). Deze diameter wordt door RUDOLPH en HODG.EIN eveneens 
als 1/sooo duim opgegeveµ; WAGNER stelde ze i/400,1, PAGET tnsschen 1/ssoo en 
1/;.000 1). Bij de vissche.n i§ deze · doorrneter van 1/1.soo-'/4000 bevonden en bij 
.de kikvorschen = 1fmo- 11rn20 duim 2). 

Niet minder_ groot: is de verdienste van LEEUWENHOEK in rle waarnemin
gen omtrent den omloop des bloeds. De ontdekking van dezen omloop komt 
echter niet aan LEEUWENHOEK maar aan HARVEY toe. LEEUWENHOEK ech
ter bestudeerde dezen bloedsomloop met zeldzame nauwkeurigheid en volhar
ding. Hij bezigde daartoe bij voorkeur dell' staart bij jonge kikvorschen en 
het zwemvlies dat de vingers bij deze dieren vereenigt 3); deze leverden 
hem uitmuntende voorwerpen voor zijne waarnemingen, zoowel daar zij uiterst 
doorschijnend zijn, als ook daar de hloedlichaampjes bij deze dieren, zoo 
als wij zagen, groote:f z~jn dan bij de w'ogdieren. Gaarne nam hij ook hiertoe 
vleermuizen en bespi'edde hare dunne vliesachtige vleugels, doorsneden met 
talrijke vaten 4) Ook bezigde hij dikwijls bet oor van jonge konijnen, trnar 
de huid nog zeer doorschijnend is en onderscheidde daarin den doorgang 
va_n bet bloed uit de slagaderen in de aderen 5 ). J onge alen en andere 
visschen, die hij daartoe in glazen' buizen, met den staart er buiten, voor zijn 
microscoop plaatste, deden hem dit verschijnsel even.eens bewonderen 6). Hij -
trachtte zelfs de snelheid te hepalen, waarmede de omloop des bloeds bij 
voorbeeld in den staart eener aal plaats had. Hij berekende, dat, zoo in 
deze visch bet hart 11- duimen van den staart verwijderd is, het bloed in een 
uur ruim 13malen van het hart tot den staart teruggevoerd wordt; de af
stand van- clen kop tot het hart slechts 11/2 duim zijnde, zoo zou zulks tus:. 
schen deze · deelen in denzelfden tijd 96maal plaats hebben 7). Zijne be
rekening omtrent de snelheid van den omloop van bet bloed bij den mensch 
verschilt .echter veel van hetgeen latere onderzoekingen daaromtrent geleerd 
hebben, daar men ge-vonden heeft, dat bij den mensch in. een uur t~ids de 
bloedsomloop 45malen plaats heeft. Volgens SEBASTIAN 8) schijnt die om
loop binnen 1-3 minuten plaats te grijpen, terwijl LEEUWENHOEK de groot
ste snelheid van het hart tot aan de uiterste deelen van de voeten en van 
daar weder terug tot het hart, bepaalde te zijn 22iamaal, tot aan de vingers 
en temg naar het hart 44/umaal, in buik en borst 12maal en in het hoofd 
Smaal in het uur 9). 

-Omtrent den doortocht van het hloed door de slagaderen in de aderen 
ontstond reeds in den tijd rnn HARVEY grooten strijd. De tegenstanders 
van dezen grooten physfoloog stelden tegen de leer van dezen geleerde, dat, 

l) HALBERTSMA, t a p , pag. 32. 
2) Ibidem t. a. p., pag. 33. 

3) 2de Vervolg, 65ste Brier, blz. 249. 
4) 3de Vervolg, 67ste Brief, blz. 343. 
5) 3de V ervolg, 68ste Brief, blz. 353. 
6) 2de Vervolg, 66ste Brief, blz. 289, 300, 306. 
7) 2de Vervolg, 67ste Brief, blz. 333. 

8) VAN_ DER BOON, t. a. p., blz. 29. 

9) 2de Vervolg, 67ste Briefl blz. 332, 
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wanneer bet bloed direct uit de slagaderen in <le aderen overgmg, het de 
deelen, waardoor bet been toog niet zou kunnen ·voeden. Het vraagstuk was. 
nog onbeslis~, toen LEEUWENHOEK in 1686 aan de Royal Society een brief 
schreef~ waarin hij, tegen de opinie van HARVEY, meehde te hebben ont
dekt, dat de doortocht van het bloed niet onmi<ldellijk uit de slagaderen in 
de aderen plaats had 1). Later echter, in 1698 toonde hij, na zorgvuldig 
microscopisch onderzoek, duidelijk den samenhang van de slagaderen met de 
aderen aan en wilde zelfs geen haarvaten tusschen de beide genoemde vaten 
afzonderlijk ondersche'iden, omdat het, zooals hij. zeide, onmogelijk was te 
hepalen, noch waar de slagaderen eindigen, noch waar de aderen beginnen 2). 
In <lit tijdvak stelde men ook de chemiscbe theorie op den v,oorgrond en 
wilde men als zeker de fermentatie van het hloed vaststellen, dewijl men 
bloedlichaampjes voor luchtbellen aanzag. 

Deze hypothese werd krachtig door. LEEUWENHOEK bestreden en door vele 
rnicroscopische waarnemingen overtuigend wederlegd en overwonnen, welke 
proevrn voldingend aantoonden, dat er volstrekt geen luchtbellen in de bloed
vaten aanwezig waren, hetgeen zeker plaats zou hebben als het bloed gistte 3). 

Het is, omtrent de bier vermelde waarnemingen aangaande de bloed
lichaampjes wel der vermelding waardig, dat deze den grondslag legden 
voor de theorie van onzen beroemden landgenoot BOER HA.A. VE over de inflam· 
matie en an<lere ziekten 4), terwijl het overigens opmerkelijk is dat een man 
als LEE OW ~N HOEK, bij gem is van fnndamentee]e wetenschappelijke kundighe
den, door eenvoudige beschouwing van den poot van een kikvorsch, bet oor 
van een konijn, den staart van eene visch enz., ecn vraagduk als den bloeds
omloop, dat zoo lang in onzekerheid verkeerJ had, voor iederen belangstel· 
lende zoo gemakkelijk aanschouwelijk maakte. Ook zijne ohservaties omtrent 
de structuur der capillaire vaten zijn door latere onderzoekers als nauw
keurig erk end 5 ). ., 

:Behalve bovengenoemc.Je belangrijke onderzoekingen, verdienen zijne waar· 
nemingen omtrent Je beenderen en de tanden, die eveneens tot de eerste 
observaties van LEEUWENHOEK behooren, die onder de oog~n der Engelsche 
geleerden gebracht w aren, vermeld te worden. 

1 

Hij deelde zijne waaxnemingen in 167,-t aan de Koningly"ke Societeit mede 
en hij vond, <lat deze nit bolletjes bestonden 6); maar reeds, in 1678 kwam 
hij van dit gevoelen terug, daar hij opgemerkt had dat deze bolletjes <le 
uiteinden of topjes waren van buisjes of pijpjes, waaruit de beenderen be
staan. Hij erken<le zijne dwaling in een brief aan de Royal Societ9 7), 

I) 2de V ervolg, 65ste Brief, blz. 382. 

2) 2de Vervolg, 67ste Brief, blz. 334 

3) 3de Vervolg, 68ste Brief, blz. 355, en Biographie Universelle etc. Paris 1819. 

T. XXIV, pag. 363. 

4) Biographie Universel~e, t. a. p. 
5) A. VAN DER BOON, t. a. p., blz. 29. 
6) Philosophical Transactions. Vol. IX, p. 125; HALBERTSMA, Diss., t. a. p. blz. 51. 

7) Philosophical Transactions. Vol. XII, P· 1002; 49ste Brief, blz. 31. HALBERTSMA, 

Diss. t. a. p. bl. 51. 
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zette toen dit onderzoek onvermoeid voort en vond, dat de vaste deelen 
der beenderen uit vierderlei pijpjes bestonden, van verschillen de wijd te en 
kringsgewijs geplaatst. 

De Heer v A.N DER BOON 1), deze waarnemingen van LEEUWENHOEK he
sprekende, merkt daarhij op, dat, wanneer men deze beschrijvmg vergelijkt 
met de kennis, die men tegenwoordig van het weefsel der beenderen bezit, 
men dan te recht zich verwonderen moet over de geringe waarde, die men 
tot nu toe gehecbt heeft aan het onderzoek omtrent het weefsel der been
deren door onzen LEEUWENHOEK. Nog meer, vervolgt hij, moeten w~j zulks 
betuigen bij de overweging van de kennis die hij bad van het maaksel der 
tanden, hetwelk zoo volkomen door hem is beschreven, dat daardoor de eer, 
die' in onze dagen aan PURKINJE ten deel viel, namelijk van de eerste ge
weest te zijn, die het ware weefsel der tand~n leerde kennen, grootendeels 
vervalt 2). In een brief aan de Royal Society, d.d. 4 April 1687 3) zegt 
LEEUWENHOEK gevonden te hebben, dat de tanden hestaan uit saamgevoeg
de, zeer dunne pijpjes, die alle uit het binnenste van den tand aanvangen 
en aaµ den om trek eindigen 4 ). 

Dat LEE.UWENHOEK ten gevolge zijner nieuwe ontdekkingen en heschou
wingen v~elerlei tegenspraak moest onderviuden, die hem de vele geluk kige 
oogenblikken, door hem genoten bij de waarneming van de wonderen der 
schepping en het ontdekken eener nieuwe wereld van wezens, zeer vergalden, 
daarvan kan men wel verzekerd zijn; die tege~spraak ondervonden immers 
zoo velen, die als hoog geleerd erkend en beroemd waren en iets njeuws 
hadden waargenomen, <lat aan o1nderen ontsnapt was en waarvan de gernlg
trekkingen, die er uit afgeleid werden, gelief' koosde meeningen en theorien 
omverstootten. En zou dan LEEPWENHOEK, de ongeletterde, de weinig be
kende en eenvoudige burger van Delft, zou een Kamerbewaarder van Sche
penskamer, die zijne waarnemingen zoo eenvoudig, zoo ongekunsteld en ont
daan van alien uiterlijken glans van geleerde termen, aan de wereld ter over
weging gaf en die zulke lang betwiste, hoogst belangrijke vraagstukken 
golden, zulke tegenspraak zijn ontgaan? Dat was niet te verwc1chten en 
zij wertl hem ook geenszins onthouden. In vele brieven van LEEUWENHOEK 

beklaagt hij · zich over die tegenspraak en bet gelukte hem vaak die te be
schamen, en als al zijne aangevoerde bewijzen en verklaringen toch bleken 
niet in staat te zijn om vooroordeelen te overwinnen, troost hij zich met 
de tegenoverstelling van zijn vaste overtuiging en zeide: " Maar ik en stoor 
my s_ulks niet, ik weet dat ik de waarheyt hebbe" 5), en haalt de schouders 
op over de onkunde en het vooroordeel dat by te bestryden had, waar hy, 
onder anderen over den gewaandeu honigdauw sprekende, waaraan men bet 

1) VAN DER BOON etc., t. a. p. 
2) VAN DER BOON, t. a. p., blz. 81. 

3) 53ste Brief, blz. 1. 
4) Men leze verder wat VAN DER BOON daaromtrent' mededeelt, ten betooge, dat 

LEEUWENHOEK anderhalve eeuw vroeger reeds bekend maakte, wat PURKINJE en ande

ren daaromtrent als nieuw vermelden, t. a. p., blz. 81. 
5) 4lste Sendbrief, blz. 405. 
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bederf in de tarwe toeschreef, zegt : 11 Ik houd my verseekert, dat het val
ien van den gewaanden honigdauw alleen maar verdigt-selen syn, die Iigte
lyk van een out wyfs spinnerok ken syn voortgesprooten, wy willen~-h et haar 
niet qualyk afnemen. dat ze aan de oude dwaHnge tot nog toe syn ·biyven 
hangen en. wenschen haar toe dat ze hare rnisslagen mogen · leeren kennen, 
ende de waarheid omhelsen" 1). 

De tegenspraak wer<l vooral uitgelokt door zijne ontuekkingen van de 
kleine diertjes in regen- en andere wateren en in waterige aftreksels, zoo als 
ik die boven beschreven heb en aan welke diertjes, om de wijze, waarop zij 
verkregen werden, eene eeuw later de oneigeulijke naam van afgietsel
diertjes, infusoria, ·gegeven werd. 

En geen wonder! De ontdekking toch van wezens, wier ontsachelijk ge
ringe grootte zoo lang aan het menschelijk oog onttrokken was gebleven, 
welke ontdekking een nieuw veld van wereldbeschouwing opende en de waar
neming. van de omstandigheden, waaronder deze kleine Ievende schepselen te · 
voorschijn traden, en de voorstelling, die hij -er van Ieverde, dat deze, op de 
eenvoudigste wijze georganiseerde wezens niet van zelf ontstonden, maar ieder 
in kun ver,'Jckillende soort werden voortgebracht uit germen of kiemen, die in 
de luckt aanwezig waren, druischte zoo zeer in tegen de algemeen aangeno
men begrippen, dat het niet te verwonderen is dat LEEUWENHOEK de hevig
ste tegenspraak te verduren had. En wanneer wij ons herinneren, dat nog 
in onzen tijd groote strijd gevoerd wordt over bet al of niet van zelf ont
staan van levende organismen, dat nog de generatio spontanea, niettegen
staande de meest overtuigende proeven en redeneeringen bet onhoudbare van 
die stelling hebben bewezen, nog hare verdedigers vindt onder mannen van 
naam in de geleerde wereld, dan verwondert ons de tegenspraak, die LEEUWEN

HOEK ondervond in geenen deele, en stijgt onze bewondering in geen geringe 
mate over het verlichte oordeel van den moedigen en zelfstandigen denker, 
die zijn tijd ver vooruit was en zich door geen blind geloof of gezag liet 
leiden of bebeerschen, maar datgeene trachtte te doorgronden, waarin door 
anderen berust werct en die ook moed genoeg had om voor zijne overtuiging 
uit te komen, al moest hij daardoor, gesmaatl en verguisd warden. 

LEEUWENHOEK's grootste strijd met de geleerden van alle landen ontstond 
ten gevo1ge zijner waarnemingen omtrent de zoogenaamde zaaddiertjes en 
zijne beschouwingen o·.-er de voortteeling, die zoo geheel indruischte tegen 
de toen algemeen aangenomen ziensw~ize over dit onderwerp. 

Toen namelijk hetzelfde jaar, waarin hij de bovenvermelde ontdekking der 
infusoria gedaan had, nauwelijks ten einde was, werd er eene andere door 
hem openbaar gemaakt, die van niet minder belang te achten is en de hoof
den en pennen der geleerden van <lien tijd geruimen tijd heeft bezig gehou
den, eene ontdekking ten gevolge waarvan de mannen der wetenschap zich 
als bet ware in twee gelederen schaarden over. de gevolgtrekkingen, die LEEU

WENHOEK er uit afleidde en zijne theorie over de vo0rttee_ling, die hij er op 
grondvestte. De voor- en tegenstanders bestreden elkander dikwijls met de 
scherpe wapenen der bespotting en verguizing, totdat men, door de ontwikke-

l) 7de Vervolg? 109de Brief, blz. ~7. 



ling der wetenschap beter voorgelicht, ee.ne voorstelling aannam, die beter 
met de resultaten der ontleedkunde overeenkwam. Deze nieuwe ontdekking 
nu van LEEUWENHOEK betrof de waarneming van levende diertjes in bet 
voortteelingsvocht der dieren. 

Omtrent den eigenlijken ontdekker dezer animalcula spermatica, ook sper
matozoa genoemd, bestond nog veel verschil van gevoelen. 

De ware toedracht van zaken nu wordt door LEEUWENHOEK aan den Heer 
HARMEN VAN ZOELEN, Oud-Burgemeester van Rotterdam, in een brief d.d. 
17 December 1698 1) . zeer uitvoerig v.erhaald. Hij . zegt daarin o. a., <lat 
hij in November van bet jaar 1677 aan de Koninglijke Societeit te Londen 
geschreven heeft, een brief van den Heer CRAANEN Hoogleeraar te Leiden 
ontvangen te hebben, met verzoek om zijn neef, den Heer HAM, eenige zij
ner waarnemingen te laten zien, die hem dan ook in Augustus 1677 een be
zoek bracht. Toen deze hem nu voor de tweede maal bezocht, bracht hij 
een glazen fleschje mede, waarin hij II eenig ontloopen zaad van een man 
medebragt. die bij een ongesont vrouwspersoon hadde geweest." Deze Heer 

-HAM had dit vocht door het microscoop bezien en daarin H levende schep-
sels" c zich zien bewegen en meende dat deze uit bederf waren voortgekomen. 
· Hij had er staarten aan opgemerkt en bove11dien had hij gezien, dat zij niet 
meer dan 24 uren in het levcn bleven; tevens verhaalde hij, dat, toen hij 
de patient terpentijn had ingegeven, de diertjes daarvan stierven. LEEUWEN

HOEK 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 vond zijn ont
dekking a}Jeszins bewaarheid. Onmiddellijk daarop werd dit onderwerp een 
punt van nauwg~zet onderzoek voor hem. Hij onderzocht herhaalde malen, 
nu ook gezond ·sperma en vooral ook van verschillende dieren en vond de 
waarneming bij allen bewaarheid. Somtijds vond hij II meer dan duizend le
vende schepsels in de quantiteyt materie van een grof sand," Zij waren 
kleiner dan de bolletjes van het bloed, de vorm er van was rondachtig, van 
onder spits toeloopende en met een langen dunnen staart voorzien, die circa 
5 a 6maal zoo lan_g was en omtrent 25maal dunner· dan het lichaam. Zij 
gingen voort door eene slangsgewijze beweging van den staart. 

Tot bevestiging van de waarheid, dat, zijne medegedeelde ontdekking reeds 
voor bet jaartal (1678), waarin HARTSOEKER beweerde dezelfde waarneming 
te hebben gedaan, was geschied, voegt hij er nog aan toe: <lat dit zijn schrij
ven was opgenomen in de Pkilosopltz·cal Transac.tions n°. 142, zijnde van 
November en December 1677 en Januari en Februari 1678. 

Op uitnoodiging der Royal Society zette hij zijne waarnemingen over dit 
onderwerp met ijver voort, verzekerde zich van rle aanwezigheid dezer lichaamp
jes bij den bond, de kat, het kon\jn, den haan, en vele andere dieren en vond 
<lat ze allen overeenkwamen met die, welke hij reeds beschreven had. Ook 
in den walyisch was hij in de gelegenheid die te observeeren en vond daarbij 
dat zij in dit groote dier echter geen grootere afrnetingen' beiaten, dan die 
hij bij de kleine dieren waarnam. Bij den kikvorsch en in de hom van ver-

I) 7de Vervolg, 113de Brief, blz. 63. 



- 46-

schillende visschen, die hij met hetzelfde doel onderzocht, vond hij ze in een 
verbazend groot aantal. 

De observatie nu van LEEUW.ENHOEK was in alle opzichten juist; maar, zoo 
als later bleek, vergistte hij zich in de natuur der waargenomen lichaampjes, 
daar deze geen diertjes zijn, maar veeleer als celachtige weefseldeeltjes moeten 
beschouwd warden. 

Deze waarneming nu van de spermatozoen bij de mannelijke dieren deed 
hem eene theorie der voortteeling bedenken, namelijk dat van deze diertjes 
de grootste zich in de baarmoeder voedden, daar tot wasdom geraakten en 
de vrucht of het foetus vormden. Deze theorie: hoewel zij tegen ·de to'ell al
gemeen aangenomen zienswijze indruischte, werd echter door velen aangen·o
men, zoo als onder anderen door HUYGENS, BOERHAA VE, HARTSOEKER, maar 
door nie~ weinigen betwijfeld en ontkend, waaronder HARVEUS, DE GRAAF, 

KERKRINGIUS, NUCK, SW AMMERDA.M en anderen. 
Intusschen was LEEUWENHOEK met hart en ziel en uit volle overtuiging 

zijne theorie der voortteeling toegedaan en bij stond vast in deze overtuiging 
en verdedigde zijne stellingen met kracht tegen al wie zich met hem daar
over in het strijdperk durf<le wagen, zoo als blijkt uit hetgeen hij daarover 
schreef, toen Dr. MAR~_IN LISTER zijne stellingen omtrent de voortteeling 
uit een diertje van het mannelijk zaad in de Pkilosopkical Transactions had 
bestreden 1). 11 Ik moet" zegt hij 2), 11 tot UE. Hoag Edele Heeren seggen dat 
de gemelde tegenwerpingen mijn gevoelen niet een stip om soo te spreeken, 
doen veranderen. '' 

FRANSCOIS ASTON schreef hem in Februari van het jaar 1683 over ztine 
theorie, u dat deze zeer ingenieus was, maar <lat zij veel tegenspraak in de 
wereld zou ondervinden." LEEUWENHOEK antwoordde daarop, <lat hij dit ook 
wel gedacht had: 11 Want de werelt is met een voor-oordeel omtrent bet 
eyernest ingenornen, maar,", voegt hij er bij II ik heh al veel geleerde Heeren 
in ons land gevonden, die myne stellingen approberen." 3) Aan LEIBNITZ schreef 
hij 4). ,Seker seer verstandig Heer in onze stad, seyde tot my, LEEUWENHOEK, gy 
heht de waarheyt, maar bij u leven sal zy geen ingang vinden. Ende dus komt het 
my niet vreemt voor, dat.ik,in myn leven wert tegengesproken." In zijne missive 
van SO Maart 1683 aan dezen geleerde schrijft hij 5): 11 Ik weet wel, dat 
myne stellinge omtrent de voorttelinge by eenige gants verworpen werden, 
gelyk dan ook seker Autheur onlangs uitgegeven heeft een boekje, waarin 
den selven op telt seventig Autheuren, die geschreven hebben <lat alle de 
vruchten soo van menschea als beesten uit een ey voortkomen''.... ,, Maar 
laat nu onsen Autheur <lit voegen by zyn 70 Autheuren, ja, laat hem (soo 
hy wil en kan) met andere tot eeventig maal seventig voor den dag komen, 
die alle bet ovarium ofte eyer~nest vast stellen, en seggen dat het rnannelyk 
saat niet in de baarmoeder werd gestort, ik segge dat zy altemaal gedwaalt 

1). Philosopltical Transactions, n°. 247, fol. 337. 

2) 7de Vervolg, I l 7de Brief, blz. 102. 

3) 38ste Brief, blz. 4. 
4) 18de Sendbrief, pag. 168 .. 

!',) 45stc Brief, blz. 43. 

• 
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bebben, en dat zy nog alle dwalen, die seggen, dat menschen en dieren uit 
eyeren voortkomen ende dat geen mannelyk saad in de baarmoeder komt, 
ja dat dit al van de onnoselste stellingen syn, die onder de geneesmeesters 

· in swang gaan." Men ziet bet, LEEUWENHOEK dorst zijn tegenstanders te 
woord staan en liet zich niet gemakkelijk uit bet veld slaan. Telkens als 
bet pas gaf spreekt hij met groote minachting van de ngewaande eyernesten". 
Van II dat tuig, dat men eyeren noemt." V ooral was hij scherp tegen BONTE
KOE 1), die zijne observaties omtrent de zaaddiertjes en de generatie in een 
belachelijk dag,licht had trachten te stellen. In een brief aan de Ro9al 
Society van 30 Maart 1685 2) laat hij zich over deze handelwijze van llONTE .. 
KOE aldus uit: 

u My is laatst ter hund gekomen een boekje, genaamt Collectanea medico
pkysica, alwaar Oent. 5 pag. 8. onder antler geseid werd: 11 Maar ket aller
verwonderenste is, dai ons. den geleerden Heer coRNELIS BONTEKOE verkaald 
uit den curieusen LEEUWENHOEK, dat 's menscken sperma vol soude zyn van 
kleine kinderlrens, en soo voorts en andere dingen na yders aard." · Waarna 
by laat volgen: ,, 't Is waar <lat de. Heer BONTEKOE my veel maal ~et ge
selschap is wesen besoeken, maar ik heb nooit_ tegen hem, ofte tegen iemand 
ter wereld, die redenen gebruikt, dat 's menschen sperma vol is van kleine 
kinderkens, maar wel geseid, <lat het vol is van levendige dierkens of worm
kens die lan·ge staarten hebhen''.... ,,Jk moet dan klaagsgewijze zeggen, 
hoe <lat men myne redenen niet alleen verdraait, of die qualijk voort seid, 
maar zelfs die op bet papier met den druk komt gemeen te maken.'' 

Nog een staaltje van de wijze waarop de waarnemingen van LEEUWENHOEK 
zoowel van bet ontdek ken der diertjes in bet water als in het sperm a wer
den gecritiseerd diene bet volgende curieus versje, dat ik in een oud ge
schrift 3) vond, waarin op ironische wijze de bewering van LEEUWENHOEK 
van bet vinden van levende diertjes in verschillende vochten enz. wordt 
gehekeld en dat hij wormen meende te zien, waar anderen niet het minst 
daarvan konden hespeuren, waarom de schrijver overtuigd is, dat men over 
zijne waarnemingen hetzelfde oordeel kan vellen <lat Dr. BECKER in zijn 
Narre Weiskeit und weise Narkeit, 1682, no. 37 heeft aangevoerd: · 

,, Die welt still steh t, 
U nd nicht umgeht, 
Wie recht die Gelehrten meynen; 
Ein jeder ist Seines Wurms vergewyzt, 
COPERNICUS des Seines, 
Und also Herr LEWENHOECK des Seinen"". 

1) CoRNELIS BONTEKOE was geboren te Alkmaar in hetjaar 1647, studcerde en promo
veerde te Leiden, en werd beroepen als Hoogleeraar te }'rankfort a/Oder. Hij overleed 
in 1685. 

2) 45ste Brief, blz. 74. 

3) Anleitung zur historie der medicinischen Geliihrheit von GOTTLIEB STOLLE. Jena, 
1731, 40., 3de Th. S. 535. 

Deze en vele andere bronnen werden mij met groote welwillendheid verstrekt door 
den Hoog1eeraar Dr. GROSH.ANS, wiens rijke verzameling boeken ten allen tijde mij 
ten dienste stond. 



Onder de scherpste tegenstanders van LEEUWENHOEK, niet alleen bij · ZJJn 

leven, maar zelfs na zijn dood, moet men zijn land- en tijdgenoot HARTSOEKER 

rekerien. Deze geleer<le, wiens scherpe critiek zelfs mannen als BERNARD, 

LEIBNITZ, NEWTON en anderen niet spaarde, had zich de moeite gegeven om · 

na den dood van LEEUWENHOEK zijne brieven te onderzoeken. HARTSOEKER 

heeft dit ~nderzoek geplaatst achter zijn II Gour.~ rle Pkysique, accompagne 
d'un extrait critique des lettres de M1·. LEEUWENHOEK, 11 welk werk in. 1730 
bij JAN SWAR'r te 's Hage, na den <lood van HARTSOEKER is in het licht gegeven. 

Dit critisch onderzoek <lraagt meer bet karakter van persoonlijken wrok 
en geringschatting, waarvan de proeven schier op iedere bladzijde te vin., 
den zijn. · 

Een paar voorbeelden van de wijze, waarop HA.RTSOEKER gewoon was in 
zijn Exfrait critique de waarnemingen van LEEUWENHOEK te critiseeren, 
zullen voldoende zijn,. om zijn scherpen 'toon te leeren kennen. 

Van de brieven in het algemeen sprekende, zegt hij daarvan, <lat zij ge
schreven zijn II dans un stil't! bas et rampant" hoewel hij niet nalaten kon te 
erkennen, dat zij contiennent parmi quantite d' observations inutiles et ckime1·i
ques, quelq_ues unes rle tres oonnes et qui servent a l'avancement des sciences. 

Hij spreekt verder met minachting ,·an zijn persoon, en niet zonder ja
loezie, wegens de onderscheiding die· hij van anderen ondervond: Je n'ai 
jamais ete surpris qu'un komrne comme notre auteur, dont le genie etoit assu
rement au· dessous du mediocre, ait parle comme il a fait des globules rlu 
sang, du lait etc.; mais mon r!tonnernent a ete hien ,qmnrl rle voir que de 
celebres medecins et projesseurs en pkilosopkie et en medecine, l'ont cite avec 
eloge sur sa belle rlecouverte des pretendues boules, et ont arlopte son gali
matias." 

Dat ook LEEUWENHOEK zelf niet vriendschappelijk gezind was ten opzichte 
van HARTSOEKER- kan ook blijken uit de volgende passage uit het genoemde 
"extrait critique". ,, J'ai eti tro_is fois chez lui, J'y fus la premiere fois avec 
un bonrguemestre rle Rotterdam et avec mon p~re vers la fin de l' annee 1672, 
ou au commencement de l'annee 1673, dont il s'est fort bien souvenu comm·e on 
le verra dans la suite. J'y fus la rleuxieme fois seul, vers la fin de l'annee 
1679 a mon retour de Paris. Cette visite, que je lui rendis,. moite dans la rue 
et moitie a l'entree de sa maison, m'attira son d;isgrace et m'en fit un ennemis 
capital, a cause que :je lui fis sur. ses ridicules anatomies, quelques obJections 
aux q_uelles il ne pouvoit me repondre. Comment faites-vous, lui rlisoisJe, pour 
dissequer, par exemple, une puce, et qui plus est, une mite, pour tirer les testicules 
de leur corps, pour ouvrir ces testicules et en tfter la semence, enfin pour voir que 
cette semence est remplie de petits animaux enforme de petitesanguillesfort ?ongues 
et fort minces; de quels verres vous servez vous pour fa ire cette ana,tomie? Si 
le verre est petit, vous n'avez pas asses de lumiere, parce que vous le cackez 
a vous meme; s'il est grand il ne grossit pas asses. Mais rle quels couteaua: 
vous servez vous? Oelui qui auroit le tranckan t le plus fin et le plus aigu 
ecraseroit le vaisseau plutdt que de l'ouvrir ...• et la rlessus s'ennuiant sans 
doute de mes objections, il me congedia assez brusquement, disant q_u'il avoit 
d'autres ajfaires. 

Zijn derde en~ laatste bezoek bracht hij aan LEEUWENHOEK in 1697 of 1698. 
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HARTSOEKER was toen in gezelschap van den Burgemeester van Delft, wien 
hij verzocht had zijn naam niet te noemen. 

LEEUWENHOEK had tot ontvangst zijner gasten alles in gereedheid gebracht, 
ten einde bun eenige zUner praeparaten te )aten zien. De Bnrg-emeester niet 
aan <lit verzoek van HARTSOEKEit <lenkende, stelde hem aan LEEUWENHOEK 

voor, waarop LEEUWENHOEK, zoo zegt H., in zijn extrait critique: 11 me regar
dant avec un air dedaigneux, et d'un oeil d'indignation et de mepris. serra 
d'abord toute la boutique 1 sans vouloir nous faire voir la nwindre chose, et 
peu s'en falbd qu'il ne nous 1nit par les bras hors de sa rn,aison." 

Aan het slot van de critiek zijner brieven gekomen, zegt HARTSOEKER, in 
de beoordeeling van zijn laatsten brief, vol van scherpte en persoonlijke antipa
thie: ill Tout ce q,l'il y dit a ete dit et redit 1nUe Jois, de sorte que ce ne 
sont qu'autant de paroles perduiis ;. et pour ce qui est des figures qu 'il a Jait 
graver de ses observations, elles ne signijient rien du tout, et ne representent 
que des traits confus". 

Blijkt nu uit al bet aangevoerde, <lat LEEUWENHOEK, wegens zijne ontdek
kingen en vooral zijne speculatien over de voortteeling, veel tegenspraak 
ondervond en dikwijls aan hev ige aan vallen blootstond, aan den anderen 
kant had hij ook warme voorstanders onder de beroemdste en geleerdste 
mannen van zijn tijd. Hiervan blijkt ons vooral uit eene correspondentic 
met LEIBNITZ, d.d. 28 September 1715 1). Deze had hem narnelijk geschre
ven, <lat de geleerde VALLISNIERI te Padua zijne stellingen ontkende .en dat 
hij (LEIBNITZ) welctra een werk dacht uit te geven over dit onderwerp, 
waarin hij hem recht zou laten wedervaren. LEEUWENHOEK antwoorde: 11 Wij 
hebben in ons lant een spreekwoort, dat eene bonte kraaij geen kou<le winter 
maakt, is de Heer YALLISNIERI tegen myne stellinge, daar syn der wel duy
sent voor my.". 

Van deze uitspraak van LEIBNITZ ten gunste van de stellingen van LEEU

WENHOEK, alsmede van zijn groote verdiensten, blijkt ons nog nader uit eene 
verwijzing naar het boven bedoelde geschrift, de Pheodicae van LEIBNITZ, waarin 
hij werkelijk deze theorie van LEEUWENHOEK verdeedigt. 

In een door Prof. c. G. EHRENBERG in 1845 gehouden redevoering in de 
vergadering van de Pruisische Akademie van W etenschappen, ter herdenking 
van den geboortedag van LEIBNITZ 2), wordt namelijk door genoemden ge
leerde met de hoogste achting over LEEUWENHOEK gesproken, als van iemand, 
op wiens oordeel als nauwkeurig, scherp waarnemer LEIBNITZ zeer hoogen 
prijs stel<le. 

Na eene korte vermelding van de tusschen LEEUWENHOEK en LEIBNITZ 

gevoerde correspondentie in de jaren 17 J 5 en 1716 (toen de laatste 70 
en LEEUWENHOEK reeds 84 jaren oud waren), voornamelijk bevattende de 

1) Sendbrieven n°. 20, Qlz. 166. 
2) Rede zur Feier des LEIBNITz''schen Jahrestages uber LEIBNITz'ens llietlwde Ver

hiiltniss zur Natur-Forschung und Briefwechsel mit LEEUWENHOEK in der offentlichen 

Sitzung der Koniglich-Preuss. A.kademie der Wissenschaften am 3 Juli 1845 gehalten 

von CHRISTIAN GOTTFRIED EHRENBERQ. 

Deze redevoering is te vinden in de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool. 
NED. TIJDSCHR. v. GENEESK. 1871. - 2e AFD. 4 
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gevoelens van den laatste, in antwoord op door LEIBNITZ aan zijn oordeel 
onderworpen vragen omtrent de physiologische beteekenis der spermatozoen, 
zegt EHRENBERG, dat LEIBNITZ daaromtrent betuigde: 11 dat hij de meeningen 
van LEEUWENHOEK over <lit vraagstuk voor zeer waarschijnlijk hield en die 
ook in zijn Tkeodicae I) had uitgesproken." 

~HRENBERG zelf noemt in genoemde redevoering LEEUWENHOEK'S ontdek
kingen der infusoria in het water en der spermatozoen in bet mannelijk 
sperma, ,, twee der schitterendste en onvergankelijkste ontwikkelingsmomenteI,1 
der menschelijke kennis". EHRENBERG zegt aldaar verder van LEEUWENHOEK, 

dat hij niet, zoo als HALLER in zijne beroemde physiologie aangeeft, een 
voormalig brillenslijper te Delft was geweest, "maar een onaf hankelijk, zon
der strenge school gevormde, maar door BOER HA AVE en HUYGENS, zijn hoogst
verdienstelijke landslieden persoonlijk geachte, met vele beroemde rnannen 
van zijn tijd en ook met LEIBNITZ in schriftelijke verbintenis staande man, 
de onafhankelijke zoon van een welvarende brouwersfamilie te Delft, wiens 
wetenschappelijke trouw, vlijt en geniale ontdekkingen alle erkentenis en eer 
verdienen. ,, 

LEEUWENHOEK werd door LEIBNITZ nog in zijn, na zijn dood uitgekomeo 
Protogeae, in bet bijzonder met de v olgende woorden, welke als antwoord. 
en dankbetulging moesten strekken voor den laatsten aan hem gezonden 
brief, herdacht: 

II Et velim microscopia ad inquisitionem adhiberi, quibus tantum praestitit 
sagax LEEUWENHOEKII Philosophi Delphensis diligentia., ut saepe indigner 
hurnanae ignaviae, quae aperire oculos et in paratam scientiae possessionern 
ingredi non dignatur. Nam si saperemus jam passim ille imitatores ha beret 2 ). 

Omtrent het gunstig oordeel van BOERHAA VE over de stellingen van LEEU

WENHOEK, zegt hij in een zijner brieven: " de Heer BOERHAA VE in syn oratie, 
-verwerpt onder andere de stellinge van verscbeyde Heeren omtrent de voort
teelinge, en seyt dat de myne in Italien, Duytslant, Engelant, en de Vrankryk, 
werden aangenomen.'' 

LEEUWENHOEK achtte het vooral noodig de bedenkingen, die bij de leden 
der Royal Society tegen bet groat aantal diertjes, door hem in het sperma 
waargenomen, gerezen waren, te wederleggen. Hij deed dit in een brief aan 
NEHEMIAH GREW, d. d. 25 April 1699 3). Hij zegt daarin bet volgende: 
"en alhoewel in rnyn selven versekert <lat dese myne verbaalde observatien 
by weynige menschen sullen aangenomen werden, nadernaal het onmogelyk 
is, sulken , grooten getal van levende schepsels in soo een quantiteit materie 
te bevatten, soo wil ik alle de geenen die bet selvige verwerpen, het haar 
ten goede afnemen, te meer, omdat wanneer ik van bet groot getal van le-

I) De Theodicae van LEIBNITZ verscheen in 1710 in het licht. 
2) Ook zou ik wenschen, dat bij h_et onderzoek de microscopen werden aangewend, 

waarmede de schrandere en ijverige LEEUWENHOEK zoo veel heeft gepraesteerd, dat 

ik mij dikwijls verontwaardig over der menschen traagheid, die de oogen niet willen 

openen en zich niet verwaardigen te geraken in het voor de hand liggend hezit van 

wetenschap. Want indien wij wijs waren zoude hij reeds overal navolgers hebben. 

8) 28ste Brief, blz. 13. 
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vende schepsels in 't water scbreef, by de Koninglyke Societeyt selfs niet 
konde aangenomen werden. Maar daar ik myne calculatie en eenigsints 
myn methode van doen bescbreef, soo heeft UEd. confrater de Heer ROBERT 

HOOKE het getal noch vergroot ende my geschreve11, <lat zyn Koninglyke 
:M:ajesteit sulks gehoort hebbende, begeerig was om hetselvige te sien, ende 
dat by hem belief de, en· de dierkens siende, met verwondering deselve aan
schouwde, ende met groat respect van myn naam sprak. "\Vant soo waar· 
agtig, als ik van de dierkens in bet water heh geschreven, soo waarach tig 
schrijf ik van de dierkens in 't mannelijk zaad van menschen, beesten, voge
len ende visschen, en bet sal my genoeg zyn, soo ik maar credit by UEd. 
en de geleerde Heeren Philosophen vinde, waaraan ik ook niet en twijffele." 

LEEUWENHOEK was echter, bij al zijn vasthouden aan lrntgeen hij voor 
waarheid hield, volstrekt niet onvatbaar voor overtuiging, zoo als somrnige 
schrijrers wel eens hebben gezegd. Dit kan onder rneer andere betuigingen 
van hem in zijne hrieven blijken uit zijirn volgende verklaring in een brief 
aan GEORGE GARDEN 1) 11 myn voomemen is niet hartnekkig by myn stel
linge te blyven, maar soo ras, als men my waarschynlyke redenen te ge
moet voert, daar van ik een bevatt.inge kan krygen, <lat ik de myne sal ver
laten, en tot een ancer overgaan, te meer, omdat dooriaans myne tragtingen 
tot geen ander eynde strekken, als omme. waarheyt, soo veel in myn ver
mogen is, voor de oogen te stellen, die te omhelsen, ende myn kleyn talent, 
<lat ik ontfanger1 heh, te besteden, om de werelt, van haar Out-Hrydens by 
geloof af te trekken, ende tot de waarbeyt over te gaan, ende <lie aan te 
kleven. '' En elders 2) u Ik weet wel, dat in myne ste11inge ,die ik kome 
te maken, niet alle over een komen, maar tegen den anderen strydende saa
ken daar onder gevonden werden, soo sal ik al weder seggen, dat rnyn doen 
is, niet langer myn gevoelen staande te houden, tot der tyd en wyle ik be
ter onderrigt werde of <lat myne aanmerkingen my tot andere gedagten doen 
overgaan en ik sal my noyt schame van <lit myn doen af te wy ken.'' Dat 
is de taal van een eerlijk, eenvoudig, oprecht gernoed, en onwillekeurig wor
den wij met eerbied vervuld voor den man, uie pal stond tegen onwaar<lige 
verguizing en bespotting, maar vatbaar voor overtuiging; en hoe meer men 
de brieren van LEEUWENHOEK doorleest, hoe meer men versterkt wordt in 
deze gunstige opinie van een man, die wel niet vrij was van gebreken, ge
deeltelijk ook toe te scbrijven a.an zijne beperkte ontwikkeling, maar die 
overigens een edel hart en eenvoudigen zin openbaarit en dit in talrijke 
proeven aan den <lag legt. 

Bij het doorlezen van de brieven van LEEUWENHOEK treft ons niet minder 
zijn onbevangenheid van oordeel, zijn oorspronkelijkheid ·in bet verklaren en 
beoordeelen van feiten door hem waargenomcn, en zijn helder inzicht in vele 
zaken, door welk een en antler hij zich doet kennen als een zelfstandig den
ker, die weinig behebt was met de vooroordeelen van zijn tijd, deze, waar 
hij kon, bestreed en zich alzoo in de eeu w, waarin hij leefde, als een man van 
vooruitgang deed kennen. 

I) 4de Vervolg, 8Iste Brief, blz. 671. 
2) 3de V ervolg, 7 4ste Brief, blz. 507. 

4* 
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Vooral werd de lichtgeloovigbeid der groote menigte dikwijls scherp door 
hem bestreden, en zulks bl\jkt vooral daar, waar hij in de gelegenheid was 
te waarschuwen tegen vreemde geneesheeren en bet gelooven in hunne hoog
dravende aankondigingen van zoogenaamde onfeilbare rniddelen tegen allerlei 
kwalen. Dit doet hij met ernst en overtuiging en wij zien daarin het be
wijs, dat LEEUWENHOEK reeds twee eeuwen geleden· wijzcr was dan zoo velen 
van onzen tijd, die zich nog altijd laten verlokken door de hoog opgevij
zelde panaceen. Het is eigenaardig deze waarschuwingen tegen de wonder
dokters van zijn tijd in zijn eigen bewoordingen te hooren. 11 Het is te 
beklagen" zegt hy 1) 11 dat veele mensch en in ans lant soo ligt-geloovig zyn, 
want laat maar een vreemde geneesheer in ons lant · komen, die sig selven be
roemt van groote cure gedaan te hebben, gely k ze gemeenlyk doen, en haar 
roemen met veel leugens weten op te pronken. Dit pochen en snorken vint 
veeltyds niet alleen ingang by den gerneenen man, maar bet gaat ook over 
tot luyden, waarvan men een beter oordeel verwagte; en als men dese 
vreemde opsnuyvers ontrent saken, die ze behoorde te weten, komt aan te 
spreken, bevind men haar slegte knegten te zijn. Eenigen tijd geleden en 
is in ons land gekomen, een grootcn, batten opgever en leugenaar, zynde 
een. Hoogduytser, die sig beroemde, door syn poeder Sympatie, alie gebreken 
die men hem quam te noemen, te sullen genesen. Dezen pofhans die bragt 
men uyt een nabygelegen stad, met een karos aan myn huis, opdat ik soo 
een wonderlyke geneeser soude aanschouwen; deze syne gepeesinge bestond 
alleen door syn poeder Sympatie te gebruyken op de urine van de lyder. 
Nadat ik de opsnorkinge van geneesinge in 't breede soo lang hadde aan· 
gehoort, dat het my verveelde, versogt ik de vryheid te mogen hebben, om 
myne gedagten soo als ze by my lagen, te uytten, <lat my wierd toegestaan, 
waarop ik, sonder veel omwegen, op het eerste seyde, dat wy Hollanders 
~ulks niet en sullen gelooven, enz. en op het tweede <lat ik bet agte .een 
onmogelijkheid, en <lat alle, die sulke taal voeren, door my voor desen was 
geseyt, en nog staande gehouden wierd, dat het maar bedriegers syn; in 't 
kort, hy verhaalde soo vele geneesinge en door sulke wegen, die geen de 
minste schyn van waarheden konnen hebben, en die by alle verstandige ver· 
worpelyk syn. Ja soodanig,, <lat ik my schaamde over syn onnoselheid, en 
gelyk ik voorseyd hadde, <lat ze alle sullen bedrogen warden, die met hem 
aanslaan, gelyk gevolg sulks geleerd lieeft, want hy is met schande ver
trokken" ...• 11 Is 't niet miserabel", zegt hy iets verder, ,, dat onse natie haar 
aan sulke menschen overgeven, daar ze ten genoege konnen gedient werden 
van oude ervaren geneesmeesters, onze inboorlingen en die door de bank 
meer begaaftheden bezitten, als de vreemde die we behaamt hebben." 110ns 
leert de ondervindinge hoe onervarender in konsten en wetenschappen, voor
namentlijk in de genees· en heelkunde, hoe grooter roemers. '' Ten slotte be· 
tuigt by het zyn roeping te ach ten tegen al dergelyke dwaling te stryden 
en te waarschuwen; "dese opmerkinge kornende van iemant die de waarhe
den omhelst en de werelt, soo veel als in syn gering vermogen is, van de 
dwalinge ende het vooroordeel, die nietals te veel nog in swang gaan, af te leyden." 

I) 7de Vervolg, 120ste Brief, blz. 138. 
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Het blijkt dat LEEUWENHOEK'S helder oordecl en zijn kennis van vele za
ken door zijne stadgenooten en ook elders langzamerhand algemeen bekend 
was geworden en men hem over allerlei aangelegenheden kwam raadplegen. 
Zoo werd hij niet zelden door geneeshecren geraadpleegd over verschillende 
verrichtingen in het menschelijk .lichaam en trachtte hij meermalen hunne 
in zijn oog verkeerde denkbeelden door bewijzen te wederleggen, waarbij hij 
zich niet altijd van zekere bijtende $Cherpte onthouden kon, want hij was 
een man, die zonder aanzien des persoons zijn gevoelen rond weg uitsprak 
en wien, zoo als men.zegt, het hart op de tong lag. Niet zelden geraakte 
hij dan ook met hen aan het discuteeren en veroordeelde met scherpte hunne 
verkeerde zienswijzen. Men oordeele over de volgende staaltjes 1). "Wey
nige dagen gelede n, kome ik by eene vrouwe, die eenige kleyne uytsypelinge 
van vog'tigheden, bene<len aan bet been hadde" .... 11 Om nu bet verhaalde on
gemak te genezen, hadde seker geneesheer alle syne bedenkelyke middelen 
in 't werk gestelt dog alles te vergeefs en tnsschen beyde verscheyde pur .. 
geerende medicamenten ingegeven, onder anderen had ze een dag a twee 
daar te vooren een kleyn poeyertje ingenomen, waarvan ze wel agt afgangen 
hadde gehad. De geneesmeester sulks geseyt werdende, bekende dat bet te 
veel · ware, en dat drie af gange genoeg hadde geweest".... 11 De lydster is 
van geen starkte en daar by mager en geiyk wei 25 andere geneesmeesters, 
haar souden aanraden het matelyk theedrinken, soo verbied sulks haar ge
nees-meester. Dese rnishandeling van stark purgeren en hoorende dat haar 
ligchaam met roode puysten was uytgeslagen geweest, dede my uytbarsten 
met een hevigheid te seggen, soo een swak ligchaam soo een poeyer in te 
geven, sulken werkinge te veroorsaken is eer een moortmiddel, dan een ge
neesmiddel. Naderhand versta ik, dat bet poeyertje, <lat de afgange hadde 
veroorsaakt, omtrent een aas zwaarte heeft gewogen, dat geen tienduysenste 
gedeelte van een pont is. Als nu soo een kleyne q uantiteit stoffe, sulke 
beweginge in maag en darmen kan te weeg brengen, mogen wy niet met regt 
soodanige stoffe een Moortpoeder noemen"? 

N og verhaalt hij 2) dat zeker Docter in de medicynen hem een papiertje 
vertoonde, waarin eenige kleine deeltjes waren, door zekere jufvrouw in haar 
urine geloosd, met verzoek die te examineeren. Hij beschouwde deze voor
werpen door zijn microscoop en bemerkte al dadelijk, dat het zaadjes uit 
de aalbes waren. De genees heer, die hij dit mededeelde, wist daar geen ver
klaring van te geven, en scheen niet ongenegen om de zaak voor mogelijk 
te achten, dnch LEEUWENHOEK bewees duidelijk, dat zulke zaadjes onmoge· 
lijk in de blaas door de maag en ingewanden konden geraken, maar was 
van gevoelen, <lat eerder een der dienstboden die zaden in den waterpot zou 
geworpen heh ben.," om door sulk doen, haar j uffrouw te meerder kon be
klaagt werden." "Wij vinden menschen," vervolgt hy, 11 die de naam wel 
willen dragen van doorgaans siekelyk ·te syn, omdat men haar beklagen 
en medelyden souden hebben." 

1) 7de Vervolg-, 120ste Brief, blz. 130. 

2) 3de V ervolg, 72ste Brief, blz. 449. 
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Van wege de Royal Society werd hem bet onderzoek van haren opgedra
gen, die zeker geneesheer uit I'leynioutk. YONGE genaamd, aan dat collegie 
had toegezonden, met mededeellng dat deze haren, volgens zeggen, door eene 
vrouw in hare urien geloosd waren. Hij voldeed aan die opdracht en ont· 
dekte dat bet niets anders was dan schapenwol, zoodat bier bedrog in het 
spel was" 1). 

LEEUWENHOEK verhaalt in dienzelfden brief nog een ander geva], waarin 
hij verzocht werd een steen te onderzoeken, die door zekere vrouw zou ge
loosd zijn en waarvan hij het bedrog onrniddellijk ,.aantoonde. 11 Een seker 
vrouwspersoon", zoo verhaalt hy, 11 maakte de onnosele menschen wys, <lat 
zy verscheyde steenen, door ordinaire waterloosinge, met smert quyt wierde. 
Dit geloofde ook in die tijd seker geneesmeester, en ook eenige kerkelyke 
personen, soo dat veele mede]yden met haar hadde, en groote opschuddinge 
in de stad maa kte. Sek er geneesheer" ( <lien by echter niet noemt, waarscbyn
lyk om den lichtgeloovige te sparen) "gaf my soodanigen steen in de hand, 
om die te examineren. Maar ik gaf hem aanstonts over, nadat ik alvooren 
met myn sleutel op deselvige hadde geslagen, en daardoor met het bloote 
oog gesien, <lat het een stu k van een gebak ke vloersteen was. - En sulks 
wierd ook by eenige Hooge-leeraars, die deselvige ten proeve hadden gestelt> 
bevestigt, en federt dat deze valslH'.yt ontdekt was, heb ik niet gehoort, <lat 
sy meer veyns<le steenen q uyt te worden." 

Overigens ·was zijn oordeel over geneesku,ndigen en bet gehrniken van ge
neesmiddelen alles behalve gunstig. Hij was te zeer gewoon geraakt om de 
verrichtingen in bet dierlijk lichaam nategaan en zal daar zeker veel over 
gelezen hebben, zoodat hij zich ov.er de werking der geneesrniddelen een 
eigen oordeel en verklaring gevormcl had, en vooral over de verandering, die het 
bloed door vermenging met zekere zouten onder bet microscoop ondervond. 
Hij meende dan ook, <lat bet op gel~jke W\jze inwendig een dergelijken in
vloed zou ondervinden; vandaar dat hij vele ongestel<lheden toeschreef aan 
den te dikken toestand van Let bloed, zoodat het te traag door de nauwe 
cap ill a ire buisjes v loeide. Hij meen<lc dan dat veel drinken deze dikke 
bloedmassa weder zou verdunnen en hij paste deze theorie dan ook getrouwe
Ujk op zijn eigen lichaam toe; zoo was zijn gewoonte 2) als hij des avonds 
wat overvloedig gesoupeerd had, den anderen morgen meer dan gewoonlijk 
koffie te gebmiken en wel zoo beet en schielijk mogelijk, ten einde zweeten 
te bevorderen, 11 en soo door sulk doen" zegt hij, 11.mijn lighaam nlet ka.n hAr

stelt warden, een gantschen A poteecq, beeld ik my in, sal soo veel tot her
stelling van rnyn lighaam niet konnen uytleveren, en dit is ook bet eenigste 
middel, die ik sedert veel jaren hebbe in 't werk geetelt, als ik een koorts 
gewaar werd, alleen met <lat onderscheyd, dat ik my ook door the-drinken 
soo doe sweeten." Na eene lange redeneering over de gevolgen van het te 
dik zijn van bet bloed, de vertraging der circulatie en bet ontstaan hier
door van allerlei ongesteldheden, besluit hij met de volgende; gansch niet 
malsche tirade, waarb~i ook de A potheker zijn deel krijgt.... "Dit soo synde, 

I) Philosophical Transactions. Vol. XXVI, pag. 416. 

2) 7de Verv.olg, 120ste Brief, blz. 133. 
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is bet te beklagen, d::tt de geneeskunde geoeffent werd van soo veele, by de 
welke geen goet oordeel is, want wat Apoteeker, wat Chirurgyn isser, die sig 
niet onderwint in geringe voorvallen, purgeerencle saaken in te geven, en 
<lit is by veele bet eenigste dat sy verrigten konnen, waardoor ze veele haar 
eynde kornen te verhaasten, want de meeste hebben gants geen kennis van 
bet maaksel van ons lighaam, veel min dat ze de bequaamheid hebben, om 
de sieke wel te ondervragen, en dan te overwegen waaruyt de ongemakken 
syn voortkomende. Het werd by · eenige geoordeelt <latter geneesmeesters 
gevonden worden, die maar om welstaans wille en als niet te vergeefs by 
de sieken te komen, bet eene ofte bet andere ordonneren, en ten anderen, 
omdat ze de medicamenten souden leveren, of ook wel om de Apoteeker 
gelt in de beurs te jagen".... Zelf had hij dan ook weinig vertrouwen in 
de geneesheeren en was er niet toe te brengen bij voorkomende ongesteld
heid geneesrniddelen te gebruiken. "Wat my belangt," zegt by, n wij sullen 
wel wagt houden, dat soodanige moort-poeders l) uyt ons lighaam blyven, en 
oak wel wagten voor alle geneesmeesters, die dierge]yke ligha.am schade to~
brengende, sulke saaken in 't werk stellen. Want soodanigen medicament 
berooft het lighaam van de dunne stoffe, die de menigvuldige rnatgens, leg
gende in de holligheden van de darmen, uyt de chyl soude overgenomen, 
ons bloet •en andere sappen verdunt, en voedsel toegebragt hebben. Ook 
b]ykt klaar, dat meest alle de geene die heden door purgeren verscheyde af
gangen hebben gehad, des anderen daags hardlyvig sullen syn, welke hard
lyvigheid alleen veroorsaakt werd, beeld ik my in, omdat het lighaam des 
daags te vooren, door bet ontydig wegstooten van de chyl, gebrek aan ge
noegsamen vogt geleden heeft, nu alle de vogt uyt hetgeene men genuttigt 
heeft, soodanig uit bet lighaam heeft overgenomen, dat de excrementen hard syn." 

Ook had hij dikwijls langdurige gesprekken met geneeskundigen over de 
voeding en de verteering der spijzen, over de circulatie van het bloed door 
bet lighaam en over de bestrijding van de toen heerschende meening, dat 
bet bloed, door de lucht., die in de longen door het inademen komt, in een 
gistenden toestand geraakt. Hierover Jaat hij zich nldus uit 2): u Ik heb 
sedert eenige jaren tegen verscheyden doctoren tragten staande te houden, 
dat ,.er geen fermentatie in het bloed is, en onder anderen ook op wat ma
nier ik my imagineer<le, dat het bloed door bet lighaam wierd v.oortgesto
ten; hoe hert en pols in een koortsige stark slaande, egter de circulatie van 
bet bloet (meest) langsamer is; hoe onse vlees-draatjens, schoon er geen 
bloetvaatjens door loopen, egter van het arteriaal bloed gevoed werden; hoe 
de spys in de maag en darmen verbryselt werd. Onder de doctoren was er 
een die my meenigmaal q uarn besoeken; dese verhaalde in presentie van an
dere Heeren, <lat hy een groot gevallen had gehad in myne stellinge; dat 
by laatst van my vertrekkende met nog een doctor, die in 't geselschap was, 
den gantschen nagt, over myne redenen, die ik gewisselt had, hadde gephilo
sopheert; <lat by daarover zoude schryven, maar my de eer zoude geven, 
alsoo by met een antler zyn gedagten niet wilde pronken." 

1) Dit doelt op hetgeen hij omtrent zoodanige purgeermiddelen op blz. 53 gezegd heeft. 
2) 38ste Brief 1 blz. 21. 
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LEEUWENHOEK liad echter ook vreemde denkbeelden over sornmiO'e zaken · 
b ' 

zoo schreef hij de oorzaak, waarom bij voorbeeld azijn en andere zuren een 
zuren smaak bezaten, daaraan toe, dat de aan beide zijden scherp toeloopende 
kristalletjes, die hij onder het rnicroscoop waarnam, als hij az~jn op een 
glaasje van zelf liet verdampen en die hij het zout van den edik (azijn) 
noemde, met deze scherpe of nijpende deelen op de tong prikken en het 
gevoel veroorzaken, dat wij zuur noemen ! Eveneens schrijft hij het gevoel 
van hitte of branden van de peper ·op de tong toe, aan de sch6rpe naald .. 
vormige kristallen, die hij door aftrekken van peper in water onder bet 
microscoop bekwarn en die hij II de sout<leelen der peper" noemde; deze deelen 
nu zouden dan met hun scherpe deelen zootlanig _op de tong of in den 
mond steeken, of kwetsen, <lat men daardoor de bekende beete of brandende 
smaak ondervond. Zoo ook schreef hij de vergiftige werking der kwikzouten 
daaraan toe, dat de puntige scherpe uiteinden der microscopische kristalletj es, 
de darmwanden en bloedvaten verwondden en daardoor dikwijls de dood 
veroorzaakt werd! 

Het gevoel van zoet zijn werd, volgens LEEUWENHOEK, veroorzaakt, door
dien de deelen van de suiker, hoewel uit scherpe punten of hoeken bestaande, 
deze <laarvan in het vocht van den mond haar scherpte verliezen en tevens 
eene zoo zachte buigzame gedaante aannemen, dat, wat deelen zi.r op de tong 
ontmoeten, zij daarvoor buigen en deze zoo aangenaarn daar zijn, dat zij ons 
den smaak van zoet doen gevoelen 1). 

Vragen van allerlei aard werden dikwijls aan zijn oordeel onderworpen en 
men ging zelfs zoo ver, dat men aan hem de kennis over vei·borgen zaken 
toeschreef, oordeelende dat de ontdekkingen, die hij bekend maakte, tot de 
onmogelijkheden behoorden en alleen maar met behulp van geheime kunsten 
konden bewerkt worden. 11 Ik weet wel," zoo zegt hij in· een brief aan zijn 
neef Dr. ABRAHAM VAN BLEYSWYK 2), 11 dat <lit mijn schrijven bij eenigen niet 
zal aangenomen werden, als oordeelende <lat de geseyde ontdekkingen onmo
gelijk ztjn te. weeg te brengen; maar ik trek mij zoodanig. tegenspreken niet 
aan. Men seyt tegenwoordig by de onverstandige nog van my, dat ik een 
tovenaar hen ; ende clat ik de menschen vertoon dat 'er niet en is, dog het 
is haar te vergeven, zy weten niet beter." 

Allerlei on<lerzoekingen werden hem opgedragen, door aanzienlijke stad
genooten, geleerden, corporatien, handelaars. Ieder stelde prijs op zijn erva
ring en doorzicht en h~j was er de man niet naar om een onderzoek, <lat 
hem was opgedragen, niet met ernst te ondernemen, of te rusten, voor dat 
hij een bevredigend resultaat van de hem voorgestelde onderzoekingen kon · 
geven. De Royal Society noodigde hem onder anderen in lo80 uit om zijne 
proeven, over de werking van sommige scheikundige praeparaten, waarover 
hij reeds vroeger zijne bevinding had medegedeeld, voort te zetten. Zij voegde 
er bij II dat zijne speculatien over dit onderwerp ten hoogste waardig waren 
om verder te worden vervolgd ter ontdekking der verborgen werking der 

I) :.N"o. 43, biz. 66. 
2) 32ste Sendbrief, blz. 817. 
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geneesmiddelen in het menschelijk lichaam." Zij beveelen dit onderzoek 
hem aan met hartelij ke toewensching van een goed succes 1). 

LEEUWENHOEK bleef niet in gebreke aan die vereerende opdracht te vol
doen. Dit onderzoek bepaalde zich bij waarneming met bet rnicroscoop van 
de verandering die de bloedlichaampjes ondervonden, als zti met sommige 
stoffen, vooral sal volatile oleosum werden vermeng<l. Hij zag dan bij <lit 
laatste <lat het bloed dadelijk eene veel lichter roode kleur verkreeg, terwijl 
bij waarnam dat de bloedlichaampjes binnen een kwart minuut verdwenen 
waren. Deze kleursverandering en oplossende werking moet aan de ammonia 
worden toegeschreven, waaruit <lit praeparaat hoofdzakelijk bestaat, zijnde 
een mengsel van ammonia liquida, met barnsteen-, muscaatnoot-, anijs-, en 
kaneel-olie. 

PAULUS HERMANUs, Hoogleeraar in de Kruidkunde te Leiden, stelde zijn 
groot cabinet van zaden voor hem open, daar hij LEEUWENHOEK's belangrijke 
waarnemingen omtrent de structuur van het bout en andere merkwaardige 
onderzoekingen betrekkelijk de planten-physiologie kende en persoonlijk met 
hem bekend was. Hij noodigde LEEUWENHOEK uit de zaden, die hem be
baagden, ter onderzoeking er uit. te nemen. Onder meer andere vreemde 
zaden viel zijn aandacht op bet "Carpok~zaad ", hetwelk hij beschrijft 2) 
als de zaaddragende vrucht van Panjala sive Arbor lanigera Bontii, in den 
Hortus Malab. T. III, pag. 59. Wij maken hier alzoo kennis met dezelfde 
stof, welke wij als kapok kennen 3). 

In bet jaar 1687 werd door coNSTANTIJN HUYGENS zijn oordeel gevraagd 
over de mogelijkheid, dat hoomen omgekeerd in de aarde geplani wortelen, 
en de takken en bladeren in den grond · tot wortelen zouden kunnen 
groeien 4). De bewoordingen van dien brief van den beroemden HUYGENS 
zijn zoo vleiend voor LEEUWENHOEK en getuigen zoo zeer van de hooge 
achting, die HUYGENS voor hem koesterde~ <lat ik mij niet kan onthouden 
deze hier in te voegen. 

Hage den 17 December 1685. 
MONSIEUR LEEUWENHOEK, 

II Ik en werde nooyt moede UE. on vermoeyde neerstigheyt te pryzen, 
in 't ondersoek van geheymenissen die we_ynig van onse voor·ouderen in 
gedachten syn gekomen, en veele van onse nakomelingen tot een licht en 
spoor sullen strekken, om dieper en dieper waarheden op te delven. UE. 
is daartoe tegenwoordig op een fraay pad, daar van niet ligt en behoort 
te scheyden; soo groot is 't gevolg van aller dingen eerste begintselen, 
800 UE. meer en meer staat gewaar te werden. 

Ik weet niet of gy ooyt kennisse hebt gehadt van het planten van boomen 
averegtsom, 800 dat de wortelen in de lucht tot takken uytgroeyen. Verstaat 

1) 49ste Brief, blz. 30. 

2) 5 lste Brief, blz. 67. 

3) De plant waarvan de kapok afkomstig is, is Eriophorus J avana RUMPH., Bom
bax pentandrum L., Ceiba pentandra GaRTNER, Eriodendron anfractuosum DEC. 

4) 2de Vervolg, 64ste Brief, blz. 245. 
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Lindenboomen. Tot nog toe en hebben 't myn hovenieren niet te wege konnen 
brengen. Maar myn autheur is al te aansienlyk om my daer aan te laten twyfe
len. Dat was voor eenige jaren den Heer Churfurst van Brandenburg 
liier synde met syn tweede Churfurstinne, die my beyde in vollen ernst 
confirmeerden, menigte van experimenten van sulke wortel-boomen onder 
haar gebied te hebben, uytstekende in groote wydte, boven het gewoonlyk 
gewas. Myn zoon van Zeelhem l) sedert met syn Hoogheyt in die landen 
geweest, verklaart er sig mede getuyge af. 

UE. discoursen van 't gewas van de boom en en kruyden heb hen my 
<lit weder in gedenken gebragt. UE. kan der op speculeren en bedenken 
hoe het overeen kan gebragt werden, met hetgeene U E. ondervind in 'de 
maximen van de nature u soo verre bekent. Ik blijve 

U w altoos d ienst willige vriend en dienaar, 
c. HUYGENS, V. z. 

LEEUWENHOEK oordeelde dat dit zeer wel kon, als de klapvliezen (schuin
loopende streepen) in de groote vaten zoo ver konden gebracht warden, dat 
zij door het opgestooten vocht averechtsom gedrukt werden, en dat hij <lit 
reeds twintig jnar geleden bij een wijngaard had opgemerkt, waarvan hij eene 
jonge plant in bet midden dwars doorsneed en den een onderst boven naast 
den anderen in den grond plantte, en nadat deze wijngaart twee a drie jaren 
gestaan had, kon hij geen onderschcid aan beiden zien en droegen beiden 
goede vruchten. Ook liet hij nu in zijn tuin twee jonge lindeboomen plan
ten, de een op de gewone wijs en de andere met de takken naar boven, 
welke laatste, hoewel aanvankelijk trager in het groeien, toch zich later goed 
ontwikkelde en wortelde. 

In 1690 onderzocht hij de zoo schadel~jke ins.ecten 1 die hunne eieren in 
het koren leggen en zoo doen ontstaan wat men gewoonltik de klander noemt. 

Het wormpje door de korenkopers en bakkers lP olf genoemd, beschrijft hij 
uitvoerig, gaat zijn metamorphose na, totdat het als een vliegend motje 
uit het omwindsel van de pop te voorsch(jn komt. Hij had opgemerkt <lat 
eenige <leze motjes, die hij in een glazen buis had gesloten en waarin hij de 
damp van brandende zwavel had laten komen, daar<loor stierven. Aanstonds 
was zijn practische geest gereed <lit versch ijnsel in bet groot toe te pas sen 
op het verdrijven <lezer plaag van de graanzolders. Uit de grootte van het 
bnisje, <lat hij gebezigd had en de hoeveelheid zwavel door hem gebruikt, 
maakte hij eene berekening hocveel zwavel er noodig zou zijn, om een koren
zolder te zuiveren en vond <lat daartoe een pond zwavel voldoende was, als 
men dit in 2 a 3 patten op den zolder plaatst en deze daarin liet verbran
den, waarbij dan alle openingen goed gesloten moesten warden, terwijl men 
deze zwaveling moest doen zoodra de motten bespeurd werden, v66r <lat zij 
in de gelegen heid z ijn eieren te leggen, en deze bewerking eenige dagen 
achter elkander moest worden volgehouden 2). 

Deze zelfde zuiveringsrnethode paste bij ook toe, naar aanleiding van een 

I) CHRISTIAAN HUYGENS, Heer van Zeelhem, enz. 
2) 3de Vervolg, 7Iste Brief, blz. 3~7, 405, 
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yerzoek van Bewindbebbers der Oost· Indische Compagnie, om maatregelen 
te beramen tegen den worm in de m uscaatnoot. HU was van oordeel, dat, 
wanneer de zolders, waar de nooten bewaarcl werden, alle rnaanden goed ge
zwaveld werden, de levende insecten, die uit de wormen uitkwamen, zouden 
gedood en op deze W\jze bet verder doorknagen der nooten zou voorkomen 
worden. Ook achtte hij het zwavelen van het ruim der schepen, waarin men 
de nooten inlaadde, zeer dienstig, ook ter verjaging van ander onge<lierte 1). 

In 1696 werd hem door NICOLAAS WITSON, President Burgemeester van 
Amsterdam, uit naam van Bewindhebbers der Oost-Indische Uompagnie, 
het onderzoek opgedragen van een mineraal nit Tartarije af komstig. Dit 
bleek hem bij verhitting in een glazen buis veel lood te bevatten. Later 
onderzocht hij nog een antler uit Sumatra en vond daarin goud en zilver, 
benevens zwavel, die hij in gesmolten toestand verzamelde 2). 

Hij onderzocht ook bet katoenzaad en merkte onder anderen op. dat bet 
veel olie bevatte en dat men, door dit af te zonderen, er eene groote hoe
veelheicl van in den handel zou kunnen brengen, ten einde voor veelerlei 
doeleinden gebruikt te warden 3). Tarwe, rogge, gerst, boekweit en een 
menigte andere zaden werden door hem ontleedkundig onderzocht, en tevens 
<le zetmeelbolletjes er uit afgezonderd, die bij nauwkeurig beschrijft en af
beeldt; dit deed hij ook van rijst, Loonen, erwten enz. en beschreef de ver
andering, die zij ondergaan, wanneer zij na met water verwarmd te zijn, door 
l1et mjcroscoop bbschouwd warden 4). Verder ont<lekt hij dat het onder
scheid tnsschen witte en zwarte peper alleen daarin gelegen is, dat de laatste 
het onrijpe zaad is, nog bekleed met zijn buitenste omkleedsel, tenvijl de 
inwendige rijpe witte korrel de witte peper is, die dan ook krachtiger is dan 
de onrijpe zwarte peper 5). 

Be1angrijk is . ook zijn onclerzoek naar bet ontstaan en den aard der zoo· 
genaamde galnoten, waarvan htj den waren aard goed waarnam en het insect 
beschreef, waaraan zij hun ontstnan te danken hebbeu. Wij hebben boven ge
zien <lat bij in e.en zijner portretten, in bet bezit van Dr. VAN KAATHOVEN, 

met een met galnoten voorzienen eiken tak is afgebeeld, hetwelk op dit onder
zoek doelt. 

Nog vond hij dat het bran den of st.eken der brandnetels veroorzaakt wordt 
door een vocht, dat zich bij de aanraking der fijne haartjes, waarmede de stengels 
en bladen bezet zijn, <laaruit ontlast en in de huid dringt 6). Ook bet steken 
der mieren en bet brandencl gevoel en opzwelling da.ardoor waargenomen 
vindt hij <lat toe te schrijven is aan een scherp vocht, <lat deze insecten bij 
bet steken uit hnn angels ontlasten 7). 

Ook bestudeerde hij bet vlies, <lat het wit der eieren onder de schaal be-

1) 5de Vervolg, 88ste Brief, blz. 42, 6de Vervo1g, 99ste Brief. 

2) 6de Vervolg, lOOste Brief, blz. 251-255. 

3) 49ste Brief, blz. 26. 

4) 55ste Brief, blz. 28- 52. 26ste Sendbrief, blz. 235--253. 

5) 3de Vervolg, blz. 395. 

6) 59ste Brief, blz. 130. 

7) 58ste Brief, blz. 105. 
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dekt en vond dit te bestaan uit onderscheidene zeer dunne vliezen~ waarvan 
hij er acht onderscheidde 1). De vorm der gistcellen ontsnapte evenmin 
aan zijne nasporingen; hij onderzocht biergist en vond deze uit zeer vele 
kleine ronde II glohulen" te bestaan, die dikwijls 2, 3 en 4 samen gevoegd 
waren; hoewel het niet te verwonderen is <lat hij omtrent het ontstaan en 
den waren aard der gist geen juiste voorstelling had, hetwelk eerst in veel 
lateren tijd tot klaarheid gebracht werd. Hij beschrijft ze als door de hitte 
van het water u ontdane deeltjes van de tarwe, gerst, enz., die, als bet bier 
koud geworden was, weder stremden en alzoo de zeer kleine deeltjes of glo
bulen in bet bier ontstonden". 

Aan LEEUWENHOEK komt almede de eer toe het eerst zoetwater·polypen (?) te 
hehben waargenomen, <loch de hier volgende beschrijving toont, dat het door 
LEEUWENHOEK waargenomen dier geen zoetwater-polyp kan geweest zijn, maar 
waarschijnlijk Vaginicola crystalfrna. Hij deelde deze waarneming mede aan 
de Royal Society in zijn missive van 4 November 1704 2), terwijl hij in 
een anderen brief, e\i·eneens aan dit collegie, d.d. 28 J unij 1713 3) het 
maaksel van <lit diertje, dat in een kokertje geplaatst was, beschrijft, welk 
kokertje onder aan eendekroos was· vastgehecht. Hij gaf daanan eene 
beschrijving en meldde dat <lit kokertje aan het uiterste einde iets dikker 
was dan een hoofdhaar en welk kokertje bestond uit kleinc ronde bolletjes. 
Hij zag, dat als bet. diertje zijn lichaam uit bet kokertje bracht en de 
raderen en- tandsgewijze deeltjes in het rond bewoog, er clan zulk een rond 
deeltje uit eene doorschijnende plaats te voorschijn · kwam, welk deeltje, in 
grootte toenemende, zeer snel om zijn as draaide en onveranderlijk zijn 
plaats bleef behouden, tot zoo lang bet diertje zijn lichaam voor een ge 
deelte in bet kokertje plaatste en <lit alzoo met een rond bolletje vergroot 
werd. Door de groote beweging, die het diertje door zijn raderwerk in bet water 
teweegbracht, werden vele kleine deeltjes naar hetzelve heengevoerd, die bet 
met groote gulzigheid tot zijn voedsel bezigde. Hij beschrijft verder nog 
eene andere soort, die met een langen staart aan de worteltjes van 
bet eendekroos waren vastgehecht, die, door het uiterste van bun lichaam 
snel rond te draien, bet water in groote beweging brachten. Deze konden 
bun staart snel in- en uittrekken, waardoor het water van plaats verande
rende, zij gelegenheid hadden ·hun voedsel tot zich te trekken. Hij zag er 
nog andere, die veel grooter waren, met een kort en dik lichaam, die even
eens met een staartje aan het kroos vast zaten; deze konden zich verplaatsen 
en maakten met het voorste gedeelte van hunne licharnen eene roncldraiende 

beweging. 
Bij de vermelding van de hoogst belangrijke ontdekkingen en waarne

mingen van LEEUWENHOEK, die onze aandacht hebben bezig gehouden, zou 
ik zijne verdiensten te kort doen, indien ik niet te dezer plaatse opzettelijk 
stilstond bij zijne ontdekkingen op bet gebied der planten-anatomie, waar-

1) 40ste Sendbrief, blz. 391. 
2) .A letter concerning green weeds growing in water and some animalcula found 

about them. Philosophical Transactions, vol. 23. 

3) 7de Sendbrief, blz. 64. 
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van de Hoogleeraar H. c. VAN HALL betuigt 1), 11 <lat deze inzonderheid, 
wanneer wij den tijd nagaan, waarin LEEUWEN HOEK leefde, van veel gewicht 
zijn en talrijke microscopische ontdekkingen bevatten, welke velen gewoon 
zijn als uit veel lateren tijd af komstig aan te mer ken~'' 

Z{in eerste belangrijke onderzoeking op het gebied der plantenkunde, die 
wij van hem beschreven vinden, is vervat in een brief aan ROBERT HOOKE, 

d.d. 12 Januarij 1680 2), en betreft de inwendige vorming van bet nout. 
Hij beschrijft daarin de groote opiaande vn.ten van het eikenhout en toonde 
aan dat deze ieder voorjaar het eerst in het lrnut gevormd worden 3), waardoor 
de afscheiding der verschillende jaarkringen duidelijk wordt. Hij wees aan, 
hoe deze vaten van binnen gevuld zijn met blaasjes, die uit zeer dunne vlies
jes bestaan en beeldde deze ook af. 

Deze groote opgaande vaten zijn de Holz-zellen van SCHULTZ 4). LEEU

WENHOEK spreekt ook nog van kleiner opgaande vaten en wijst duidelijk aan, 
<lat de vliesjes, waaruit deze bestaan, gestippeld zijn met deeltjes, die hem 
II als globulen'' voorkwamen 5 ). Daar nu LEEUWENHOEK ( volgens v AN HALL) 

reeds in 1680 bet aanzijn der stippen aanwees, wordt hij te recht gehoude_n 
voor den ontdekker der, door de nieuwere p1antkundigen aldus genoemde 
gestippelde vaten (vasa spiralia punctata). De derde soort van opgaande 
vaten, die LEEUWENHOEK waarnam, beschrijft h~j als II zeer klein en in groote 
meenigte aanwezig, bestaande mede uit zeer dunne vliesjes" 6). Dit zijn 
volgens VAN HALL de verlengde cellen van KIESER of de vasa .fibrasa van. 
LINK. Verder wees LEEUWENHOEK de schuins loopende streepen op de gestip
pelde vaten aan en beeldt deze zeer duidelijk af 7). 

Van de mergstralen (radii medulla'res) onderscheidt LEEUWENHOEK de groote 
mergstralen van de kleinere, die tusschen a e opgaande vaten ( verlengde eel· 
len of vasa fibrosa) zijn samengedrongen 8). De afbeelding, die LEEUWEN

HOEK van deze mergstralen tusschen de verlengde cellen in het olmenhout 
geeft, is zeer fraai en duidelijk. 
. LEEUWENHOEK heeft veel bijgedragen tot de kennis ., der eenvoudige spiraal
vaten en ontdekte deze het eerst in den wortel van ·aen muscaatnootboom. 
Hij lev1erde daarvan reeds in 1695 eene zeer d~idelijke af beeldinp: en be
schrijft 9) zulk een spiraalvat, dat ten deele uit zoodanige kringsgewijze 
deelen is sarnengesteld, even als of, zegt hij "wy ons inbeelden te hebben 
een seer dikke spelt ende dat wy om soodanige spelt digt ornwonden hadden 

1) Verhandeting over ANTONI VAN LEEU"WENHOEK. en zijne verd-iensten ·uoor de plant· 

kunde; in het Tijdschrift voor ,,_7\fatuurlijke Geschiedenis, uitgegeven door Prof. J. VAN 

DER HOEVEN en w. H. DE VRIESE, 1834, lste deel. 

2) 29ste Brief, blz. 17. 

3) 29ste Brief, blz. 19. 
4) VAN HALL, t. a. p., blz. 6. 

5) 29ste Brief, blz. 26. 

6) 29ste Brief, blz. 19. 

7) . 29ste Brief, blz. 26. 

8) 29ste Brief, blz. 12. 

9) 5de V ervolg, 88ste Brief, blz. 50. 
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een seer dun kope1·draatje, en <lat wy, na de omwindinge, de spelt uyt bet 
koperdraat hadden getrokken, als wanneer bet dunne koperdraat de omwin· 
dinge voor het meerendeel hadde behouden." De bladen der boomen, zegt 
hij 1) bestaan uit deze eenvoudige spiraalvaten, als ook de zaadstrengen 
van den amandel, hazelnoot enz. 

LEEUWENHOEK moet ook gehou<len worden voor den ontdekker van de 
niet ontrolbare spiraalvaten (Treppengange), die hij in 1692 in bet linden
hout beschreef 2). 

Als hovenal merkwaardig wijst Prof. v AN HALL nog op de nasporingen 
die LEEUWENHOEK nog na zijn 80ste levensjaar in bet werk gesteld heeft 
omtrent de in wendige samenstelling vall' bet bout van den kokosboom. Hij 
beschrijft namelijk in een brief aan BOERHAA. VE, d.d. 28 Sept. 1716 3). de van 
die onzer gewone boomen geheel verschillende vorming van <lit hout en wijst 
aan 4) hoe deze soort van palm boom geen eigenlijk gezegde scltors bezit; 
geen horizo11tale vaten of mergstralen 5); hoe de bundels spiraalvaten in dit 
hout niet in een jaarkring vereenig<l, maar verspreid staan 6). Eindelijk 
geeft LEEUWENHOEK eene beschrijving van de "witacbtige stoffe, die van 
hinnen tegen de harde schors van de noot aanligt en mede uit spiraalvaten 
schijnt samengevoegt te syn;'' de daarbij door LEEUWENHOEK gevoe~de af'... 
beelding geeft, volgens VAN HA.LL, een zeer klaar denkbeeld cler zoogenaamde 
vasa vermz/ornzia. 

Zijne verdere waarnemingen over de poreuse ceJlen 7); de eigene be .. 
wegende bolletjes in het eigen sap ( succus proprius) 8); de verklaring van 
de eerste wording der cellen 9); de vorming van nieuwe cellen uit de oudere 10); 
de beschrijving der samengestelde cellen in de mattebies 11) - dit alles 
doet hem kennen als een nauwkeurig waamemer, en bevat veel, <lat door 
de nieuwere natuuronderzoekers op gelijke wijze geleerd wordt 12). 

Minder gelukkig, zegt Prof. v AN HALL, is LE.EUWENHOEK geweest ten aan
zien van de vorming der vrucltt en van l:tet zaad. Hij verviel namelijk door 
zijne vergelijking van de voortteeling der dieren met die der planten wel 
eens in verkeerde begrippen. LEEUWENHOEK'S beschrijving en af beelding 
echter van de wiji-e, · waarop de zaadlappen ( cotyledones) in het zaad van 
de boekweit zijn orngeplooid en opgevouwen in het midden van bet meel 
(albumen) 13), waaruit <lit zaad hoofdzakelijk bestaat, noemt VAN HALL op-

I) 5de Vervolg, 88ste Brief, blz. 52. 

2) 74ste Brief, blz. 482. 

8) 28ste Sendbrief, blz. 261. 

4) 28ste Sendbrief, blz. 264. 

5) 28ste Sendbrief, blz. 266. 

6) 28ste Sendbrief, blz. 269. 
7) 2de Vervolg, 74ste Brief van 12 Augustus 1692, blz. 484 en 496, 497. 

8) 29ste Brief van 12 Januarij 1680. 

9) 46ste Brief van 30 Maart 1685, blz. 75. 
10) 3de V crvolg, 74ste Brief van 12 Augustus 1692. 

11) 3de Vervolg, 74ste Brief van 12 Augustus 1692, blz. 488. 

12) V .AN HALL t. a. p., blz. 18. 

18) 55ste Brief van 13 Junij 1687; blz. :n. 
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merke~swaardig. LEEUWENHOEK vestigt de aandacht op bet nut van deze 
meelachtige stof tot voeding der kiemende plant en leert ans, hoe die stof 
niet aanwezig is in vele zaden, waarin clan de geheele holte van het zaad 
door de kiem zelve worclt aangevuld. 

Verder heeft LEEUWENHOEK bet een en antler opgeteekend over de ont
kieming der planten en heeft bet eerst de kieming van bet fijne pluizige zaad 
der. wilgen, in 36 uren tijds, bescbreven eu afgebeeld 1) enz. enz. 

Uit deze opgaven ziet men, <lat LEEUWENHOEK ni~t minder dan in bet 
dierenrijk, ook in bet plantenrijk hoogst belangrijke ontdekkingen en onder
zoekingen heeft be\\;erkstelligd, die recht geven hem ook in dezen tak der 
natunrwetenschap onder de beste onderzoekers te tellen. 

II Het is dan ook wel verdient, de getuigenis, die G. R. TREVIRANUS 2) van 
LEEUWENHOEK geeft: 11 dat hij, niettegenstaande de mindere volkomenheid 
zijner werktuigen, .toch vele zaken beter dan latere waarnemers met veel 
sterker vergrootende microscopen gezien heeft," en KIESER zegt 3) van de 
vier voornaamste grondleggers van de ontleding der planten· het volgende: 

II HooKE geeft slechts enkele, doch bruikbare microscopische afbeeldingen, 
GREW is bet bevalligste, MALPJGHI bet uitvoerigste, maar LEEUWENHOEK bet 
getrouwste. MALPIGHI en GREW hebben zich dikwijls door vooraf opgevatte 
meeningen laten wegslepen, do!:'.h hunne werken zijn systhematisch. LEEU

WENHOEK geeft slechts alleen staande, <loch rijke en tot nu toe vaak miskende 
bijdragen tot de hoogere planten-anatomie." En bet mag dan ook eene 
welverdiende hulde genoemd worden aan den onvermoeiden natuuronderzoeker, 
dat de beroemde Engelsche plantkundige R. BROWN een nieuw planten-ge
slacht uit Nieuw-Holland ter zijner eere, naar zijn naam LEEVENHOKIA ge
noemd heeft." In memoriam, zegt hij, ANTONI! VAN LEEUWENHOEK, micro
g'raphi celeberrimi, in cujus operibus plures et perpulchrae observation.es de 
plantarwn structura exstant" 4). 

Het is niet doenlijk al den arbeid door LEEUWENHOEK behalve bet reeds 
opgenoemde verrigt, in al de bijzon<lerheden, waarvan zijn brieven overvloeien, 
te vermelden; wtj zouden anders nog stil moeten staan bij de ontdekking 
de.r aalachtige diertjes in den azijn, de vibrionen in <le verkalking der tan
den, de kristalvorm, dien hij van een groat aantal verschillende zouten be .. 
schreef, de pissteenen en mineralen <lie hij analyseerde, de koraalgewassen 
die hij onderzocht; in een woord, schier geen voorwerp was er <lat zijn aan
dacht ontsnapte en waaraan hij niet zijne krachten beproefde, ten einde zijn 
weetlust te voldoen en bun waren aard, eigenschappen en samenstelling te 
leeren kennen. 

Die lust tot werken bleef hem onafgebroken gedurende zijn geheele leven 
bij, en verflauwde zelfs niet bij bet klimmen zijner jaren en tot in hoogen 
ouderdom en "zelfs nog 36 uren v66r zijn dood, toen bij bijna 91 jaren 

I) 46ste Brief van 13 .Tulij 1685, blz. 27. 

2) Yermischte Schrijten, I. S. 145. VAN HALL t. a. p., blz. 21. 

3) Elernente der Phytotomie. Jena, 1815, I. S. 36. 

4) R. BROWN, P1·odro1nus Plorae Novae Hollandiae, pag. 57.3~ 

blz. 25. 
VAN ttAtt t. a. p. 
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oud was, en zijn Ieden al begonnen te verkleumen (zoo verhaalt ons BOITET, 

Bescltrijving van 1Jeljt, pag. 768), gloeide llet virnr van yver noch soodanig, 
dat by met zyn byna versteve en stamelende lippen zyn gedachten noch op 
bet papier liet stellen, over eene soort van zant, 't geen hem door zeker aan
zienly k Heer en Bewinthebber der Oost-Indische Compagnie beh-andigt wiert, 
om te zien of 'er ook eenig gout onder verborgen was.,, 

Zeer veel van de belangrfjkste voorwerpen, welke LEEUWENHOEK gedurende 
zijn Jang leven onderzocht, bewaarde l1ij ieder met het daarbij b7hoorend 
microscoop-stelletje, ten einde die van tijd tot tijd aan eene nadere beschou
wing te kuunen onderwerpen, of ze aan zijne vrienden of aan belangstellen
den, die hem van heinde en ver kwamen bezoeken, te vertoonen. Volgens 
den Hoogleeraar HARTING 1) was LEJmWENHOEK de eerste, die gezegd kan 
worden eene verzameling van microscopische anatomische praeparaten te heb
ben aangelegd. En dat hij in de vervaardiging daarvan bijzonder uitmuntte, 
blijkt zoowel uit de door hem zelven gegeven beschrijvingen als uit de ge
tuigenis zijner tijdgenooten, die in de gelegenheid waren zijne praeparaten te 
zien. FoLKES, een tijdgenoot en president der Royal Society te Landen, deelt 
daaromtrent bet volgeude mede 2): 

,,13ovendien moeten wij niet vergeten, <lat hij door eene bijzondere be
kwaambeid uitmuntte in bet praepareeren zijner voorwerpen, ten einde die 
op de geschiktste wijze door het microscoop te beschouwen en ik hen over
tuigd, dat iedereen het met mij eens zal zijn, die eenige van <leze voor
werpen zelf zal willen onderzoeken, zoo als die nog goed geconserveerd door 
zijne lenzen te zien zijn. Wat mij aangaat, zoo heh ik zoo veel moeielijk
heid ondervonden in deze toebereiding der voorwerpen, <lat er bij voorbeeld 

. een zeer groot verschil bestond in bet voorkomen van een en hetzelfde voor·· 
werp, en dat, zoo als het door Mr. LEEUWENHOEK gepraepareerd was, toen 
het door mij zelf werd onderzocht. Ik heh nu deze opmerking gemaakt, 
opdat men zich wel wachten zou voorbarig eeu der observaties van dezen 
Heer te veroor<leelen, wanneer het niet gelukt die door zijn eigen glazen te 
verifieeren. Wij voor ons zijn in dit opzicht in veel ongunstiger voorwaar
den geplaatst, doordien LEEUWENHOEK veel meer ondervinding heeft dan wij, 
en hij zelf heeft ons gewaarsch uwd, <lat zelfs zij, die het meest geoefend zijn 
in bet gebruik van zijne lenzen, zich nog kunnen bedriegen, indieu zij h un 
oordeel gronden op hetgeen zich aan hun oog voordoet, voordat zij zich 
door herhaalde proefnemingen er van verzekerd hebben. Maar wij heh· 
hen zulk een groot aantal zijne:r verrassendste ontdekkingen gezien, die door 
de meest oordeelkundige waarnemers zijn bevestigd geworden, <lat wij zeker 
geen de minste reden hebben zijn getrouwheid te wantrouwen in al de an
dere waarnemingen, die niet zoo herhaaldelijk en met zulk een groote iorg 
zijn onderzocht geworden als deze." 

Dat LEEUWENHOEK zijne praeparaten een aantal_ j aren in goed geconser
veerden staat wist tc bewaren, kan ook blijken uit zijn eigen bewoordingen 

1) Het Mikroskoop, t. a. p., 3de dl., Llz. 464, 465. 
2) Philosophical Transactions, Th. XXXII, pag. 446. 
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in een brief, d.d. 17 November 1716, aan LEIBNITZ geschreven 1). 11 Ik 
hebbe sedert eenige weynige weeken aan twee Heeren Professoren van groo
ten naam de doode (zaad) diertjes, soo als ik deselve wel twaalf jaren gele
den op een seer dun glaasje badde geplaatst, laten sien, waaraan men seer 
bescheydelyk bet ligchaam en de staart konde bekennen.'' 

Men kan aannemen, dat de praeparaten die door LEEUWENHOEK bewaard 
werden geen andere bewerking ondergaan hebben, als dat zij gedroogd wer
den; eene handelwijze, zoo als de Hoogleeraar HARTING zegt, die tot voor 
korten tijd schier de eenige was, die men tot dit oogmerk bezigde. 

De verzameling microscopische praeparaten, die LEEUWENHOEK heeft nage
laten en die met de daarbij behoorende microscoopstellen voorkomen in den 
Catalogus der verkooping, ·die daarvan na zijn dood te Delft gehouden werd 
(zie bl. 24), bestond uit de volgende voorwerpen. 

DIERLIJKE VOORWERPEN. 

Spiervezelen van een walvisch. 
II u u kabeljauw. 
11 11 bet hart van een eend vogel. 

Dwarse doorsnede der spieren van eene visch. 
Huidschubben van een mensch. 
Kristal-lens van een os. 
Bloedbolletjes van een mensch. 
Lever van een varken. 
Dwarse doorsnede der blaas. 
Blaas van een os. 
Papillae der tong van een os. 
Haar van een schaap. 

11 11 " bever. 
11 11 " eland. 
II II II beer. 
,, uit de neus. 

Schub van een baars. 
II II II tong. 

Spinwerktuig van eene spinnekop. 
Draden 11 " 11 

Angel 11 " 11 

Tan den 11 " 11 

Oogen ,, ,, 11 

Spinwerktuig van een zijdeworm. 
Hersenen van eene vlieg. 
Gezichtszenuwen van eene vlieg. 
Uiteinde der pooten. 
Angel en koker van eene vloo. 
Pooten ,, _ " II 

Oogen van een rombout. 

l) SOste Send brief, Llz. 295. 

NED, TIJDSCHR. v. GENEESK. 1871. - 2e AFD. 5 
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Oogen van eene kever. 
Angel . e ,, lnis. 

Huid 11 " " 

Legangelu u u 

Bloedkoraal. 
Doorsnede van een oesterschelp. 
Ongebooren oesters in een buisje. 

PLANTAARDIGE VOORWERPKN'. 

Dwarse en overlangsche doorsnede van 
If. " II fl 

l' II ff If ·fl 

II fl II II fl 

II fl ,I II fl 

II II II II II 

II II !I fl II 

II fl II II fl 

Doorsnede van uitgedol ven hout. 
Kiem uit bet zaad der rogge. 
Vaatbundels uit de muscaatnoot. 

MINER ALE VOORWERPEN. 

Stukjes wit marmer. 
" bergkristal. 
II diamant 
II bladgoud. 
II stofgoud. 
II zil vererts. 

Salpeter-kristallen enz. 

ijpenhout. 
greenenhout. 
ebbehout. 
lindenhout. 
eikenhout. 
kaneel. 
kurk. 
hies. 

Het was geen wonder dat landgenoot . e_n vreemdeling begeerte gevoelden 
een man persoonlijk te Ieeren kennen van wien zoo groote naam uitging, 
wiens waarnemingen algerneen eene buitengewone belangstelling hadden ver
wekt en wiens ontdekkingen op de gewichtigste vraagstukken der physiologie 
van menschen, dieren en planten betrekking hadden. 

Het ontbrak dan ook niet aan een tal van personen, die hem gingen op
zoeken; velen voorzeker werden alleen gedreven door de begeerte om hunne 
nieuwsgierigheid te bevredigen en het wonderbare, waarvan bet gerucht tot 
hen gekomen was, met eigen oog-en te aanschouwen, maar ook niet weinigen, 
die door edeler drijfveeren werden aangespoord zich naar Delft te begeven, 
ten einde vooral zijne microscopen met eigen oogen te zien, waarmede 
hij zulke ontdekkingen deed en zoo rnogelijk bet geheim zijner bewerking 
van hem te leeren of af te zien, en ook om hunne bewondering over zijne waar
nemingen te betuigen, wetenschappelij ke q uaesties, die hij ter sprake gebraclit 
had, te overwegen en hulde te brengen aan zijn onvermoeiden vlijt en volhar
denden ijver. Herhaalde malen kwarnen hem dan ook leden der beroemde 
Royal Society bezoeken en brachten hem de groeten over van de grootste 
Engelsche geleerden, zoo als RCBERT HOOKE, }'RAN<;OlS AS'fON, CHRISTOPHER 
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WREN, HANS SLOANE, NEHEMIAH GREW, RICHA.RD WALLER, THOMAS GALE 

em. enz., die hem dikwijls als hewijs hunner helangsteJling-, afdrukken der 
Plzilosopkical Transactions toezonden, waarin zijne ontdekkingen warPn opge
nornen en andere wetenschappelijke onderwerpen, die daarmede in verband 
stonden, werden hehandeld. 

Ileroemde landgenoten, zoo als CONSTANTIN en CHRISTIA.AN HUYGENS, 

REINIER. DE GRA.AF, SW..\.M11ERDA'M, HEISSIUS, BOERHA.A VE, RUYSCH enz. be
zochtPn hem herlrnaldelijk en bespraken met hem de onderwerpen, die hunne 
onderlinge helangstelling hadden opgewekt. Genees· en Heelmeesters kwa
men niet zelden z~jn gevoelen vragen over onderwerpen van geneeskundigen 
aard, terwijl zijn hriefo-isseling met de meesten hunner, alsmede met LEIHNJTZ, 

CINK, NARREZ, REGA, GERARD VAN LOON, POOT, RA.BUS en anderen, de stof 
leverden voor de helangrijke verzameling, die onder den naam van II de brie
ven van LEEUWENHOEK" niet minder dan een l90tal bedragen, behalve nog 
een aanzienl~jk aantal aan bijzondere personen, die niet in ztjne verzameling 
gevonden worden en het rneer dan honderdtal, waar~an ik boven melding 
maakte als na zijn dood ter verkoop aan~ehoden, en waarvan er zeker bier 
en daar in bijzondere verzamelingen nog zullen te vinden z~in. , 

Onder de ge1eerde vreemdelingen, die niet verzuimderi bij het bezoeken 
van ons land ook een uitst~p naar Delft te doen, ten einde den beroemden 
LEEUWENHOEK te z1en en bet een en ander merkwaardigs van hem te be
schouwen, behoort ook een geleerde Duitscher ZACHARIAS CONRAD VON 

UFFENBACH. Deze verhaalt, in zijn in 1754 in het licht gegeven Merkwiir
dige Reisen durck Nieder-Saclzsen, Holland mid Engelland 3er Tk., dat hij 
met z{jn · broeder op den 4den December 1710 een bezoek bracht "bij den 
beroemden Observatore microscopico LEEUWENHOEK," <loch dat bij daartoe 
eene bijzondere aanbeveeling noodig had, daar LEEUWENHOEK, die toen 
reeds 78 a 79 jaren oud was, dien toegang tot hem niet meer zoo geree
delijk toestond, dewijl hij gedurig door allerhande nieuwsgierige bezoe
kers bleek lastig gevallen te zijn-; zoo als blijkt uit het verzoek, dat zoowel 
LEEUWENHOEK als zijne dochter MARIA aan de reizigers bij bun vertrek op 
het hart drukten, om .aan niemand te zeggen dat zij bij haar vader waren 
toegelaten geworden. 11 Als wir gehen wolten" ':erhaalt OFFENBACH ,, bate 
sowohl der wunderliche Mann, als auch seine Tochter instantlich, dasz wir 
doch niemand sagen solten, dasz wir bey ihne gewesen und etwas gesehe; 
denn es seye alt, und des vieles. U eberlaufens, sonderlich von Leuten, die 
keine rechte Liefhaber seyen, ganz miihe." 

UFFENBACH en zijn broeder werden bij dit bezoek door de dochter van 
LEEUW.ENHOEK vriendelijk ontvangen en vooraf in eene zijkamer gelaten, waar 
zij }un verhaalde II dat haar vader sedert eenige jaren veel nieuwe zaken 
met zijne microscopen ontdekt had, doch <lat bij bij zijn leven niets meer 
van zijne waarnemingen wilde uitgeven, dewijl men hem in geschriften sma
<lelijk had bejegend en hem over zijne meeningen over sommige onderwerpen 
bespot had en hem had te lasten gelegd, dat hij meer door zijne verbeelding 
dan door zijne glazen had gezien. '' -

De geleerde reizigers werden door LEEUWENHOEK n gar hoflich '' ontvangen. 
Het eerste dat hij bun zeer duidelijk en schoon liet zien, was de omloop van 

5* 
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het bloed in den staart van eene kleine bot. Verder vertoonde LEEUWENHOEK 

in eene mossel de ontwikkeling der jongen, ook sneed hij een darm der mos
sel open en toonde hem door zijn microscoop eene groote hoeveelheid zand 
aan, dat de mossels met het slijm, waarin zij leven tot zich nemen. Hij 
meende daarbij <lat <lit zand diende tot vorming der schalen voor de jongen, 
even als de hoenders behoefte hebben aan zand en kalk voor de vorming 
<lor eierschaal. 

Voorts toonde LEEUWENHOEK in een haarbuisje meer dan dertig uiterst 
kleine jonge oesters in spfritus vini bewaard, welke zeer duidelijk te onder
kennen wai·en. 

Op hun vraag, hoe hij deze kleine oesters in zulke haarbuisjes had ge
kregen, antwoordde hij, <lat hij den darm eener oester opensneed en met 
een pennemes een weinig van de daarin vervatte materie nam, hetwelk hij 
dan op den nagel van zijn duim afstreek, waarop hij vervolgens een droppel 
brandewijn goot en het haarbuisje in dit mengsel stak, waardoor het vocht 
dan van zelf door het capillair vermogen werd opgezogen, en daarmede ook 
de jonge oesters in bet buisje kwarnen. 

J3ehalve nog andere rnerkwaardige zaken vertoonde LEEUWENHOEK een 
zandkorreltje, dat even als bet schoonste kristal met facetten voorzien was. 

Verder vertoonde hij nog de schub van eene visch en liet hun de verschil
lende laminae zien, waaruit zij bestond en die allen over elkander lagen. 

Ook wilde LEEUWENHOEK hun toonen, dat de mensch, zoo hij meen<le, ook 
schubben zou bezitten en schraapte met een pennemes langs zijn arm, van 
welk afschraapsel hij een weinig op een glaasje bracht. N og vertoonde bij 
het oog eener vlieg, bestaande uit talrij ke zeszijdige halve bolletjes, 11 welelzen 
Herr LEEUWENHOEK vor lauter .Avgen lzielte, und also die vliegen zu mekr als 
ARGUS maclzte." Ook liet hij de v leugel eener vlieg met hare talrijke vertak
kingen van zenuwen en aderen zien; alsme<le de angel eener mug. Deze 
vertoonde zich door zijn microscoop wel twee duimen lang te zijn; en ein<le
lijk liet hij hem zijn cabinet zien, waarin hij, zegt UFFENBACH, wel een drie
honderdtal van de genoemde microscopen, met voorwerpen voorzien, bewaarde. 

Over het gesprek dat de gebroeders vervolgens met LEEUWENHOEK hielden 
over de wijze waarop hij zijne glazen sleep, en of hij er geene uit gesrnolten 
glasbolletjes vervaardigde, en over andere b.ijzonderheden, de making zijuer 
microscopen betreffende, heh ik reeds het noodige op blz. 17 vermeld. 

De gebroeders OFFENBACH maakten bet echter met al hun vragen en uit
hooren onzen LEEUWENHOEK vrij lastig, daar zij zeer goed bemerkten, <lat 
hij op zijn hoede was, om zich niet meer dan hij dienotig oordeelde over 
enkele bijzonderheden nit- te la ten. "Dock lockten wir ilzm'' zoo verhaalt 
UFFENBACH met zekere genoegdoening over zijn listig uithooren, 11 durck al
lerkande Frage eines und des an_dere aus." 

Ooze reizigers verlieten hem zeer voldaan en verbeugd, dat zij zoo veei 
merkwaardigs hti dezen II wuuderlichen Alten," gezien had den. 

Onder de vorstelijke personen, die van den beroemden micrograaph ge
hoord hadden en hem in Delft opzochten, vinden wij bet bezoek aangeteekend 
van ANTON ULRICH, Hertog van Brunswijk; KAREL II en GEORGE I, koningen 
van Engeland; de Landgraaf van He88en Gassel, AUGUSTUS, koning van 
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Polen; FREDERIK I, koning van Pruissen; de Keurvorst van den Palts en 
zijn zoon en broeder; Prins LICHTENSTEYN, die hem namens KAREL III, 
koning van SpanJe kwam uitnoodigen om met zijne microscopen in den Haag 
te komen, ten einde hem die te laten zien; ANNA MARI.A., koningin van Enpe
land, en eindeliJk CZAAR PETER I van Rusland. Omtrent bet bezoek van deze 
twee laatstgenoemde vorstelijke personen vond ik de volgende bijzonderheden: 

Toen,' in bet jaar 1691 of 1692 de koningin van Engeland ons land be
zocht, begaf ·zij zich ook naar Delft om den heroemden LEEUWENHOEK te 
zien en zijne microscopische merkwaardigheden te beschouwen, <loch vond 
hem niet in de stad. Geen wonder dat LEEUWENHOEK, to en hij b~j zijne 
terugkomst vernam, welk een hooge persoone hem bezocht had .. en welk eene 
groote onderscheiding hem daardoor beschoren was geweest, zich over die 
teleurstelling zeer beklaagde. Hij wenschte echter zijne erkentelijkheid vour 
dit bezoek op eene wijze te betoonen, die hem toedacht de Hooggeplaatste 
bezoekster het meest welgevallig te zijn en droeg in eene sierlij ke voorrede 
een gedeelte, namelijk het derde vervolg, zijner brieven, die hij voor de pers 
had gereed gemaakt, aan haar op. 

Gelukkiger was hij echter eenige jaren later bij gelegenheid van een be
zoek bier te lande van CZAA.R PETER I, in 1697-1698. 

Mr. GERARD VAN LOON 1) bescbrijft <lit bezoek aan LEEUWENHOEK op de 
volgende wijze: 

II Zijn (CZAAR PETER I) vertrek uit 's Gravenhage geschiedde met een 
binnenjagt over Delft, alwaar hij de deftige wapenhuizen der Staten van 
Holland met zeer veel oplettenheid bezigtigde en het jacht voor het kruit
huis der Algemeene Staten, nabij Delft, deed stil houden, en door twee Hem-en 
zijns gevolgs den vermaarden ANTONI YAN LEEUWENHOEK deed· ·verzoeken 
van zich in een der volgende vrachtschepen met zijn weergalooze vergroot
glazen bij hem te vervoegen, dewijl hij zelf bij bet doorvaren aan zijn huis 
wel zou gekomen zijn, bijaldien hij <lit om den toevloed der menigte te ont
vlieden met verdagt niet had achtergelaten. Hij vervoegde zich -derwaarts 
e~ had de eer van onder andere zeldzame ontdekkingen den wonderlijken 
omloop des bloeds in een aale-staart, door middel zijner zoaderlinge ver
grootglazen tot zoo groot genoegen des V orsts te doen beschouwen, <lat zoo 
in deze als in andere bespiegelingen bij de twee uren werd gesleten en de 
Czaar v66r zijn vertrek den gemelden LEEUWENHOEK, wegens te laten zien 
van zoo overkleyne voorwerpen bij handtasting ook van zijne zonderlinge 

- dankbaarheid verzekerde." 
Het is inderdaad niet te verwonderen, dat bij het ondervinden van zoo 

veel onderscheiding en belangstelling in zijn persoon en werkzaamheden, bet 
hart van den eenvoudigen Kamerbewaarder van H.H. Schepenen van Delft 
zich wel eens een weinig zal verheven hebben, of dat eenig gevoel van trots 
hem bezielde, De uitingen van bewondering van hetgeen men bij hem zag, 
vervulden dan ook zijn hart met groote vreugde. 

,, Ik heb" zoo schreef hij aan den Secretaris der Royal Society, toen hij, 

I) GERARD VAN LOON, Beschrijvin_g der Nederlandsche, Bisto1·iepenningen. Bd. III, 
blz. 223. 
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na <le bekendma.king van zijne ontdekking der bloedlicbaampjes en zijne 
waarnemingen van den bloedsomloop, daarover een zeer vleienclen brief ont
vangen had. 11 Ik heh met een levendig genoegen gezien, dat mijne micros
copische waarnemingen niet onaangenaam zijn geweest aan u, noch aan uwe 
vriendcn de philosophen en dit heeft mij kracbtig aangespoord om mijne na
sporingen voort te zetten," of waar bij, van wege de Royal Societ9 een brief 
ontving 1) waarin de Secretaris RICH.A.RD w ALLER hem schrijft: 11 Wij heb
ben de uwen van enz .... ontvangen en in eene vergadering van de R. S. ver
toont, alwaar ze gelesen wierden tot genoegen van alle de tegenwoordige 
leden; en daar werd bevolen, dat men U. E. bedanken soude over U.E. vri~n
delijke communicatien, U.E. alle voorspoet die U.E. selfs begeeren kunt toe
wenschende en u ook aanmoedigende om voort te varen en nieuwe ontdek
kingen van dees selve natuere t~ maken, nademaal niemant beter versien is 
met gereetschap, of beter gebruyk daarvan in microsc-opische observatien 
heeft gemaakt, als U.E. zelfs." 

Behalve de belangstelling, die LEEUWENHOEK door de vereerende bezoeken, 
die hij ontving, mocht ondervimlen, werden zijne verdiensten op onderschei
den andere wijzen erkend en ondervond hij ook persoonlijk eene vriendschap
pelijke ontvangst en werd bij vele aanzienlijken met groote harteJijkheid en 
onderscheiding bejegend. Zoo bleek de hartelijke en familiare wijze, waarop 
hij in bet huisgezin van een der aanzienlijkste landgenoten steeds ontvangen 
werd, uit de opdracht van het v0fde vervolg zijner brieven aan den Heer 
FREDERIK ADRIA.AN, Baron van Reede, Heer van Renswoude enz. enz. 

Het volgende moge tot bewijs strekken dat L~EUWENHOER niet enkel door 
zijne microscopische waarnemingen uitmuntte, maar ook op ander gebied met 
goed gevolg de natuurwetenschappen beoefende: 

Hij verhaalt in een brief aan den Heer NCCOLAAS WITSEN, Burgemeester 
van Amsterdam, d. d. 10 Juli 1696, hoe hij eenige jaren gele<len met den 
Heer CHRISTIA.AN HUYGENS over de dagelijksche omwenteling der aarde 
sprekende, hem eene door hem uitgevonden toestel, voor cene aanschouwe~ 
lijke verklaring \'an deze beweging liet zien, welke geleerde daarin zoo veel 
genoegen had, dat hU LEEUWENHOEK verzocht ·oak voor hem zulk een toe
stel te maken. Zij hcstond in eene flesch of glazen bol met korten wiJ<len 
hals, welke hij met water vul<le en deed daarin eenige stukjes fijngeslagen 
rood lak; daarna hing hij er een Jooden kogrl in, waarin een klein gaatje 
gehoord was, waardoor een touwtje was gestoken en waaraan de kogel hing. 
Hij sloot vervolgens de glazen bol met eene kurk, welke eveneens met eene 
opening voorzien was en wanr<loor bet touwtje, waaraan de looden kogel 
bing, door ging. Hij liet nu de kogel door mi<ldel ·van <lit in de kurk ge
stoken touw zoo ver in den bol zakken, dat deze maar even van den hodem 
van het glas venvijderd was, waarna hij den bol omgaf met een netsgewijs 
gevlochten touw of lint, welkers einden zoo Jang waren, clnt <leze een voet 
boven den hals van den gL-izen bol uitkwarnen; deze einden nam hij te samen 
en draaide deze, terwijl de bol op een kussen op de tafel stond, vele malen 
met de vingers, even als een koord om. 

1) 3de V ervolg, 71 ste Brief, slot, blz. 430. 

2) 7de Vervolg, 142ste Brief, blz. 387. 
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Nu ligte hij den geheelen aldus ingericbten toestel aan deze ineenge
draaide uiteinden even van bet kussen op, waardoor dus de bol in eene 
snelle ronddraaiende beweging geraakte. De looden kogel nu in de glazen 
bol stelde den aard bol voor, het water in den bol de waterachtige lucht 
waarin wij leven, en de stukjes lak de ,,wolken. Wanneer nu de bol in de 
beschreven ronddraaiende beweging was:i bleef de kogel alleen, ofschoon lang
zaam ronddraaiende, als stil hangen, terwijl de lakdeeltjes. die, toen de bol 
nog in rust was, zich om den kogel gelegerd hadden, in bet omdraaien zich 
tegen de wanden van den bol aanplaatsten en zich dus zoo ver van den ko
gel verwijderden, als, de holte van den bol zulks toeliet. Plaatste hij nu de 
toestel weder op het kussen, zoo zag hij, <lat de lakdeeltjes verward op den 
kogel nedervielen. Nu gaf' hij aan dit experiment de volgende verklaring: 

· <lat, gelijk door de beweging van bet glas de lakdeeltjes van den kogel wer
den weggestooten, hij zich voorstelde, dat de wolken door de dagelijksche 
omwenteling of draaing van den aardbol in ,de lucht werden opgehouden, en 
dat, even als met bet stil houden van bet glas al de lakdeeltjes zich rondom 
den .kogel plaatsen en deze bedekken, hij zicb voorstelde dat bet toe zou 
gaan, .-wanneer de aardbol stil stand en bet heelal om de aarde werd-bewogen., 
namelijk: dat al de wolken en ook de waterdeelen en andere zware stoffen, 
waarin wij leven, niet in de lucht zouden kunnen blijven zweven, maar neder
storten op den aardbol. Verder toonde hij aan, door de kurk met bet touw
tje, waaraan de kogel in den bol bing, uit den hals op te trekken, <loch zoo, 
dat hij bet touwtje met den kogel zoo laag liet zakken, dat hij nabij den 
bodem van den glazen bol aan kwam leggen, en hij clan door dezen kogel 
zachtjes aan het touw, waaraan hij bing te draaien, in eene rondgaande be
weging bracht, . dat dan de la.kdeeltjes van den kogel werden afgestooten, 
waaruit hij de beweging van de aarde om haren as aanschouwelijk voorstelde 
en waardoor eveneens de vochtige dampen werden weggestooten. 

Deze aanschouwelijke voorstelling van de ronddraaiende beweging der aarde 
schijnt aan HUYGENS vcrder stof tot naden ken te bebben gegeven, en hij 
beschrijft eene ·verbeterde inrichting van den glazen bol, <loor die te ver
vangen door een cilindrisch vat, en wel in een brief aan LEEUWEN HOEK, van 
6 :Maart 1690, waarvan zich bet manuscript in de bibliotheek der Leidsche 
Hoogeschool bevindt en waarvan ik mede een afschrift bekomen heh. 

Verschillen<le dich ters, waaronder ook ARNOLD HOOGVLIET en de beroemde 
POOT, voelden zich geinspireerd om de brieven, die door den toen reeds 
86jarigen gijsaard geschreven waren en onder den naam van II SENDBRIEVEN" 

het 5ce deel van ·de brieven van LEEUWENHOEK uitmaken, in te leiden. 
In den aanhef schildert de dichter HOOGV LIET hoe de bloemen, het gras 

en de kla ver, die in de :Mei-maand h un geuren verspreiden, in bet najaar 
en in den winter verll wenen z\in, en all es als gestorven is; wijst op een 
wonder, namelijk een hof, die altijd bloeit en waarin bloemen en vruchten 
te garen zijn, die de groote LEEUWENHOEK in den winter van zijn leven ge
plant hedt en zelfs ·deed rijpen. En 11 u vervolgt hij : 

N Zagt, myn Zangnimf, wil bedaaren ! 
~t Is geen winter in ~t vernuft, 

Dat, na vijf en tachtig J aaren, 

Altydt arbeidt onversuft. 
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Hoe zou 't winter weezen konnen, 
In het brein des grooten mans, 

Dat, door zoo veel glaaze zonnen, 

Staag met warmte, licht en glans, 
Wordt gekoestert en beschenen ?" enz. 

Hij heschrijft dan verder in vloeiende regelen de verschillende waarne· 
mingen en ontdekkingen door hem in <lier en plant met zijn microscoop ge
daan en waardoor in bet schijnbaar kleinste en nietigste schepsel de grootste 
wonderen worden ontdekt. Dit opmerkende zegt hij zal men: 

Aanstonts, vol verbaastheit zeggen, 

Dit's gedaan door de eige handt, 

Die den bliksem maakte en donder, 
Die de hemelkringen sloot ; 

Want het onbegrijplijk wonder 
Is zoowel in 't kleyne als 't groot. 

Onthrak bet nu LEEUWENHOEK niet, zoo als wij zagen, aan bewijzen, dat 
men zijne verdiensten erkende en op prijs stelde, zoo schijnt men die echter, 
wat ons land betreft, niet door stoffelijke erkenning te hebben beloond. Of 
zoodanige erkenning echter, al ware die geschied, wel in zijn smaak zou ge
vallen zijn, · mag men uit enkele uitdrukkingen in zijn correspondentie be· 
twijfelen. LEIBNITZ schijnt <lit punt in eene briefwisseling met LEEUWEN
HOEK te hebben aangeroerd; ten miusten betuigt hij, in een antwoord aan 
LEIBNITZ d. d. 13 Maart 1716 1). "Die geene die in onzen landen, om 
l1aar kennisse en wetenschappen, vergelding krygen, dat syn Heeren Profes
soren, Predicanten, en de Meesters in de Latynze schoolen, die soo veel 
Latyn konnen, <lat ze de jonge luyden in die taal konnen onderwijsen. De 
groote hemelbeschouwer, wylen CHRISTIAAN HUYGENS heeft mij verhaalt, dat 
sekere persoon in eene andere provinsie twee duysent guldens heeft bekomen, 
over syn dienst in 't maken van tafels. W aar over de selve misnoegt was, 
seggende, men behoorde hem beter uyt bet lant te bannen, als <lat gelt te 
geven; want hy heeft eerlyke luyden beledigt. In 't kort" zegt hij ten 
slotte, 11 ik weyger giften om niet verplig~ te syn." 

Intusschen was men toch in bet buitenland er op bedacht den ijverig·en 
natuuronderzoeker geschenken aan te bieden, als blij ken van de waardeering 
zijner werkzaamheden. 

Zoo vereerde hem de Landgraaf van Hessen-Cassel, toen hij, op zijn reis 
door Holland, waarbij hij LEEUWENHOEK in Delft bezocht en vele belang
rijke zaken uit zijne verzameling bezichtigd had, uit erkentelijkheid hier
over, twee gedenkpenningen met <liens beeltenis voorzien. 

Toen LEEUWENHOEK den Landgraaf daarover zijn dankbaarheid in een 
brief betuigde, antwoordde deze hem, zoo als LEEUWENHOEK <lit in hetzelfde 
schrijven aan LEIBNITZ vermeldt 2). 11 U we gift is grooter als de mijne." 

I 1 20ste Send brief, blz. 189. 

2) 20ste Sendbrief, blz. 189. 
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Eene groote onderscheiding viel hem den 24sten Mei 1716 te beurt, van 
wege de Hoogeschool te Leuven. Hij was al sedert geruimen tijd met 
ANTONI CINK, N.A.RREZ en REGA, Hoogleeraren in de Natuur- en Geneeskunde 
aldaar in correspondentie. Deze briefwisseling geschiedde veelal door tusschen
komst van Mr. GERARD VAN LOON, den bekentlen schrijver der Nederland
sche' Historiepenningen, welke wetenschappelijke correspondentie in de jaren 
1713-1715 gevoerd werd. 

Deze Hoogleeraren, leden van het Collegie van 't Wilde Swfin te Leuven, 
voelden zich gedrongen den Delftschen natuuronderzoeker een schitterend 
blijk hunner achting en warme belangstelling aan te bieden. Op bun last 
namelijk werd een zilveren gedenkpenning vervaardigd, die op de voorzijde 
bet borstbeeld van den grooten man vertoonde, met bet omschrift: 

ANTONIUS LEEUWENHOEK Regiae Societatis angliae memorum. 
Op de andere zijde ziet men in het verschiet <le stad Delft, en op den 

voorgrond eene bijen-korf, met eenige daarom rondvliegende bijen, benevens 
eene bloeiende plant, en op den voorgrond aangebracht de spreuk uit VIR

GILIUS ( Georgia IV. v. 6) : 
IN TENUI LABOR, AT TENUIS NON GLORIA 1). 

GERARD VAN LOON werd persoonlijk belast hem dit eereblijk, met een be
geleidend, vereerend schrijven, op plechtige wijze te overhandigen. LEEU

WENHOEK betnigde in een brief aan genoemde Professoren zijn grooten dank~ 
ook voor het Latijnsch lofdicht, dat bij wijze van opdracht er aan was toe
gevoegd. Van dit gedicht zegt hij, dat het was: ,, vol van v loeijende aar
digheden." 

Als een bewijs hoe gevoelig LEEUWENHOEK was, wegens de groote eee hem 
aangedaan, diene betgeen hij laat volgen: 11 En als ik gedenk aan de loftuy
tingen, die in UEd. brief, ende in bet lofdigt, werden gemelt, soo werde ik 
niet alleen schaamroot, maar myn oogen tranen meermalen; te meer omdat 
myn arbeyt, <lien ik veel jaren agter een gedaan hebbe, niet is geweest om 
den lof <lien ik nu geniet, daardoor te bebalen, maar meest uyt een drift 
van weetgierigheyt, die in my meer woont, gelijk ik merk, dan in veel andere 
menschen.'' Het blijkt uit een brief aan LEEUWENHOEK, d. d. 22 J uni 1716, 
<lat dit gedicht was vervaardigd door J. G. KERKHERDERE II synen Keyserly!re 
en Koninglyke MaJesteits-Hititoricus." In dezen brief geeft hij nogmaals 
lucht aan zijn dank baar gevoel, in bewoordingen, die als eene bijdrage te 
meer mogen gelden van de waardeering van LEEUWENHOEK'S karakter. Hij 
drukt zich aldus uit: 11 •••• ende <lat ingesien hebbende, stand ik als verbaast, 
met onsteltenisse van myn lighaam, over de menigvuldige uytdruksels van 
hooge agtinge, die UE. Hooggeleerde ende wydvermaar<le Heere, in uw noyt 
volpresen vers komt te cloen. Ik ken immers my selven tot soo verre, dat 
ik op het honderste deel niet waardig ben de uyt<lrukselen, <lie gy over myn 
geringen arbeyt komt te doen: want die komt alleen voort uyt een neyginge, 
die ik hebbe om de beginselen van de geschapene saaken te ondersoeken, tot 
soo verre als het my mogelyk was." 

1) VAN LOON voegt er deze vertaling bij : 

"Zijn arbeid valt op kleine zaken, maar is van yeen kleine glorie". Bd. III, :pag. 223, 
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De dichter POOT maakte op dezen gedenkpenning bet volgende bijschrift: 

De Rotte duik' daer de' oven, 
Erasmus in metael verkeert, 

Wij loven 't kunstig Loven (Leuven) 

Dat d' eer van Delf met zilver eert. 
't Zent LEEUWENHOEK naar ')t leven, 

Aen LEEUWENHOEK, door munt herteelt, 
Wat kon men grooter geven? 

Dees helt verd:tent een zinnebeelt. 

Doch wort de magt niet kranker, 
Zoo glinstert hy van gout op 't lest ; 

Maar 't zilver is vry blanker, 

En dat gelykt zyll' inborst best. 

Dus pryst de School 's mans grysheit, 
De wysheit kroont de wysheit ! 

De grootste eer nogtans, waarop LEEUWENHOEK zelf den hoogsten prijs 
stelde en waarop hij met ver9choonbare verheffing dikwijls roemde, was zijne 
benoeming tot Lid der Royal Socie(lJ te Landen. Deze onderscheiding viel 
hem te beurt toen hij nog in de kracht van zijn leven was, namelijk op 46-
jarigen leeftijd. Deze belangrijke gebeurtenis in zijn leven vermeld ik daar
om in de Jaatste plaats, omdat ik · de bijzonderheden, die deze benoeming 
voorafgingen en vergezelden, eenigszins uitvoeriger wilde mededeelen, waarbij 
ik gebruik heh gemaakt van de aanteekeningen, die men bij BIRCH, tlie 
HiBtOr?J of the llo?Jal Society of London, 175 7, vol. IV vindt, omtrent het 
verhandelde in de vergaderingen van dit geleerd genootschap en die men als 
bet N otulenboek der Societeit kan aanmerken. 

Nadat LEEUWENHOEK, sedert zijn eerste aanraking met <lit geleerd genoot
schap in J 673, in eene immer levendiger correspondentie was getreden en 
hij zijne onderzoekingen, behalve over onderscheiden onderwerpen, voorname .. 
lijk die van de bloedlichaampjes en de circulatie van het bloed had bestu
dcerd, waarvan de resultaten zoo belangr\j k waren voor de physiologie en 
hij kort daarna de niet minder belangrtjke ontdekking deed van de infusoria, 
en welke ontdekkingen wij boven gezien hehben, dat zoo zeer de verbazing 
en bewondering van de leden der Royal Society ba<lden opgewekt, had zijne 
hcnoeming tot Lid van dit Uollegie in de vergadering van 29 JanuarI 
1680 plaats. BIRCH teekende van <lit besluit der vergadering het volgende 
aan: ,, Dr. HEUSCH, Mr. FIRMIN en Mr. HOCGHTO~ warden gekozen; even
zoo ook Mr. LEEUWENHOEK~ op 1:oorstel van Dr. CROUNE." 

In dezelfde vergadering nu werd aan Dr. GALE, Secretaris van bet Collegie, 
opgedragen, om een diploma voor hem gerecd te rn~ken. Aan genoemden 
geleerde werd in de vergadering van 12 Februari 1), gevraagd of bet diploma 
reeds gereed was en bevolen dat het ugel der Societeit er aan gehecht zou 
worden. Men schijnt LE1';CTWENHOEK echter nog eene extra onderscheiding 
waardig gekeurd te hebben, zoo als ik dit bij geen der henoemingen in dit 
Collegie bij BIRCH vermeld gevonden heh, namelijk: 11 er werd bevolen <lat 

l) Brncn t. a. p., pag. 11. 
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er tevens een zilveren doos voor moest gemaakt worden, waarin <lit diploma 
zou worden besloten, en op welke doos de wapens der Societeit zouden 
warden gegraveerd l). 

In de vergadering van den 23sten Februari werd de vervaardiging van 
dezen doos aan zekeren :Mr. HUNT opgedragen. Het diploma werd vervol
gens, toen alles gereed was, met een begeleidend schrijven namens de Socie
teit, door den Engelschen gezant bij de Hollandsche regeering aan LEEU· 

WENHOEK overhandigd 2). 
Dat hij niet naliet, zoo spoedig doenlijk zijne gevoeligheid en dankbaar

heid voor de ontvangen onderscheiding kenbaar te maken, zal wel geen ver
wondering baren. Reeds in de vergadering van den 13den Maart 1680 rap
porteerde ROBERT HOOKE, dat hij drie brieven van LEEUWENIIOEK ontvangen 
had, waarvan de eerste betuigingen bevatte van zijn warmen dank aan den 
President en de leden der Societeit, voor de eer hem aang.::daan. De tweede 
brief behelsde het bericht van den ontvangst van bet diploma en vernieuwde 
betuigingen van zijn dank, behelzencle de verzekering van zijn voottdurenden 
ijver om de Societeit te dienen, zoo veel hij kon en a·at hij <lit zou blijven 
<loen, zoo lang hij leefde; terwijl de derde weder eenige waarnemingen van 
hem behelsde. 

En LEEUWENHOEK heeft woord gehonden. Niet alleen, dat hij. zoo als ik 
boven aanstipte, tot op 85jarigen leeftijd in geregelde brief wisseling met de 
Societeit verkeerde, toen hij ,,(20 November 1717) zoo het scheen voor goed 
afscheid er van nam, maar het blijkt ook uit hetgeen ik in de Philosophical 
Transactions van na den bovengenoemden datum tot op bet jaar 1723, zijn 
sterfjaar, gevonden heb, <lat zijn werkzame geest zich geen rust gunde, 
vooral daar zijn verstand en oog ook nog in dat tijdsverloop helder bleef, 
hoewel zijne handen II swak werden, ende een weynig bevinge ondervonden" 
zoo als hij zich in dien brief uitdrukte. 

In het 3lste en 32ste deel namelijk der Transactions warden nog een achttal 
brieven gevonden van de jaren 1720 tot 1723 (en waaruit hlijkt, ·dat hij 
dus gedurende een halve eeuw met de RoJal Soaiety briefw1sseling gPvoerd 
heeft), terwijl hij nog op zijn sterfbed aan zijn vriend JOHANNES HOOGVLIET 3) 
opdroeO', twee brieven, die h iJ. in den laatsten tiJ. d noo· O'eschreven had in 

~ • ,., t-- ' 

het La.tijn te vertalen en <lie in z1jn naam aan de Societeit toe te zenden. 
De treffende bijzonderheden van dezen laatsten opdracht mag ik niet achter

houden en zijn ons bewaard gebleven in het 32ste deel der P!tilo_sopkical 
Tran8actions, pag. 435, waarin hericht wordt " dat een brief ontvangen is van 
JOHANN_Es nooGVLIE'r, d. d. 1 St->ptember 1723, aan den Secretaris der Royal 
Society JACOBUS JURrn, overlt>ggende twee brieven. die op venoek van den 
stervenden LEEUWENHOEK werden toegezonden." Deze missive van HOOGVLIET 

was van den volgenden inhoud en in 't Latijn geschreven: 
II Onze eerwaardige grijsaard LEEUWENHOEK liet mij, toen hij reeds met 

<len dood kampte, maar desniettemin nog aan zijn geliefde studie dacht, tot 

I) BrncH, t. a. p., pag. 13. 
2) HALBERTSMA"s Dissertatie, t. a. p., blz. 18. 

3) JoIIANN.&s HOOGVLU.l' was Heelmeester te Delft. 
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zich roepen en vroeg, mij. met reeds half gebroken oogen aanstarende en in 
afgebroken woorden, of ik deze beide brieven in bet Latijn wilde overzetten 
en aan u, zeer geleerde Heer toezenden. Daar ik het verzoek van zulk een 
man, zoo als ik dat reeds sedert eenige jaren gewoon was, niet kon weige
ren, zoo zend ik u, zeer geleerde Heer, het laatst geschenk van mijnen 
stervenden vriend, hopende <lat deze zijne laatste werkzaamheden u aange
naam zullen zijn." 

De inhoud dezer twee brieven was: 
1°. Over de globulen in bet bloed en in den moer van den wijn. 
2°. Over de voortteeling der dieren en over de klopping van het middenrif. 
Uit den inhoud dezer twee brieven ziet men, <lat de twee belangrijkste 

onderwerpen, die zoo zeer bijgedragen hadden om zijn naam onsterfelijk 'te 
maken en waaraan hij schier zijn geheele leven gewijd had, hem nog tot aan 
zijn sterfbed voor den geest waren en tot op het laatst zijns levens het ge·
wichtig onderwerp zijner onderzoekingen uitmaakten. 

Men meene echter niet dat zijn eenigste gedachten op de stoffelijke 
dingen der aarde gevestigd waren, zoodat hij zelfs met den dood v:oor oogen 
z~jn geest daarmede uitsluitend zou hebben bezig gehouden. Neen, wij kun
nen uit onderscheidene plaatsen in zijne brieven zien, <lat een innig god
vrnchtige geest in hem woonde en hij in alles wat hij verwonderlijks zag en 
opmerkte, Gods grootheid en Almacht roemde. Hoor onder anderen wat hij 
zegt in een brief aan NICOLAAS WIT SEN 1 ). " Want. my en konnen den Heere 
en maker van hct geheel-Al, niet meer verheerly ken, als dat wy in alle za
ken, hoe klein die ook in onse bJoote oogen mogen zijn, als ze rnaar leveu 
en wasdom hebben ontfangen, zyn Al-wysheit en volmaaktbeit, met de uiterste 
verwondering sien uitsteken. '' 

Of zijn ontboezeming in een brief aan FREDERIK ADRIAAN 2) over het 
ontstaan van de oneindig kleine diertjes. 11 0 diepte der Wysheyt, hoe on
doorgrondelijk zyn uwe werken, zullender nu nog menschen gevonden werden, 
die zeggen <latter geen God is?" 

Ik zou deze voorbeelden nog met een aan tal anderen kunnen vermeerde
ren, <loch het aangevoerde zal, vertrouw ik, voldoende zijn om zijn vromen 
geest te doen uitkomen, die in alles wat hij opmerkte Gods grootheid, ljefde. 
en almacht zag en die den grooten maker van al <lat wonderbare in zijn 
hart vereerde en eerbiedigde. 

Nadat de eerbiedwaardige grijsaard deze zijne laatste beschikkingen ge
maakt had, kon hij gerust bet hoofd nederleggen, omringd door zijne ge
liefde dochter, betrekkingen en trouwe vrienden, en met recht kan van hem 
gezegd worden, <lat hij gewerkt had, zoo lang bet voor hem dag was. 

LEEUWENHOEK overleed den 26sten Augustus 1723 en had alzoo den 
ouderdom van bijna 91 jaren bereikt, waarvan hij er met zekerheid meer 
dan 60 onafgebroken aan zjjne geliefkoosde natuurstudien had gewijd. 

Hij werd in de St. Hippolitus- of Oude Kerk te Delft begraven, alwaar 
een gedenkteeken nog in goed onderhouden toestand gevonden wordt, <lat 

1) 6de Vervolg, 99ste Brief, blz. 231. 

2) 5de Vervolg~ 89ste Brief~ blz. 62. 
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zijne dochter MARIA, 17 jaren na het overlijden van haren vader, ter zijner 
nagedachtenis en eere heeft doen oprichten. Dit gedenkteeken bestaat uit 
een spits toeloopende naald van hardsteen, door eene vaas gedekt, waar in 
het bovengedeelte de buste van LEEUWENHOEK in wit marmer is aange
bracht, en waaronder rnen de volgende inscriptie leest: 

If Piae et aet. (ernae) Memor. (iae) ANTONII a LEEUWENHOEK, reg. 
(iae) angl. (icae) Societ. (atis) membr. (o), qui naturae penetralia et pky
sices arcana microscopiis ab ipso inventis et mirabili a rte f abricatis assi
duo studio et perscrutatione detegendo et idiomate belgico describendo de 
toto terrarum orbe optime meruit." 

Nat~ Delphi XXIV Oct. .An. MVI ci XXXII. 
Ibique denat. XXVI .Aug . .An. MVII u XXII. 

Onder den breed uitloopenden voet der grafnaahl, welke op vier bollen rust, 
in het midden waarvan een wit marmeren doodshoofd op kruiselings gelegde 
doodsbeenderen, leest men de volgende inscriptie: 

II Patri charissirno hoc monumentum filia MARIA 

A LEEUWENHOEK 11foerens P. (osuit). 
Het geheele monument is omgeven door een sierlijk bewerkt ijzeren hek, 

terwijl v66r dit hek zich het familiegraf bevindt, gedekt door eene zware 
zerk, waarop het volgende opschrift is uitgehouwen: 

II Hier rust ANTONY VAN LEEUWENHOEK, oudste li'd van de Koninklyke 
Sosyteyt in Lande, gebooren binnen de Stadt lJelft op den 24sten October 

. 1632 en ove1·Zeden op den 26sten .Augustus 1723, out synde 90 Jaren IO 
rttaanden en 2 dagen. 

Heeft elk, o wandelaar, alorn 
Ontzagh voor lwogen ouderdom 

En wonderbare gaven, 
Zoo zet eerbiedigh hier uw' stap: 

Hier legt de gr,yse wetenschap 

In LEEUWENHOEK begraven" I). 

En eindelijk is, geheel aan het onderste gedeelte der zerk nog uitgehouwen: 
II en , MARIA v A.N LEEUWENHOEK desselfs dogter, gebooren te lJeljt den 

22stem September 1656 en overleden den 25sten .April 1745. 
Verder is op de zerk uitmuntend uitgehouwen een schoon bewerkte vliegen

de arend, met den kop hemelwaarts gericht, terwijl hij met de klauwen een 
schild vastklernt, waarop zijn familiewapen 2) zal gegrift geweest zijn, <loch 
dat er in den Franschen tijd is uitgehouwen, zoo als <lit met al de wapen
schilden in · ons land, op oude monumenten, waar deze vroeger bestonden, 
bet geval is geweest. Het is een schild van goud, beladen met een klim
menclen leeuw van azuur, getongd en geklauwd van keel. Het schild gedekt 
door een schuin ~taanden helm, waarop als helmteeken een vogelvlucht van 
goud en azuur, gedekt met helmdekken van goud en azuur. Onderaan ligt eene 
sphynx; dezelfde figuur, die ook voorkornt op de allegorische titelplaat voor bet 
eerste deel van de brieven van LEEUWENHOEK, en waarvan de beteekenis IS, 

1) Dit grafschrift werd door den dichter POOT gemaakt. 

2) Van dit familiewapen maakte ik reeds melding op bladz. 13, Noot. 
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volgens de uitlegging van deze titeJplaat door den dichter T. v AN DER WILT: 

"Sclterpzinni!Jlteid, waarmede 
't TTerborge wert ontdekt, en 't duistere verklaart" •.• 

De .?icht:r POOT maakte nog een ander gedicht ,, ter eeuwige gPdachtenisse" 
van zgn vr1end LEEUWEN HOEK, waarvan de laatste regelen dus luiden: 

11 0 LEEUWENHOEK, zoo blank van hart als hair, 
Ter quader uur door 't straffe lot bemao-tio-t n o, 

Zie uit uw graf, zie eens na hondert jaer, 

Hoe door de faem uw glori wort bekrachtigt. 
W y zullen, als de lente weligh bloeit, 

En 't kille sneeu komt op 't gebergt ontdoien, 
Uw stil vertrek, uw rustplaets onvermoeit, 

Met geurigh loof en versch geb1oemt bestroien, 
Terwyl zult ge u vermaken in den rei 

Der zaligen, daer andre starren lichten. 
Vergeef my nu, dat ik weemoedigh schei. 

'k Zal in myn ziel voor u een eerzuil stichten. -
En gy, die hier uws Vaders lyk betreurt, 

MARYE, eilaas ! hoe schynt het heil verdweenen ! 

Bewys uw rou: 't valt schaers een kint te beurt, ' 
Zoo groot een" Helt en Vader te beweenen." 

Zoo als uit al bet bovenvermelde b]ijkt zijn de bijzonderbeden omtrent 
de waarnemingen van LEEUWENHOEK alle ontleend aan brieven door hem 
aan de Ro?Jal Sociel?J te Landen en aan particulieren gescbreven en bestaan 
dus oak zijne gescbriften uit eene verzameling dezer brieven, die alien op 
verschillende tijden, aanvankelijk ieder afzonderlijk of b~ enkelen te samen, 
schijnen gedrukt en uitgegeven te zijn, blijkens de pagineering, die in bet 
eerste deel niet doorloopend is, maar voor iederen brief afzonderlijk, en ook 
daaruit, dat zij bij verschillende boekverkoopers te Delft en te Leiden zijn 
gedrukt en uitgegeven. · 

Er bestaan van deze zelfde brieven twee uitgaven, namelijk de Hollandscbe 
en de Latijnscbe; beiden in vijf 4° deelen. waarvan bet vijfde deel de zoo
genaamde II Sendbrieven'' bevat. 

De Hollandsche verzameling, die in mijn bezit is, dateert van 1685-1718. 
Daarin zijn de brieven van LEEUWENHOEK opgenomen, deels onder den titel 
van Ontleedingen en Ontdekkingen enz, deels onder <lien van Ondervindingen 
en Besehouwingen enz., deels onder dien van Pervolg der orieven. 

Van deze vervo]gen zijn er zeven. Deel I vangt aan met den 28sten 
brief en loopt tot n°. 52, bevattende de brieven van de jaren 1679 tot 1686, 
terwijl daarin ook bet Eerste 7Tervolg van n°. 53 tot 60, loopende van April 
1687 tot November van <lat zelfde jaar gevonden warden. Deel II bevat 
bet Tweede tot Y.ierde Vervolg van n°. 61 tot n°. 83, loopende van 1688 
tot 1694. Deel III bevat het Vi.Jfde en Zesde TTervolg van n°. 84 tot n°. 
107, loopende van 1694 tot 1696. Deel IV bevat het Zevende Pervolg van 
n°. 108 tot no. 146, loopende van 1697 tot 1702. 

Deel V eindelijk bevat de Sendbrieven vervat in 46 brieven, loopende van 
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1712 tot 1717. Na aftrek dus van de 28 niet uitgegevene zijn er m deze 
vcrzameling in het geheel 165 hrieven opgenomen. 

De reden waarom deze brieven eerst met den 28sten aanvangen schijnt 
niet met zekerheid bekend te zijn. De drukker van de brieven, die in bet 
eerste deel ,vervat zijn, zegt aan het begin van bet Register op den 28sten 
tot den 52sten brief: "De voorgaande 27 brieven by den Auteur geschre
ven, en heeft by tot noch toe niet konnen resolveren, die met den druk ge
meen te maken; dus hJer de 28ste Brief de eerEte is die gedrnkt is." 

VaN HA.ASTERT 1) oppert bet vermoeden, als of hij den inhoud dezer 27 
brieven uit kiescbheid niet geschikt voor de publiciteit zou gekeurd hebben, 
doelende op een postscriptum onder een brief van LEEUWENHOEK, handelende 
over de zaaddiertjes, waar bij zegt: 

II Ik heh nog eenige afzonderlijke waarnemingen over de vrouwen en de be
vrugting enz., <loch ik houde die terug om geen aanstoot te geven. En in 
een anderen brief aan PETRUS RA.BUS 2), waar hij zegi: 11 lVIyne stellingen 
omtrent de versamelinge, bevrugtwerdinge en voorttelinge van onze vrouwen 
enz ., hebbe ik sedert <lat ze UE. onlangs tot mijnent gelezen had, nog aan 
een zeer geleerd en voomaam Heer laten zien eu daarhy gezeid, dat UE. 
my hadde aangeboden om het in 't Latyn over te zetten, en in die taal 
wereltkundig te .maken. Doch die Heer is, nevens my, van gevoelen, dat 
wy zulks best mogten laten; eensdeels enz .... en ten anderen, uit vreze dat 
de werelt, die dog boos en bot genoeg is, de N atuerkennis tot haar verderf 
mogt gebruiken en meer en meer in ongebondenheid uitspatten." 

Ik kan mij ech ter met deze opgegeven red en daarom niet vereenigen, de
w.ij l ik in de hrieven, die ik van LEEUWENHOEK in de Philosophical Trans
actions aan de Royal Society van voor 1679 geschreven, gevonden heh, en 
die een zestiental bedragen, er slechts eene gevonden heh die over de zaad
diertjes handelt. 

Het is zeker te verwonderen, <lat juist de brieven van 1673, waarin hij 
zijn eerste brief aan bovengenoem<l Collegie schreef, tot 1679, waarin de 
28ste of eerste brief der Verzameling is geschreven, in de verzameling gemist 
warden. Deze toch vertegenwoordigen een tijdvak, waarin .de waarnemingen, 
daarin vervat, zoo zeer de bewondering en verbazing van de leden der 
Royal Society opwekten, <lat . daardoor niet alleen de aandacht op hem ge
vestigd werd, maar hem de hooge onderscheiding werd waardig gekeurd als 
Lid van dat beroemd genootschap te worden aangenomen en dat onder om
stan<ligheden zoo vereerend voor hem als wellicht zelden aan een antler zijn te 
beurt gevallen. Zijne in bet IXde, Xde en Xlde deel <ler Philosopkical Tran8-
action8 opgenomene brieven hebben betrekking op zijne microscopische on
derzoekingen van bloed, melk, beenderen, de kersens, het haar, ket kristallyn
vocli!, de gezichtszenuw, de textuur van het kout, de lcleine diertJes in regen-, 
wel-, zee-, en sneeuwater, alsmede in water, waarin men peper kad laten trek
ken :,' de structuur der tanden, beenderen, ivoor. 

Ik vermoed eer dat hij geen afschriften van deze eerste brieven zal gehou-

1) T. a. p., blz. 26. 

2) Derde deel, 85ste Brief, blz. 13. 
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den hebben, zoo als hij dit van de anderen deed en mij uit enkele .perioden in 
sommige zijner brieven gebleken is, en hij daarom buiten de gelegenheid was, 
toen men bij hem op de uitgave zijner brieven begon aan te dringen, daaraan 
wat deze 27 eerste betreft gevolg te geven. Dat LEEUWENHOEK aanvankel~k tot 
die uitgave niet uit eigen beweging, maar op aandrang van anderen is overgegaan, 
blijkt uit een brief van zijn eersten uitgever DANIEL VAN GAESBEEK te Leiden, 
van 1 Januari 1684, bij w~ize van opdracht voor bet eerste deel geplaatst, waarin 
l1ij dus aanvangt: 11 Als alle de werelt seer verwondert sprak, van de uitvindinge 
tot beschouwinge der onsienelyke verborgenheidswaarheden, door UE. opgelost; 
ende dat veele boeken in andere landen en taalen daar af gewaagden, brande 
myn lust, om meede een oog-getuige daar in te zijn; soo heeft my den geleer
den Medicyn-meester de Heer CORNELIUS VAN 's GRA VESANDE, Raad en Scheepen 
der stad ])elft, bij UE. geleid: waar ik door UE. konstige en niet min 
loflyke uitvindinge, die verwonderlyke verborgentheden Gods, door UE. be
leefde goeddadighei<l komende te beschouwen, soo bevond ik, dat de vreemde 
boeken die daar af door <le wereld sweeven, in den sin, afteekening en waar
digheid niet weinig verschilden, en ook dat onse eige ingeboorne la_ndsaten 
in haar taal niet kosten genieten die wetenschappen, die reeds eenige nabu
rige volkeren in baar eygen taal en sprake waren bekend geworden. Der
halve niet rustende, ofte ik had bekoomen yets van 't gene UE. selfs de 
weerelt meede gedeelt had, so wierden my ter hand besteld ( door een Heer, 
die ik en de wereld daar voor moet danken) deese UE. nevensgaande brie
ven, by UE. gesonden aan UE. meede Broeders van dat Hoogloflijke Col
legie des Koninlclijke Societeits in Engeland. Deese (waarin soo bysondere 
wonderheden waren aan te schouwen) dagten my te waardig om niet aan 
alle onse Landsgenooten in haar eigen taal ( door _hulp van den voornoemden 
Heer, en myn druk-pers, mitsgaders de konstige hand des plaat-snyders, 
ABRAHAM DE BLOIS te Delft) sigtbaar voor te stellen, als zijnde een grond
steen, waar op alle wijsgeerige en doordringende verstanden voort bouwen err 
haare wetenschappen verder verklaren. Soo leg ik deese myne daad en sorge 
wederom voor UE. neder; in hoope, dat dit myn stout bestaan by UE. 
over 't hoofd gesien, en<le ten besten geduid sal werden; <lat ook UE. deese 
uwe eerstelingen ( die dan een Engels, dan een Frans, en dan wederom een 
Oud-Rooms hulsel syn opgeset en daardoor veel van haar eygen wesen en , 
luyster hebben verloren, en nu eerst het ligt in haar eygen vaderland 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 bewogen werden, omme niet alleen UE. verdere ondervindingen, 
maar ook die gene, die UE. (soo ik onderrigt ben) omtrent tkien jaaren lter
waards aan ltet HooglojfeliJ.k Gollegie in Engeland hebt opgedist, tot vol
doeninge van onse ingesetene wysgeerders meede te deelen, en dien kostelijken 
schat onse ingeboorne niet lan(Jer te onthouden, waartoe ik hoope Goel de 
Heere UE. ondersoekingen meerder en altoos sal zeegenen." 

Deze laatste periode, die ik onderschrapt heh, doelt dus blijkbaar op de 
eerste 27 brieven, die LEEUWENHOEK aan de Royal Society geschreven had. 

N og op eene andere gaping in de bekendmaking zijner brieven in de 
}lollandsche en Latijnsche verzameling wil ik wijzen. De laatste brief namelijk 
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van bet Zevende Ve'l"VO~(J (Deel IV) eindigt met den 146sten brief, gedateerd 
10 April 1702, terwijl de eerste_ der 46 "Sendbrieven" de dagteekening 
draagt van 8 November 1712. Er is das weder een t~j dvak van 10 jaren, 
waarin geen brieven van LEEUWENHOEK in onze taal of in bet Latijn afzon
derlijk . zijn gedrukt. Mogelijk zijn bet deze brieven, waarop gedoeld 
wordt aan bet slot van den Catalogus van de verkooping der microscopen, 
die na den dood van de dochter van LEEUWENHOEK in 17 47 te Delft plaats 
had, waar gezegd wordt in eene noot: 11 N.B. In den boedel van wijle Juf
vrouw MARIA VAN LEEUWENHOEK zijn gevonden eenige nagelaten manuscrip-· 
ten of brieven van haar vader, den Heer ANTONI VAN LEEUWENHOEK, de
welke door Z.E. in deszelfs leven geschreven en in eene nette en goede orde 
geschikt zijn, om als een vervolg op zijne voorgaande uitgegeven brieven 
gedrakt te kunnen werden; alle de Platen daartoe b ehoorende, zijn daarbij 
en reeds in 't koper gegraveert, zoo als de Latijnsche vertaling van voor
zeide brieven. Iemand genegen zijnde <lit werk te laten drukken, kan zich 
addresseren aan de Executeurs van de voorz. boedel." Wat er van die 
brieven geworden is, hen ik niet te weten kunnen komen. 

Eene andere verklaring, die mij, in verband met het boven vermelde, 
niet onwaarschijnlijk voorkomt, vond ik in hetgeen zijne dochter aan VON 

UFFENBACH, tijdens zijn bezoek aan LEEUWENHOEK, mededeelde. ,, Sie er
zaklte uns,'' zegt hij, u dass ikr Vater seit einigen Jakren viel neues durck 
seine Microscopia entdekt katte, er wolte aber in seinen leben nickts mehr 
von seinen Observationen kerausgeoen, weil ikne einiger Schimpf, vermutklick 
in Sckrijten, wiederfakren, da man sick uoe'I· seine sonderlicke ]lfeinungen in 
seinen Sckrijten kin und wieder spottisck auf..qekalten, und ikm sckuld gegeben, 
er lzabe mel,r durck seine Einbildung geselzen, als durck seine Glaser." 1) 
Dit bezoek nu had juist plaats in 1710, en de door zijne dochter bedoelde 
II nieuwe waarnemingen" kunnen dus zeer goed slaan op die, welke hij sedert 
1702 ondernomen en aan de Royal Society bad medegedeeld. Ik heb deze 
brieven in de Philosophical Transactions van de jaren 1702-1712, deel 
XXIII-XXVII, gevonden, bevattende zijne waarnemingen: Over ket groen 
kroos in ket water groeiende, en eenige rliertjes daarin gevonden; de zaden 
van versckillende Oost- Indiscke plan ten; den kinabast; net bes lag der tong 
bij konrtsen; de bloedvaten; de circulatie van Tiet oloed oij de visschen; 
candysuiker; de zaadvaten, spiervezels en oloed van den walvisclz; de kuid 
van den 9lif ant; de voortteeling der mossels; de milt;, roodkm·aal; samen
stelling van diamanten. 

Eindelijk heh ik ook nog na de laatste der "Sendbrieven" d.d. 20 Nov. 
1717, waar bij, om zijne booge jaren, afscheid neemt van de Royal Society, 
in bet XXXIste en XXXIIste deel der Transactions een achttal hrieven ge
vonden, van de jaren 1720 tot 1723, hetzelfde jaar, waarin hij gestorven is, 
handelende: Over beenderen; lzet middenrif; de spiervezels der vissclzen; de 
vaten in sommige soorten van hout, en over spiervezels in versckillende tlieren; 
de membranen, die de vaathundels omsluiten, waarin een spier verdeeld is; de 
spi-raalvaten van de bladeren; ket wollige bekleedael der persikken en kwee-

1) U FFENBACH's Reisen enz. t. a. p. 
NED. TIJl>SClIR. v. G:¢NEESK. 1871. ~ 2e AF·D. 
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appela; waarbij eindelijk nog gevoegd moeten worden de beide brieven, welke 
LEEUWENHOEK nog op zijn sterfbed aan zijn vriend JOHANNES HOOGVLIET 

verzocht in het Latijn over te zetten en aan de Royal Society toe te zenden, 
over welke brieven ik op zijn plaats uitvoeriger gebandeld heh. 

De Latijnsche verzameling bestaat eveneens uit vijf deelen in 4°, onder 
de volgende titels: 

Deel I onder dien van: Anatom,ia et contemplatio nonnullorum naturae 
invisi6ilium sec1retorum, comprekensorum Epistolis quibusdam scriptis etc. 
Lugd. Bat. 1685. 

Deel II : Epistolae ad Societatem Regiam Londinensem et alio8 viros il
lustros. Lugd. Bat. 168 9. 

Deel III; .Anatomia, 8eu de interioribus rerum, cum animatarum, tum in
animatarum, ope et beneflcio exquisitissimorum microscopiorum detectis. Lugd. 
Bat. 1689. 

Deel IV: Arcana natura-e ope microscopiorum detecta. Delphi 1695-1697. 
Deel V: Epi8tolae pkysiologicae super complurihus naturae arcanis, kac

tenus nunquam editae, Delphi 1709. 
Later heeft men ze nog gezamentlijk uitgegeven onder den titel: Opera 

omnia seu Arcana naturae ope exactissimorum microscopiorum detecta; doch 
men heeft er een nieuw titelblad voor geplaatst met de jaartallen 1715-1722. 

A. J. VAN DER A.A 1) vermeldt eveneens de bovengenoemde Hollandsche 
en Latijnsche uitgave in vijf deelen, waarin de brieven van LEEUWENHOEK 

zijn vervat; en bevestigt, door de vermelding der afzonderlijke titels, waar
onder zij zijn uitgekomen, dat enkele dezer brieven bij een-, twee-, drie· en 
meertallen te samen afzonderlijk , zijn uitgegeven en, zoo als ik boven op
merkte, betrekking hebben op de 52 eerste brieven, altijd daarvan afgetrok
ken de 27 eerste niet gedrukte, terwijl hij zoowel van de Hollandsche als 
de Latijnsche uitgave de geheele uitvoerige titels mededeelt. Men vindt ver
der nog bij VAN DER AA zijne correspondentie met PETRUS RABUS, de uit
gever van de Boekzaal van Europa, welk tijdschrift tot op onzen tijd onder 
den naam van Boekzaal der geleerde wereld is bekend gebleven. 

In de Hollandsche en Latijnsche verzamelingen zijner brieven vindt men 
er echter slechts een aan genoemden schrijver, die een bijzonderen vriend 
van LEEUWENHOEK moet geweest zijn. 

Deze correspondentie heeft RABUS in zijn Boelczaal bekend gemaakt; ze 
is de volgende: 

1. Korte inkoud yan een brief, gescltreven uit Kalmar, bekelzende een over 
zeldzame ziekte van eene vrouw, die r0pen (rupsen) uit haar regter oor 
loosde, en Brief van LEEUWENHOEK aan den schr0'ver van de Boekzaal over 
de vorenstaande historie. 

2. Uittre!csel uit een brief van den grooten onderzoeker der Natuurgeheimen 
den Beere ANTONI VAN LEEUWENHOEK, gesckreven aan den schriJver van de 
Boekzaal, waarin gekandeld wordt van de vis, Roch genaamd, deszeljs eijeren, 
hloedvaten enz. Delft den 21 Mei 1695. (In P. R Boekzaal van Europa, 
Mei en Junij 1695, blz. 322.) 

I) Biographisck Woordenboek der Nederlanden. (Letter L.) 
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3. Brief van den grooten natuur-!Jesckouwer den He.ere ANTONI VAN_ LEEU

WENHOEK, gesckreven aan P. RABUS, zoo als ze van woorde tot woorde luid 
( een vervolg van 's Mans ontdekkingen, wegens ket koornvlies en d' oogen van 
een Rombout (Korebout of Puistebijter); ontleding van 't gemelde vlies. Be
sckouwing door 't zelve. Uit koevele schubacktige opeenleggende . deelen ket 
bestaat. Volmaaktkeid van ''t oog. Redeu waarom ket vliegend dier met zoo 
veel duizende gezigten voorzien is. Krabbe-, kreeften- en garnaats-oogen. 
Eijernesten der voren8gezeide Rombouten. Groot getal eijeren. Oorzaken 
waarom uit die eu·eren niet ·meer voortgekomene dieren gezien wor1en. Besluit 
van de voortteelinge in P. RABUS, Boekzaal, Nov. en Dec. 1694, blz. 511. 

4. Brief van den lJ eer ANTONI v A.N LEEUWENHOEK aan den sckrijver van 
de Boekzaal (.e. RABUS) gezonden, als een vervolg van zijn gevoelen over de 
kistorie van de vrou'?!) van Kalmar, in de naast voorgaande twee maanden 
verkandeld en onderzog!. Bij RA.Bus, Boekzaal van Europa, Julij en Aug. 
1695, biz .. 92; Sept. en Oct. blz. 258. 

4. Brief van A.NTONI v AN LEEUWENHOEK aan P. RA.BUS, icaarin gekandeld 
word van den zoogenaamden Honingdauw. Wat de boeren en ket algemeene 
volk daardoor verstaan. Waarneming van zeker glimpend vockt op lindebladen. 
Zoutdeelen in dezelve. IJeze vocht in 't oog als een olyacktige stoffe voor
komende, valt geenszins uit de luckt. Ze wordt uit de bladeren uitgestoote.n. 
Besckouwin9 van meer boomen en kare bladen, bi,jzonderli,jk den W.ijngaert. 
Bevestiging van ket voorgestelde. Nog iets van de wigckelroede; in P. RABUS, 

Boekzaal van Europa, iulij en Aug. 1696, blz. 144. 
6. Uittreksel uit zekeren brief van den Heere ANTONI v AN LEEUWENHOEK, 

den viJfden van Gras1naand 1697 aan de KoninklUke Maatsckappij te Landen 
gesckreven, wegens den zeilsteen en ltet ijzer; in RA.-BUS, Boekzaal van Europa, 
Mei en J unij 1697, blz. 495. 

7. P. RABUS, Brief aan den gi·ooten 'ltitvindm· der Natuur·geheimen, den 
Heere ANT. VAN LEEUWENHOEK; in Boekzaal van Europa, 1693, blz. 159. 

8. Uittreksel uit een brief van · den Beere ANTONI v AN LEEUWENHOEK, 

gesckreven aan den sckriJ"ver der Boekzaal. Over de vloo-teelt; in Boekzaal 
van Europa, 1633, biz. 554. 

9. Brief van den sckriJver des .Boekzaals aan ANTONI v .A.N LEEUWENHOEK 

afgevaardigt, over een zonderlinge kistorie van goud, zilver of andere berg
s to.ff en, met een tweesprankelig tak}e van een boom te ontdekken; in Boekzaal 
van Europa, Mei en Junij 1696. blz. 495 en .dntwoord van A.NT. v .A.N LEEU

WENHOEK, biz. 522. 
Van deze brieven zijn n°. 1, 2, 4, 7 en 9 niet in de verzameling zijner 

brieven te vinden, terwijl over den inhoud van n°. 3 gehandeld wordt in het 
IIIde deel, 5de vervolg, 85ste brief, blz. 5; van n°. 5 in het IIIde deel, 6de 
vervolg, 104de brief, blz. 293 en IV de deel, 7 de vervolg 109de brief, van 
n°. 6, in het IV de deel, 7 de vervolg, 108ste brief, blz. 3; van n°. 8 in het 
Ilde deel, 4de vervolg, 76ste brief, blz. 561. 

Men vindt nog bij v .A.N DER A.A vermeld, dat de brieven VAN LEEUWENHOEK . 

in de Giornale Litterati te Modena zijn opgenomen. 
Ook zijn de microscopische beschouwingen, vervat in de Pkilos. Transact. 

n{i. 3, pag. 51; n°. 94, pag. 6037; n°. 97, pag. 6116; n °. 102, 106, 108, 
6* 
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117, 136, 140, door LESKE in het Hoogduitsck overgezet en uitgegeven, 2 deelen 
in een band_ 

Verder: lJe generat-ione llominis, liber PETRI GERCKE, Med. Dr. Ohymiae, 
Theoriae et Materiei Med. Projes8. P. 0. in Academia Julia Serenissimi 
Ducis Brunsvic. et Luneb. a consiliis .Aulae et A..rchiatri ac Re.qiae Societatz's 
Scientiarum Berol. ]lfembri. Helmst. 1744. 

Oours de Physique, ar:compagne de plusieurs Pieces concernant la Physique, 
qui ont deja paru et d?un Extrait critique des Lettres de Mr. LEEUWENHOEK, 
par feu Mr. HARTSOEKER, A la Haye, 1730 4°. 

Eene uitvoerige lijst van de 'brieven van LEEUW ENHORK kan men ook 
vinden bij L. THEOD. GRONOVIUS, Bibliotheca Regni animali atque lap.idi. 
L. B. 17604 pag. 15 9. 

Yerder vermeldt Dr. HERMAN AUGUST HAGEN in zijn Bibliotheca entomo
logica, Leipzig 1862, een 15tal brieven, allen van enfomologischen inhoud. 

Prof. LOUIS AGASSIZ heeft de brieven van zoologischen inhoud van 
LEEUWENHOEK opgenomen in zijn Bibliotlzeca zoologiae et geologiae, London 
1852. 

J. VICTOR C.A.RUS en WILHELM ENGELMANN hebben dit gedaan in hun 
Bihliotheca Zoologica, Leipzig 1861, voor een aanzienlijk a_antal zijner brieven, 
die zij onder de desbetreffende rubrieken hebben vermeld. 

Eindelijk volgt hier de korte inhoud van de acht manuscripten van 
LEEUWENHOEK, berustende in de Bihliotheek der. Leidsche Hoogeschool, Cat. 
XVIII, HUYGENS, nfl. 26 en 30, als: I. vijf aan coNSTANTYN HUYGENS; II. 
twee aan CHRISTIA.AN HUYGENS; III. een aan N. OLDENBURG, Secretaris der 
Royal Society te Londen, terwijl er zich nog een eigenhandig geschreven 
brief van CHRISTIAAN HUYGENS aan LEEUWENHOEK bij bevindt, waarbij ge
voegd is eene door LEEUWENHOEK geschreven en uitgewerkte berekening, ten 
betooge, dat er meer dan tienmaal zoo veel levende dieren uit de horn van 
een cabeljau v oortkomen als er mensch en op de aarde leven. Dezelfde be
rekening wordt gevonden in een postscriptum onder een brief van LEEUWEN
HOEK aan NEHEMIAS GREW, Secretaris der Royal Society te Londen (28ste 
brief, blz. 14). 

Al deze brieven zijn geteekend ANTONI LEEUWENHOEK, de voornaam met 
een lange i zonder 1Jan en met ck. 

De inhoud dezer man uscripten is de volgende: 
I. l°. d.d. April 1674: Over de globulen in rnelk, het haar, de nagels; 

de vorming van rnelk in de vrouwen-borsten uit bloed. ~ 
20. <l.d. 24 April 1674: Over de bloedbolletjes; de beenderen; waan1an 

de witte kleur van fijngestoten gekleurde stoffen is toe te schrijven; de 
bolletjes in de kuit van cabeljauw. 

30. d.<l. 7 November 1676: Over de diertjes in gekruide wateren en m 
n·gen- en andere wateren, waarin hij zes versch,illende <liertjes beschrijft; de 
~,r.Itjes in azijn, LEEUWENHOEK bedankt in dezen brief aan het slot, voor het 
airnbod van zijn zoon, CHRIS'fIAA.N HUYGENS, om zUne observatien in de 
Frnnsche taal over te · zetten en ze in die taal wereldkundig te maken. 

40. d.d. 26 December 1678 : Opmerkingen over de door CHRISTIAAN 
HUYGENS waargenomen en afgebeelde diertjes in verschillende wateren; over 
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het zoogenaamde stof op de v leugels <ler kapellen en af beelding dezer 

schoone schubjes. 
5°. d.d. 21 Mei 1679: Speculatien over de kleine vatjes en zenuwen in 

de kleine diertjes in het water enz.; calculatie omtrent de grootte dezer 
diertjes. 

IL 1 °. d.d. 15 Februarij 1677: Dankzegging voor de vertaling in het 
Fransch zijner observatien. 

2°. d .d. 15 Mei 1679: (Medegegeven aan zijn zusters zoon ANTONI · 
Zie mijn familieregister). Over de beweging der 

lange staart. Aanbeveling aan OHR. HUYGENS om, 
uitgeeft, het boekje van ROBERT HOOKE, Lectures 

MOLYN of DU MOLYN. 
kleine diertj es met een 
voor hij zijn Dioptrica 
and collections te lezen. 

III. d.d. 1 Junij 1674. Dankzegging vom· ontvangen i10mmers der Pkilo
sophical Transactions en voor de aanmoediging van BOYLE, om voort te gaan 
in bet onderzoeken van de II bloeiiende couleur", die het bloet uit de aderen 
ondergaat, als het aan de lucht uis blootgesteld ; o bservatie over bet neder
zakken der bloedbolletjes naar den bodem; over de wijze hoe hij bloed en 
melk in dunne glazen pijpjes observeert, en beschrijving en af beelding dezer 
fijne haarbuisjes; over de drukking die de lichamen door de lucht onder
vinden (hij zond er eenige der boven beschreven haarbuisjes om het bloed 
in waar te nemen bij); over de structuur van beenderen en tanden; over de 
lever; de hersenen en het ruggemerg eener koe; het v lees ch en de dunne 
striempjes daarin; bet speeksel; de menschelijke opperhuid. 

IV. d.d. 6 :Maart 1690. Minute van eeu brief van CHRISTIAAN HUYGENS 
aan LEEUWENHOEK. Over eene verbeterde wijze om de glazen bol in tc richten, 
ten einde de ronddraaiende beweging der aarde aan te toonen (zie bl. 70 en 
zesde vervolg lOlste brief, blz. 263). 

Verder handelt ten eigenhaBdig geschreven brief van LEEUWENHOEK aan 
den Heer L. v AN VELTHOYSEN, in het bezit van den W el-Ed. Geb. 
Heer VAN DAM VAN NOORDELoos te Rotterdam, van 11 Mei 1679: Over 
de figuur van een plant in zaaden te zien; de spiraalvaten in de zaden, bet 
hout en andere deelen der planten; de schimmel op oud lede r en hoe bet 
gevormd wordt; over de witte vloed. 

Later is mij nog door Dr. DU RIEU bericht, dat door hem in een bun
del, nog niet op den catalogus gebrachte brieven, gevonden zijn vier brieven 
van LEEUWENHOEK: 

1 °. Een afschrift van een eigenhandigen brief van LEEUWENHOEK, waarvan 
het oorspronkelijke berust bij den Heer MA.ZEL, Oud-Secretaris-Generaal van 
Buitenlandsche Zaken, te 's Hage: 11 Oyer de zoogenaamde zaaddiertjes; de 
aaltjes in den azijn, waaromtrent LEEUWENHOEK vermeldt, dat er 8 a 10 in 
een glazen pijp te zien waren, welk getal, na verloop van 3 maal 24 men, meer 
dan 80 waren vermenigvuldigd, en hij zich niet kan begrijpen deze zonder 
voortteeling kunnen ontstaan. Dit bracht hij over op de vei·menigvuldiging van 
de diertjes in het regenwater, waarbij het hem eveneens onbegrijpelijk is, hoe 
zij voortteelen. Hij verdiept zich verder in dezen brief over de vraag, 
waar het zaad van daan komt, waaruit de diertjes voortkomen, die in het 
sperma van menschen en dieren gevonden wordt. 
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2°. De eigenhandige brief in HALBERTSMA's dissertatie, pag. 70 vermeld 
als. N°. VIII der Pkilos. Transact. 

3°. De eigenhandige brief, eveneens in genoemde dissertatie op pag. 69 
vermeld, en in het Engelsch vertaald te vinden in de Pltilos. Transact. Vol. 
XXIV, pag. 1614 . 

.A.an het hoofd van dezen brief teekent Prof. HALBERTSMA aan, dat deze 
geschreven is in een tijd, dat LEEUWENHOEK boos was en in het Hollandsch 
althans niets uitgaf. Deze brief handelt over de c.ochenilje en bevat eene 
wederlegging van de beweering, dat deze' stof geen diertj es zouden zijn. Hij 
haalt daarbij aan de verklaring van een ooggetuige, namelijk een oud Span
jaard van Jamaica, en beschrijft de wijze hoe deze op de bladeren en ta~jes 
van zeker gewas II prikle-pear of Indische vijg," met dikke ronde bladeren en 
scherpe stekels voorzien, voortplanten, en hoe zij eindelijk door den rook 
van brandende stoffen gedood en verzameld worden op onder de planten uit
gespreide kleeden enz. Deze bijzonderheden zegt LEEUWENHOEK ontleend te 
hebben uit de Philos. Transact. van de rnaanden Maart, April, Mei en J uni 
1691, waarvan hij zich eene vertaling had doen maken. 

4°. Twee eigenhandige brieven aan den dicbter van verzen op zijn af
beeldsel gemaakt, narnelijk H. K. POOT, terwijl het tweede gedicbt te vinden 
is v66r de II Sendbrieven'' van LEEUWENHOEK. Deze brieven zijn van 10 Mei 
1716. Hij handelt daarin: n over de diertjes in het water," en voegt er eene 
uitvoerige _berekening bij van hunne grootte, terwijl de tweede handelt: "over 
de maagdepalm,'' waarvan men beweerde, dat de bloem, die het droeg, geen 
zaad zou voortbrengen, ,welke bewering hij door zijne onderzoekingen logen
strafte. 

Deze aan POOT geschreven brieven waren bezegeld met een cachet, waarin 
_ bet vrij goed bewaarde portret van LEEUWENHOEK gegraveerd was, zoo als 

blijkt nit de goede gelijkenis met het gegrav.eerde portret, uitgegeven bij zijn 
Ontledingen en ontdekkingen. Leiden 1686. 

Eindelijk werd rnij nog zeer onlangs door Dr. nu RIEU medegedeeld, dat 
door -hem in den Navorscher van 1864, blz. 351, een afschrift is gevonden van 
een brief van LEEUWENHOEK, d.d. 9 Fehr. 1701, aan FREDERIK ADRIAAN VAN 

RHEDE en handelende over verfstoffen en turfgraving. 
Ook van al deze bri~ven zijn rnij, door de welwillende zorg van Dr. nu 

RIEU, nauwkeurige ~fschriften toegezonden. 




