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VAN ARISTOTELES T O T PASTEUR.
VIII.

Anthoni van Leeuwenhoek. (24 Oct. Jé32—26Aug-. 1723),

NGEVEER gelijktijdig met Malpighi en Swammerdam leefde
de beroemde A n t h o n i van Leeuwenhoek. Waren de beide
eersten gestudeerde mannen, de laatste heeft zich zelf gevormd.
Men merkt dit ook aan hun werken. Terwijl Malpighi en
Swammerdam een samenhangend geheel gaven, lette Leeuwenhoek daar niet op, doch stuurde zijn brieven over tal van onderwerpen de
wereld in, juist nadat hij een of ander had ontdekt, wat hem belangrijk voorkwam. Zijn brieven werden in bundels uitgegeven, in chronologische volgorde,
en in bonte rij volgen de onderwerpen elkaar op.
Toch was Leeuwenhoek niet onontwikkeld, vele passages in zijn werken
bewijzen, dat zijn kennis van natuurkunde, scheikunde en wiskunde zeer behoorlijk genoemd moet worden. De legende van zijn weinige eruditie schijnt
mij toe het meest gebaseerd te zijn op enkele uitspraken van tijdgenooten, die
onder geleerdheid verstonden de kennis der oude talen. Zoo zegt Carus nog,
in zijn geschiedenis der zoölogie: ^hij schijnt zelfs geen Latijn gekend te hebben.*
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De bewondering van dezen auteur voor hem schijnt niet groot te zijn, immers
zijn conclusie is, „dat hij de eerste geweest is van die amateurs, die van het
mikroskoop niets vragen dan een stil genoegen." In zekeren zin kan men
Leeuwenhoek beschuldigen van dilettantisme, maar men zal hem tevens
moeten huldigen om zijn on vermoeiden ijver, zijn scherpe opmerkingsgave, zijn
veelzijdige belangstelling en zijn logischen gedachtengang. Waren Malpighi en
Swammerdam genialer. Leeuwenhoek behoort toch met hen tot de grondleggers van de nieuwere richting in de biologie, en zeer vele belangrijke ontdekkingen hebben we aan hem te danken.
Misschien mag hier de opmerking plaats vinden, of de biologen van Nederland zich niet zouden kunnen vereenigen om, hetzij het derde eeuwfeest van
zijn geboorte, hetzij de herdenking van zijn overlijden voor tweehonderd jaren,
te vieren door een fonds bijeen te brengen om een systematisch gerangschikte,
nieuwe uitgave van zijn werken mogelijk te maken. Waar L e e u w e n h o e k
vaak in herhalingen verviel, zou het werk niet zoo lijvig behoeven te zijn als
men wellicht zou vreezen. Ons kleine vaderland mag zijn groote zonen wel in
eere houden!
Menigmaal stuit men op de bewering, dat men zoo weinig weet van het leven
van Leeuwenhoek en dat eerst sinds 1885 meer daarvan bekend is geworden,
door onderzoekingen van A. W y n t h e r Blyth, welke door Richardson zijn
gebruikt, (zie o. a. Locy p. (57). Nu is dit geheel in strijd met de waarheid,
immers, reeds in 1871 heeft P. J. Haaxman, l) apotheker te Rotterdam, een
studie geschreven over Leeuwenhoek in het Tijdschrift voor Geneeskunde,
welke studie in 1875, meer uitgebreid, afzonderlijk verschenen is bij van Doesburgh te Leiden.
De archivaris van Delft, Mr. Bouricius, was zoo vriendelijk mij op eenige
onjuistheden hierin opmerkzaam te raakefi, zoodat de hieronder genoemde data
iets afwijken van die van Haaxman.
Leeuwenhoek's familie behoorde in Delft thuis. Zijn overgrootvader, zijn
grootvader en de vader van zijn grootmoeder bezaten er bierbrouwerijen en behoorden dus tot den gegoeden burgerstand.
A n t h o n i (of Anthony) is geboren den 24 Oct. 1632 en den 4en Nov. in
de Nieuwe Kerk gedoopt. Hij schijnt tot zijn zestiende jaar op school
en daarna eenigen t\jd te Amsterdam boekhouder ein kassier geweest te zijn bij
een lakenhandelaar 2) doch keerde spoedig' naar Delft terug en huwde 29 Juli 1054
met B a r b a r a de Mey. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen voortgekomen, n.1.
') De familie H a a x m a n stamt af van Corn. II a u x m a n, gelmwd met M a r i a d u
Molyn, dochter van J a n du M o l y n en M a r g a r e t ha v a n L e e u w e n hoek,., de
oudste zuster van A n t h o n i .
») H a a x m a n werpt de hypothese op, dat hij toen wellicht kennis maakte met J a n
Swammerdam.
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drie zoons en twee dochters, die allen jong stierven, behalve de oudste dochter,
M a r i a , die 22 Sept. 1656 geboren is.
Den 26en Maart 1660 werd hij benoemd tot Kamerbewaarder der Kamer van
Heeren Schepenen van Delft, welken post hij tot 1699 bekleedde. Daarna werd

hem het salaris zonder dienstprestatie uitgekeerd. Zijn opdracht was o. a. om
z/deselve Heeren te betonen alle respect, eere ende reverentie ende naerstelyck
te. agtervolgen ende getrouwelijck te effectueren alle diensten die hem sullen
worden belast,... de Camer pertinentelyck te reynigen ende schoon te houden,
't vuyr, soo wanneer den tijd sulcx sal vereyschen, op syn bequamen tijd aan
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te leggen ende de kooien, die ongeconsumeert soude moge wesen, tot syn profijt
wel te bewaren, dat geen ongeluk daarvan ofte van het Ligt van de kaarsen en
geschiedde ende sal voorts alles doen, dat een goet ende getrouw Camerbewaarder schuldig is te doen ende behoort." Hij zal wel een knecht het mindere
werk hebben laten doen! Voor zijn ambt werden hem uitgekeerd twee honderd
en zestig guldens, benevens ,/Voor het schoonmaeken van de Schepenen-, Vroetschap- en Schutterskamer, voor de behoeften, die hij daertoe van nooden heeft,
de somma van 54 gulden", totaal ƒ 314 per jaar.
Later werd hij nog generaal-wijkraeester, op een jaarwedde van ƒ 50.
Hoewel deze bedragen niet zoo laag waren als wel schijnt (de stadssecretaris
kreeg ƒ 800), zou A n t h o n i v a n L e e u w e n h o e k daarvan niet zoo ruim
hebben kunnen leven als hij zeker wel gedaan heeft. Uit alles blijkt, dat hij
een vermogend man was. Hij hield een paard, op de schilderijen is hij afgebeeld in kostbare kleeding, hij wenschte zijn microscopen niet te verkoopen,
maar zond ze wel als geschenk enz. enz. Ook was het huis dat hij bewoonde
(hoek Boterbrug en Oude Delft) niet dat van een armoedig levend man. Dit huis
is aan de achterzijde nog niet veranderd. Het ijzeren hek met astrolabium wijst
nog op den grooten onderzoeker.
Zijn vrouw overleed II Juli 1666 en -bij huwde 25 Juli 1671 voor de tweede
maal, thans met C o r n e l i a S w a l m i u s . Uit dit huwelijk werd één kind geboren, dat spoedig stierf.
Hij overleed 26 Aug. 1723 en werd den 31 en Aug. in de Hippolitus of
Oude Kerk begraven. Bij zijn begrafenis werd een impost (een soort belasting)
geheven van ƒ 30, en dit was het hoogste bedrag dat geheven mocht worden.
Zijn eerste verhandeling (van 28 April 1673, dus toen hij 41 jaar oud was)
werd door R e g n e r u s de Graaf, den beroemden ontdekker van het ei (feitelijk
de eifollikel; der Zoogdieren, naar de Koninklijke Sociëteit te Londen gezonden.
Rustig, zonder eenige overhaasting, ging L e e u w e n h o e k te werk. en
als hij iets gevonden had, dat hem de moeite waard toescheen, stuurde hij het
aan deze Sociëteit. Eén der geschiedschrijvers der biologie zegt, „dat hij z\jn
brieven instuurde met een regelmaat, als waren het weerberichten". Nu, dit is
wel iets overdreven.
De toon van de brieven is nuchter, vaak familiaar. Zoo vertelt hij bijv.
[VII verv. 108e Miss. 5 April 1697] i) „Ik hebbe op den 26. van de voorledene
maant, aan de Beurt-Schipper van Rotterdam op London selfs bestelt een kleyn
Pakje met het Opschrift, An the Secretary of the Royall Society ad GreshamColledge, met Schipper Huybert den Baas, welk Pakje alleen behelst mijne laatste
gedrukte Brieven die in de Latijnse Taal sijn overgeset, ik wil hoopen dat het
wel te regt sal gekomen sijn."
Allerlei huiselijke opmerkingen vinden in zijn beroemde brieven een plaats:
') Zie voor de beteekenis van deze aanwijzingen bij de Litteratuuropgave.
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Zoo bv. zijn kweekerij van zijderupsen (Ie Vervolg 56e Missive 11 July 1687)
„Den 10. September heb ik Zijdworm-Eyeren die zes weken geleyt waren, in
een kleyn plat toegeschroeft doosje gedaan, ende die bij dag in mijn sak gedragen, ende des nagts heb ik de selve bij mijn in 't bet genomen, opdat die
doorgaans warm souden blijven. En in een ander diergelijk doosje heb ik Eyeren
gedaan, die drie weeken out waren. Dese Eyeren heeft mijn Huysvrouw (die
haar seer warm kleed) nacht en dag op haar Borst gedragen, met die insichte
omme in den Herst (waar het mogelijk) de Zijdwormen van tijd tot tijd te sien
groot werden."
De Heeren van de Royal Society werden ook nog gelukkig gemaakt met
de volgende ontboezeming (VII verv. 130e Miss. 27 Juny 1700):
z/My gedenkt, dat over eenige Jaren myn Huysvrouw Salr. met swareTantpijn gequelt zijnde; klaagde dat in hare Tanden soo toe ging, alsof het vlees
wierde door knaagt.
//Seker Doctor Medicine, waar over zij Meuy was, meer als eens daar over
geroepen zijnde, en de pijn na geen middelen, die in 't werk gestelt wierden,
willende luysteren, wierd goet gevonden een droppel Oly van vitriool i) in de
holle Tand te laten druypen, waar toe ik een werktuygje van glas toestelde, om
daar door de droppel vitriool in de holligheid van de Tand te plaatsen, sender
dat het Tantvlees beschadigt wierde, met die gedagten, van door de bijtende
stoffen de senuwagtige deelen, waar üyt de pijn voortquam, alsdoot te bijten.
„Dit verrigt hebbende, was kort daar aan de pijn gestilt.
„Nu kan het ook wel geweest zijn, datse een ofte meer Wormkens in de
holle Tand heeft gehad, nademaal zij seer smakelijk was eetende Oude Edamze
kaas, die soo verre gekomen was, datze aan het rotten raakte, als het maar
witagtig rot was, en haar niet ontsag veel maal daarvan te nuttigen, schoon
veel Wormkens in deselve waren, dit soo sijnde, soo konnen de Wormkens,
daar wij geen gedagten van hadden, de pijn wel veroorsaakt hebben, en door de
Oly van vitriool, wel gestorven zijn."
Niet slechts zijn huisvrouw wordt in de brieven genoemd; zoo zegt hij van
zich zelf [(I) 33e Miss. 22 Nov. 1680] „Deze mijne geseyde observatien, hebben
mijn gedagten nog verder laten gaan, namentlijk op de meikaderen die men in
't Latijn noemt, soo ik onderrigt ben, Venae Lacteae, en alhoewel ik de Anatomie
gansch niet en versta, nog geen ontleedinge oyt en heb bij gewoont, daar men de
melkvaten vertoonde, soo heb ik d i e . . . gevonden digt aan den darm, in een
Lam..."
Ook wordt de Sociëteit vergast op de volgende uitspraak [(1) 340 Miss.
4 Nov. 1681] „Ik weeg omtrent 160 pond, en seer na in soodanige swaarheid
heb ik ontrent 30 jaar geweest," en hierop volgt nog een pagina over zijn
geregelden stoelgang!
^ Zwavelzuur!
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In hetzelfde epistel leest men „Ik heb gesond zijnde, een groote jeuking aan
mijn lighaam, dog meest in het voorjaar" „en naar hij sig sekerlijk inbeeldt"
komt dit omdat de haartjes van het lichaam «in de voortijt" zouden uitvallen
en vervangen worden door nieuwe, die „als dan met geweld door 't opperste
huidje van de regte huid afscheuren, hetwelk dan niet als met een groote jeuking
of kitteling kan geschieden." Deze passage is hierom interessant, omdat hij hier
tegelijkertijd spreekt over de haren van zijn baard, terwijl hij op de beide mij
bekende portretten baardeloos is voorgesteld.
Kostelijk is ook zijn opmerking (VII Verv. 120 Miss. aan Ehrenf. Walter de
Tschirnhausen 1699) „Wat mij belangt, ik houw ook van geen purgerende
Medecinen, nog ook van geen saken, die de tonge onaangenaam zijn, want zijn
ze de tonge niet aangenaam, hoe konnen ze het lighaam aangenaam zijn?
»Wanneer ik des avonts wat hartig hebbe gegeten, en een glas wijn gedronken, dan is mijn Medecine des mergens coffé, en die wat meer, alsdaaglijks
mijn gewoonte is, te drinken, en dat soo heet en schielijk agter den anderen,
als het my mogelijk is, door welk doen, mij het sweet aan allen kanten uytbreekt, dus tragt ik het geene mijn bloet, door meer als ordinare spijs en wijn
drinken, hinderlijk is geweest, niet alleen uyt te drijven, maar ook in plaats van
de uytgedrevene stoffe, weder te vergoeden door de Coffé, waar toe ik in 't
drinken Kandysuyker gebruyk, en soo door sulk doen, mijn lighaam niet kan
herstelt werden, een gantschen Apoteecq, beeld ik mij in, sal soo veel tot herstelling van mijn lighaam niet konnen uytleveren; en dit is ook de eenigste
middel, die ik sedert veel Jaren hebbe in 't werk gestelt, als ik een koorts gewaar
werd, alleen met dit onderscheid, dat ik mij ook door Thédrinken, soo doe sweeten".
Deze natuurgeneeswijze berustte o. a. op zijn veronderstelling, dat zijn bloed
te dik geworden was en dus^ de fijne, door hem ontdekte capillairen, niet kon
passeeren, doch door deze kuur weer „dunner" werd.
Zijn handigheid was groot. Niet alleen vervaardigde hy de glazen toestel,
waarmee het zwavelzuur gedruppeld werd in de holle kies van zijn echtgenoote,
maar ieder oogenblik leest men van door hem vervaardigde glazen instrumenten.
Hij zegt er zelf van (Ve Verv. 93e Miss. 18 Aug. 1695) „UEd: WelEd: Gestr:
Heere zoude wel menen, dat ik in de konst van Glas-blasen, bij de Kaars of
Lamp geoeffent was. Ik hebbe geen andere kennisse van Glasblasen gehad, als
dat wanneer op onse Jaarmart een Glasblaser in de Stad was gekomen, die zijn
Glasblasen bij de Lamp, om geit liet zien, en als doen op desselfs handeling
agting nemende, heb ik het bij de hand gevat, en dus kan ik alleen maar
blasen, het geene ik tot mijn verrigtinge van nooden hebbe."
In de latere brieven spreekt hij graag van zyn ouderdom (b.v. Sendbrief
XXXII, aan Abraham van Bleyswijk, Mijn Heer en Neef. 2 Maart 1717).
„Men seyt tegenwoordig bij de onverstandige nog van m\j, dat ik een
toovenaar ben; ende dat ik de menschen vertoon dat'er niet en is: dog het is
haar te vergeven, sy weten niet beter.
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„Seker Heer seyde (weynig weken geleden) tot mij, dat ik in mijne hooge
jaaron niet soude stil staan; dat de vrugten, die in den herfst rijp werden langst
konnen duuren.
//Hier hebt UEd. het geene ik in mijne seer hooge jaren, na veel arbeyt
hebt ontdekt..." En later nog (ibidem XL VI Brief, aan de Kon. Soc. te Londen
20 Nov. 1717);
„Na myne gedagten sal dit rayne laatste waarneminge syn, die ik UE. Hoog
Edele Heeren sal laten-'toekomen; omdat mijne handen swak worden, ende een
weynig bevinge onderworpen syn, dat afhangt van mijne seer hooge jaren, die
nu al 85 sijn verloopen. Ende dus laat ik myne groote dankbaarheyt bij desen
aan UE. Hoog Edele Heeren toekomen; hierin bestaande, dat my in den jare
1679 hebt gelieven zoo gunstig te wesen, ende buyten mijne kennisse tot een
Lid van UE. Hoogweerdig Collegie der Koninklyke Sociëteit aan te n e m e n . . . "
Toch schreef hij later nog 8 brieven, die opgenomen zijn in de Transactions.
(XXXI en XXXII). De laatste brieven schreef hij, met den dood kampend, en
nog op zijn sterfbed vroeg hij ze in het Latijn te vertalen!
Wat zijn kennis der talen betreft, zou men uit de volgende uitspraak af kunnen
leiden, dat hij het Engelsch machtig was: [(I) 39e Miss. 12 Sept. 1683] „'t
Was mij ook aangenaam te verstaan, dat UEd. ten mijnen respecte de Twee
Edelluyden, die ik aan UEd. hadde geaddresseert, hadde gepresenteert te brengen
in de Vergadering van de Sociëteit, welke grote eer, sy wel behoorden aangenomen te hebben; deselvige hebben sulkx bij missive mij uit London bekent
gemaakt, en seggen geen andere redenen en hadde, als dat de Engelsche Taal
niet .en verstonden, en bekommert waren.de Heeren daardoor hinderlijk te sijn."
Uit de volgende zinsnede volgt het nog duidelijker [(VIII) XVIII Brief 28 Sept.
1715] „Mijn voornemen is mijne Brieven in onze taal niet té laten drukken;
maar na mijn doot sullen daar meer dan 100 Brieven met den druk gemeen
gemaakt werden, ende daartoe hebbe ik al elf kopere plaaten laten snijden; zoo
dat er nu niet gemeen gemaakt wert, als het geene ik aan de Koninglyke Sociëteit
schrijf, ende dat is in de Engelsche Taal."
En toch beweerde M o l y n e u x (Haaxman 1. c.p. 15): „hij was geheel en al
ongeletterd, daar hij noch het Latijn, noch Fransch of Engelsch, of eenige andere
der nieuwe talen, behalve zijn moedertaal, machtig is, hetgeen een groote hinderpaal is om zich met hem, voornamelijk over zijn waarnemingen te onderhouden"
Zoo kan hij ook geen kennis nemen van wat anderen geschreven hadden „zoodat hij nu en dan tot ongerijmdheden of in bizarre verklaringen vervalt." Dit
speelde zich af in 1685; zou L e e u w e n h o e k later Engelsch hebben leeren
schrijven ?
Vele menschen van naam zochten L e e u w e n h o e k op, en hij maakte er
met ingenomenheid melding van.
Eén der bekendsten was Tsaar Peter (1698), die o. a. „de wonderlijke ommeloop des bloeds in een aalestaart''' waarnam, maar voor de geschiedenis der
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wetenschap was een ander bezoek wellicht van meer beteekenis. [VI Verv. 101e
Miss. 10 July 1696.]
,Nu komt in den voorledenén jare seker Hoog Leeraar (uit een ander lantschap) my besoeken, en klaagde, dat sijne stellinge, die hij op het papier hadde
gestelt, ende gemeen gemaakt, ontrent de beweginge van den Aerdbol, soodanige
opschuddinge, onder andere geleerde, of wel die het seggen hadden, hadde gemaakt, dat sijne beweringe moste ingetrokken werden."
Zou G a l i l e ï onzen landgenoot hebben bezocht? en kan met dit bezoek
aan ons land samenhangen diens kennis van den verrekijker?
De briefis bovendien merkwaardig om de beschrijving van een door L e e u w e n h o e k ontworpen toestel.later aan zijn vriend Chr. H u y g e n s van Z u y l i g h e m
vereerd, waarmee hij de aardbeweging meende te kunnen aantoonen.
Voor de belangstelling van L e e u w e n h o e k in natuurkunde, scheikunde
en sterrenkunde, zou men behalve dezen brief nog vele andere kunnen aanhalen.
Massa's afbeeldingen van kristallen vindt men in zijn werken naast een verhandeling over het oplossen der zouten [(I). 44 e Miss. 23 Jan. 1679], zoodat hij in
zekeren zin tot de grondleggers der microchemie gerekend mag worden. Over
, de samenstelling van mortels en pleisterkalk schrijft hij (Ie Verv. 63 Miss. 3 Aug.
1688); over phosphorus (IVe Verv. 79 Miss. 25 Feb. 1694); over den lageren barometerstand op bergen (VU© Verv. 131e Miss. 1700. P a s c a l ' s brief is van 1648),
ja over wat niet al!
De veenvorming [Vile Verv. 126e Miss. 20 Mey 1700; en ibidem ^ o Miss.
10 July 1700] interesseert hem even sterk, als het probleem, //dat een overlang
kanon zoo verre niet en schiet als hetgeene dat korter is [(I) 48e Miss. 22 Jan.
1686] en ook wordt'zijn;aandacht geboeid om ,door een glase tuba, ten deele
met brandewijn gevolt, een horizontale veerheld af te meten [VII 141e Miss26 Aug. 1701].
Hij was heel zeker van de juistheid van zijn opvattingen, maar verwonderde
er zich ook niet over, dat vele anderen hem geen gelijk wilden geven. Hij
wachtte rustig den tijd af: [(VIII) XVIII Brief 28 April 1715]. „Seker seer verstandig Heer in onse Stad, die mijne gedrukte brieven was lesende, seyde tot
my, Leeuwenhoek, gij hebt de waarheyt, maer by u leven sal sy geen ingang
vinden. Ende dus komt het my niet vreerat voor, dat ik in myn leven wert
tegengesproken".
In dezen brief, aan den wijt vermaarden Heere G. C. L e i bn itz, den beroemden
filosoof, komt ook de volgende opmerking voor:
»Wij hebben in ons Lant een spreekwoort, dat ééne Bonte Kraey geen koude
winterjmaakt: is de Heer Vallisnieri tegen mijne stellinge, daar sijn der wel
duysent voor mij."
In de;., genoemde missive vindt men tevens de volgende, zoo treffend
juiste passage:
//Om jonge Luyden tot het slypen van glasen aan te voeren, ende als een
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School op te regten; daar uyt kan ik niet sien, dat veel nut soude voort komen ;
want door myne ontdekkingen, en slypen van glasen, syn veele studenten te
Leyden aangemoedigd, ende daar syn drie Glaseslypers geweest, by de welke de
Studenten het glasen slypen gingen leeren. Maar wat is 'er uyt voortgekomen?
niet, sooveel my bekend i s ; om dat meest alle de studiën daar op uyt komen, om
door de wetenschappen geit te bekomen, of wel door de geleertheyt geagt te sijn:.
ende dat steekt in het glas te slypen, ende in het ontdekken van de saaken, die voor
onse oogen verborgen syn, niet1). En het staat ook by my vast, dat van duysent
menschen geen een bequaam is om sig over te geven tot soodanige studie; omdat'er veel tijdts toe vereyst wert, veel geit gesplit wert;
ende.men geduyrig met syne gedagten moet besig wesen,
sal men wat uytvoeren. Ende daar en boven syn de
meeste menschen niet weetgierig, ja eenigen, daar men
het niet van behoorde te wagten, seggen, wat is'er aangelegen of wy het weten?"
Iemand die zoo iets schrijft kan men moeilijk beschuldigen slechts een amateur te zijn!
In een anderen brief aan L e i b n i t z (ibidem. X X
Brief. 13 Maart 1716) zegt hij nog [waarschijnlijk in
antwoord op een vraag, waarom hij geen professoraat
bekleedde]:
//Die' geene die in onse Landen, om haar kennisse
en wetenschappen, vergeldinge krygen, dat syn Heeren
Professoren, Predicanten en de Meesters in de Latynze
schooien, die zooveel Latyn konnen, dat ze de jonge
Luyden in die taal konnen onderwysen.
//
W a t mij belangt, ik hebbe eenige vereeringen
b e k o m e n . . . (doch) ik wijger giften, om niet verpligt te syn.
„Ik hebbe gans geen genegentheytgehadt, om ymant
t e onderwysen, want, als ik het aan een gaf, soude ik
Mikroskoop van
.

Anlh. van Leeuwenhoek

het aan meer moeten doen: om dat verscheyde souden
(van onderen gezien).
meenen dat ik het aan haar uyt maagschap, en andere
om haar gesaglykheyt, verschuldigt was : ende dus sou ik my tot een slaafagtigheyt overgeven ; daar ik een vry man soek te blyven: en tragt ook geen loon daar
voor te trekken".
L e e u w e n h o e k heeft aan de Royal Society 26 mikroskopen gezonden,
die helaas later weg gedaan zijn. B a k e r vertelt er van (p 7.): „De berugte
Microscopen van den Heer L e e u w e n h o e k zijn zo eenvoudig als mogelijk is,
zijnde maar alleen een enkele lens [een dubbele bolronde] gezet tusschen twee
zilvere plaatjes met een klein gaatje doorboord, met een beweegbaare pen daar^ Cursiveering van mij A.S.
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voor, om het voorwerp te kunnen plaatsen, en schikken naar het oog van den
Beschouwer. Hier mede deet hy die verwonderlyke ontdekkingen, welke de waereld
zo zeer verbaasden en een nieuw stelsel van Filosofie en Redeneering invoerden."
In de „Tabel van de Vergrootkragten der Bolronde glazen in enkelde Microscopen gebruikt" (l.cp. 36) deelt B a k e r mee, dat de sterkste vergrooting van
één dezer zes en twintig geschonken vergrootglazen bedroeg „160 reizen keelde middellijn of 25600 keer de oppervlakte."
W i l s o n had plm. 1740 reeds glazen geslepen, zoo, dat ze „een vermogen
hebben omdeMiddelyn een Voorwerps 400 reizen te vergrooten". L e e u w e n h o e k ' s
sterkste vergrooting bedroeg 270X ; hij had zich
het slijpen der glazen zelf geëerd, weer een bewijs van zijn merkwaardige handigheid1).
In dien tijd waren ook veel ingewikkelder
instrumenten in gebruik, en waar dikwijls een
figuurtje wordt gegeven van H o o k e 's mikroskoop [b.v. L o c y Biologie und ihr Schöpfer;
P e t r i , Das Mikroskop; F r a n c e , Das Leben der
Pdanzenl, is hier een ander toestel afgebeeld,
het „Dubbel terug kaatzend Mikroskoop, tegenwoordig (± 1740) in gebruik". ( B a k e r p. 15).
Wat ontdekte L e e u w e n h o e k nu al zoo
met zijn eenvoudige vergrootglazen? Wat was
het, dat zijn tijdgenooten zoo in verbazing bracht,
zoodat de dichter P o o t zingt:
Van welke wondren hangt de werelt aen malkander!
Sprak L e e u w e n h o e k , daer hij door 't heldre
kijkglas zagh,]
En met een Linceus oog ontdekte, klaer en schrander,
Wat in de duisternis tot noch begraven lagh"
Mikroskoop vnn llakcr, ^

IT'iü.

en zoodat op de titelprenten in zijn werken telkens
weer wordt afgebeeld in allegorieën, hoe de waarheid nu gevonden is?
Het meest trok wel de aandacht L e e u w e n h o e k ' s opvatting van de
bevruchting. In het Vile Verv. 113e Miss., 17 Dec. 1698 geeft hij een brief
weer van Nov. 1677, waarin hij aan den Secretaris van de Royal Society heeft
meegedeeld, hoe hij de manlijke cellen heeft gezien (Transactions No. 142, Dec.
1677—79), nadat de student H a m 2 ; hem er op opmerkzaam had gemaakt.
•) Nog steeds leest men, dat L e e u w e n h o e k gesmolten glasdnippels als Lensen zou
Lïuhruikt hebben. Hij zelf verklaarde meer malen, dat dit volstrekt onjuist was.
") Het is wel overtuigend bewezen, dat deze .1 o h a n Ham afkomstig was uit Arnhem
en ten onrechte is verwisseld met Ludwig von Ham. (Zie H a a x m a n p. 73 en H a Ib e r t s m a , Versl. Kon. Akad. Natuurk. deel 13, 3e stuk p. 3^2).
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Een zekere H a r t s o e k e r beweerde, dat hij de prioriteit bezat en
L e e u w e n h o e k zegt dan, „ik weet niet wat een persoon desen Hartsoekèr
is, om datter meer syn, die dien naam voeren, en ten mijnen Huyse zijn geweest, en onder anderen, veel Jaren geleden, een Out bedaagt Man, die men tot
my seyde, dat een Prediker van de Remonstrantze Gemeente tot Rotterdam was,
by sig hebbende een Soon, die Jong Student was."
H a r t s o e k e r beweerde zijn ontdekking gepubliceerd te hebben in het
„30 Journal des Scavans 1678 tot Parijs." Men neigt wel tot de meening,
dat L e e u w e n h o e k gelijk heeft en dat hij de eerste is geweest, die
de spermatozoïden gezien heeft, maar ik zou toch in herinnering willen
brengen S w a m m e r d a m ' s ontdekking bij de Spaansche Zeekat (Inktvisch).
Zie vorig opstel.] Waar deze verhandeling is opgedragen aan Redi, welke in
1676 overleed, is dit onderzoek vóór dat jaar te dateeren. Dit moet ook om zijn
gezondheidstoestand wel geschieden en dan zou J a n S w a m m e r d a m als eerste
de manlijke voortplantingscellen hebbeh gezien.
Het zou wel een vreemd iets zijn: de man, die het meeste bedroeg om de
praeformisten te brengen tot de theorie van het ovulisme (dus dat de kiem in
de eieren gepraefornjeerd zou zijn) zou dan tevens zijn de ontdekker der spermatozoïden, der manlijke cellen!
S w a m m er dam's boek verscheen eerst later (in 1737) en de meeningen
van A n t o n i v a n L e e u w e n h o e k hadden al veel aanhangers gevonden.
Men bleef bij de praeforraatiegedachte, maar veranderde die in zooverre, dat men
de kiem nu, in zeer kleine gedaante, maar volledig gevormd, geborgen dacht in
de manlijke cel. De spermatozoïden noemde men toen: kleine diertjes of animalcula en de aanhangers dezer leer heeten daarom animalculisten. Heftige wetenschappelijke twisten tusschen hen en de ovulisten hielden de geleerden in de
achttiende eeuw bezig, i)
Dat iemand, die zich zulke voorstellingen maakte over voortplanting en bevruchting, niet wilde gelooven, //dat'er uyt onbesielde zaken besielde voortkome,
als uyt slik geschulpte Dieren, en ook uyt water, bloemen, Visschen en verrot
Vlees, Dierkens" is wel duidelijk. Dit beweerden velen in dien tijd [iknoem slechts P.
P h i l i p p u s B o n n a n i u s S. J. ende bekende K i r c h e r u s 2)] en merkwaardig
is, dat vele theologen zoo oordeelden, zoodat zij blijkbaar geen godsdienstige
bezwaren gevoelden, terwijl dit tegenwoordig in zoo hooge mate het geval is.
Onvermoeid trekt hij tegen zulke heeren te velde, maar te vergeefs. Hij mocht
betoogen: „sóo een roerlijck Schepsel uyt onroerlijcke stoffe voortquam, dat soude
een Mirakel zijn," het gaf niets. Men bleef het gevoelen behouden, zoo duidelijk
geïllustreerd door de volgende passage (V. 95 Miss. 18 Sept. 1695) „De Mossel') Zie het heel merkwaardige plaatje van D a l e p a t i u s p. 522 Nouvelles de la Républiqne,
dat deze opvatting illustreert. (VII 116 Miss. 1699.)
») Zie o. a. Nat. Wiss. Woch. 1919.
Een ex. van zyn Mundus sublerranius is op de Kon. Bibl. Haag.
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vangers niet alleen, maar ook andere met een gevoelen gevonden, dat de Mosselen
uit de lugt vallen, ende aldaar uit dampen van de Zee-exhalatien etc. gemaakt
werden; ja als ik zeker Predicant deser Stad, die eenige jaren ontrent zeker
gewest deses Eylants, daar veel Mosselen wassen, gewoont hadde, van zijn verkeert gevoelen, aangaande de generatie Animalia tragte te overtuygen, stont die
zoo vast op zijn aangeroerde Voortteelinge der Mosselen, dat onmogelijk was,
hem na reden te doen hooren."
Voor Kikvorschen, Oesters, Mossels enz. trachtte hij aan te toonen, dat ze
niet uit slijk ontstonden, noch uit rottende stoffen, men luisterde niet naar hem,
evenmin als naar F r a n c i s c u s R e d i , die het ook al had betoogd. l) Nog
sterker: A n t o n i v a n L e e u w e n h o e k werd de man, waarop men zich beriep,
als men aanhanger werd van de leer der generatie spontanea! (d.w.z. dat levende
organismen uit doode stoffen ontstaan). En dit kwam omdat hij de wereld der
Eencelligen en de Raderdiertjes ontdekte. •
Zijn eerste waarneming hierover is van September 1675 (Phil. Transactions
No. 133; 1677 p. 821 sqq.; de brief is ged. 9 Oct. 167(j; zie Haaxman p. 45).
In 1075 vond hij in regenwater, dat eenige dagen gestaan had, diertjes, meer dan tienduizendmaal kleiner
dan de watervlooien (Daphnia's), die S w a m m e r d a m
had ontdekt. Deze diertjes, door hem animalcula en
ook wel levende atomen genoemd, hadden een paar
„horentjes" uitgestoken en eindigden in een langen steel.
Het waren Klokdiertjes (Vorticellen), hun horentjes waren
deelen van den trilhaarkrans! Het intrekken van den steel
vergeleek hij bij koperdraad om een stok gewonden.
Ook het Pantoffeldiertje kende hij al (1. c. p. 825) en naast enkele andere
Protisten ook het Boldiertje (Volvox, VII 122 Miss. 2 Jan. 1700). Hij had die
ingesloten in een glazen buisje, en vertelt nu: „Na verloop van vier dagen, dat
de verhaalde ronde deeltjens in de glasen tuba hadden opgesloten geweest, sag ik
dat aan twee van dezelve het buytenste vlies, dat uytnemende dun en doorschijnende was mede was ontstukken gebrooken, en dat de tien deeltjens, die in
de twee groote hadden opgeslooten geweest, met omwenteling door het water,
nu na de eene, en dan weder na de andere kant, werden bewogen.
»Vorders vernam ik, na verloop van vijf dagen, dat de ingeslootene kleyne
deeltjens, die in het derde groote deel waren, niet alleen in groote waren toegenomen, maar ik konde alsdoen al bekennen, dat van binnen in die kleyne deeltjens,
mede ronde deeltjes souden voortkomen".
Nu was het merkwaardigste, naar men oordeelde, vooral, dat die diertjes
optraden in water, waarmee plantend'eelen waren vermengd. Er ontstond dan een
aftreksel, een infuus van deze planten en hierin ontstonden, naar men geloofde,
') Zie later bij P a s t e u r.
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de animalcula. Men wist toen niet, dat deze diertjes zich kunnen inkapselen1) en
zoo door den wind worden verspreid en zoodoende werd het geloof aan een
generatio spontanea weer algemeen.
B a k e r (1. c. p. 69) gaf een iets betere verklaring, wijzende op de insectenlarven en schrijft:
„Men mag wel vermoeden, dat wanneer een vogt voortkomt, wel voorzien met
bekwaam voedsel voor hun nageslagt, (deeze kleine ontzigtbaare Vliegjes) met geheele
zwermen zig derwaarts begeeven, en daar hunne eyeren leggen. Deeze eyeren
schielijk uitgebroeid zijnde, zwemt het jonge gebroedsel rondom en leeft gelukkiglijk in het vogt, totdat ze tot een bepaalde grootte gegroeid zijnde, ter behoorlijker
tijd, hunne gedaante verwisselen, zig van hunne wieken bedienen, en wegvliegen.
„De waarheid hiervan heb ik dikwijls ondervonden: . .want,, .indienhet treksel
bedekt is, schoon met neteldoek of fijn kamerijksdoek, heb ik bestendiglijk bevonden,
dat'er weinig diertjes in voortgebragt zullen worden; maar zoo men'er het
bedeksel afneemt, zal het in weinige dagen vol leeven zijn; 't welk schijnt te
bewijzen, dat de eyertjes, waaruit deeze diertjes komen»
of door hun eigen ouders moeten gelegd worden, gelijk
ik boven veronderstel, of met de lugt moeten aangevoerd worden".
Het recept, dat hij gaf, viel meer in de smaak:
( l . c p . 71) „Doe gemeene zwarte Peper, grof gestooten,
in een open vat, bedekkende deszelfs bodem daarmede
ter dikte van omtrent een halven duim, en giet'er regen
zoetwatorpoiiep.of rivierwater op, totdat het een duim of daaromtrent
boven de Peper rijst. Schud of roer het Water en de Peper wel ter deege door
malkander, wanneer gij ze eerst vermengt, maar daarna geheel niet. Zet Uw vat
onbedekt in de lugt, en., men zal bevinden... in weinige dagen... [Uw vat]
millioenen van Diertjes te bevatten".
Vooral de Heer J o b 1 o t (Koninklijk Hoogleeraar in de Wiskunde tot Parijs)
deed veel aan zulke culturen, en B a k e r vertelt ervan (l.cp. 84).
//Hij onderzogt de aftreksels van zwarte, witte en lange Peper, van
Zenebladen; van Angelieren, van Koornblommen, van Roozen, Jasmijn, Framboizensteelen, Thee, Berberissen, Venkel en Salie, Goudsbloemen, zuure Druiven en Meloenschil en vondt in die allen byzondere Beestjes. Nieuw en Oud Hooi, krielde van
veele soorten, lihabarber, Paddenstoelen, zoete BasiUkom, Citroen Bloemen, hadden
hunne byzondere Diertjes. De. Afiemoon verschafte sommige seer wonderbaare
[Diertjes met het aangezigt van een Satir op hunne ruggen!]; Sellery bragtveele
soorten voort: Tance Airen en Stroo veele soorten, S^oo van Garst, Rogge, Haver
en Turksch koorn veele soorten, nieuwe en oude Eikenbast verschafte een groote
verscheidenheid".
') Zie later bij P a s t e n r.
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Wat wonder dat men spoedig geloofde, dat uit de rotting der genoemde
stoffen de verschillend gevormde diertjes ontstonden?
Ook de Zoetwaterpoliepen (poly-pus = veel-voet) werden door L e e u w e n h o e k reeds ontdekt, en eveneens hun knopvorming (Phil. Trans. Nu. 283.), maar eerst
door T r e m b l e y zou dit dier de algec/iy - A .
meene vermaardheid krijgen.
De Bacteriën werden ook door den
Delftschen
onderzoeker „aller wijzen Grooter-nc/l
vaar' ontdekt en zooals steeds „voort most
de pen te werk" [(I) 39 Miss. 12 Sept. 1683]:
„Myn gewoonte is des mergens myn
c/y:
tanden te vryven met zout, en dan myn
mont te spoelen met water, en wanneer ik
gegeten heb ,veeltyts mijn kiezen met een
J-J'
tandstoker te reinigen, alsmede deselvige
wel met een doek stark te vrijven, waaruuctenën u,t het tandbiüm.
door mijn kieson en tanden soo suiver en
wit blijven, als weinig menschen van myn
jaren gebeurt, en mijn tantvlees (met wat hart sout ik daar tegen kome te
vrijven) niet en komt te bloeden. Nogtans soo en syn myn tanden daardoor
so suiver niet, of (wanneer ik deselve met een vergrootspiegel besag) daar blijft
of groeit tusschen eenige van de kiesen en tanden een weinig witte materie, die
so dik is, aleof het beslagen meel was. Ditseldóiïj'Pt.. 406J
vige observerende, oordeelde ik (hoewel ik
geene beweeginge daar
in konde bekennen) dat
'er etger levende dierkens in waren. Ik heb
c
T
K.
flr
p^Q
dan het selvige ver- 1
k.L
schelde malen met suiBWG
O N \
ver regenwater daar
M
geen dierkens in waren,
H
en ook met speeksel
A
vermengt, dat ik uit
mijn mond nam, na dat
Radwuwtie*.
ik selvige van de lugtbelletgens hadde gescheiden en meest doorgaans met groote verwondering gezien,
dat in de geselde materie waren, veele seer kleine dierkens, die haar seer aardig
beweegden".
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Van zijn verdere ontdekkingen memoreer ik nog de iïaden&r()es (VII144 Miss.
9 Febr. 1702). „Op den 25 Augusty sag ik, dat in een loode goot voor aan myn
buys, een spatie van ontrent vijf voet lang en seven duymen breet, eenig regen
water was blijven staan, dat een roode couleur had
ik besag een droppel
van het selve door het Vergrootglas en ontdekten een groote menigte van'
D i e r k e n s . . . . Dese waren voor het meerendeel rond
//Hare ligamen schenen te samengestelt te zijn u y t deeltjes die een Ey
ronte verbeelden, en daarby hadden ze dunne korte werktuygjens . . Wanneer
deselve [Dierkens] haar rust h i e l d e n , . . . . verbeelden deselve een Peer met een
korte steel, welke steel, na naeuwkeurige opmerkinge,.aan ' t eynd gespleeten,
ofte in tweeen gedeelt w a s . . . "
Het werd nu droog en in de goot lag wat stof.
„Den 2 Sept. was het mede seer warm en droog weder, en ik nam des
mergens de klok omtrent negen uuren eenige van die stoffe uyt de loodengoot,
en ik deed deselve in een t u b a . . . en ik goot op deselve een weinig Regenwater...
„Na verloop van ontrent een ure tijds zag ik wel hondert van de verhaalde
dierkens, soo tegen het glas aan
sitten, voortloopen, als swemmen....
„Ik ontdekten in deze dierkens Ontrent dat
Spicrversel.
deel dat wij de
borst souden noemen, een rondagtig deeltje, dat een soo vaardige toenijpinge, en
opendoendebeweging hadde, als wij een éénsillabig woort konnen uytspreeken,
en welk deel ik vaststelde, dat hetselve het Hert van het dierke was.
„Wijders was het bovenlijf van dese dierkens, dat men voor het hooft sou
aan sien, in twee gescheyden, en beyde de bovenste deelen bestonden uyt een
rond, beset met lange en seer dunne werktuygen, die een aardige en vermakelijke
beweginge maakten, seer na, alsof wij ons inbeelden te sien twee ronde raderkens
en op deselve in 't rond beset met punctjens van spelden."
Van de overige nieuwigheden waarmee L e e u w e n h o e k de wetenschap ver
rijkte, noem ik o. a. de ontdekking van de dioarsst7-eping der spiervezels, een onderwerp,
waarbij hij graag stilstond en dat hij meermalen behandelde (o.a. reeds in (I) 35e Miss3 Maart 1682). Wel was zijn verklaring verkeerd en meende hij o.a. dat de
spiervezels alle hol waren, maar samen met M a l p i g h i mag men L e e u w e n h o e k toch begroeten als grondlegger van de histologie. Ook zijn onderzoekingen
over de structuur van beenderen en tanden [49e en 53e Miss.] zijn zeer goed.
Dat de ouderdom der Visschen te zien is aan de jaarringen in de schubben
wist hij ook reeds [ (I) 42e Miss. 25 July 1684; Paling IV, 107 Miss. 27 Sept. 1696;
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Baers en andere Visschen (VIII) XXIV Brief 22 Mey 1716; karper ibidem. XLII
Brief 10 Sept. 1717, Haritig]. En hij vestigde er de aandacht op, dat deslij mlaag
boven de schubben tot de huid behoorde.
Ook de planten interesseeren hem, zij het wellicht minder dan de dieren.
Hoe ver hij reeds bij 't houtonderzoek gevorderd was, moge blijken uit bijgaande
figuur uit (1) 29 Miss. 12 Jan. 1680. In verband met de jaarringen bij de Vischschubben troffen hem de jaarringen in het hout natuurlijk sterk.
Ook de Galappeltjes werden onderzocht: [(I) 50 Miss. 14 Mey 1886] en
hij betoogt o. a. //dat de Galnooten geen vrugt van den
Eykenboom en konnen genaamt werden, doordien hare
Wasdom alleen veroorzaakt werd, oomdat zeker soort
van kleine wormkens (die van Vliegen voortkomen
en weder in Vliegen ver- anderen) de Eykebladeren
doorknagen".
Plantenzaden, kiemplanten, vruchtpluis dienen hem
tot objecten en evenals M a l p i g h i heeft hij belangstelling
voor een omgekeerde plant (I Verv. 64 Miss. 24 Aug. 1688).
Tot slot bespreek ik nog zijji ontdekking van den
bloedsomloop. Van wanneer zijn eerste notitie hierover
dateert, weet ik niet, zeker handelt hij er reeds over op
12 Nov. 1680 [(I) 33e Miss]. De bloedlichaampjes zag
hij reeds 15 Aug. 1673 (Transact. IX p. 23).
Later komt het ondeiwerp nog vaak ter sprake,
[zoo b.v. (I) 40e Miss. 8 Dec 1683, darm; Ie Verv. 65
Miss. 7 Sept. 1688; Kikvorsch en kikvorschlarve 67e
Miss. en 68e Miss. eveneens, over Vieermuisvlieghuid
en Konijnenoor; VI 102 Miss. 10 July 1696. Aal; VII112
Miss. 20 Sept. 1698. Aal; idem 119de Miss.25 Sept. 1699.
Kikvorsch-Wormkens; (VIII)XXXIVBrief 6 Maart 1717,
Hersenen van een Verken].
Wel had H a r v e y (zie opstel V) den bloedsomloop reeds ontdekt, ook al na verschillende voorgangers
te hebben gehad, maar dit was slechts afgeleid uit den
noutBinictuur (Jaamng).
bouw der vaten en van het hart; wel hadden M a l p i g h i
en S w a m m e r d a m (zie opstel VI en VII) den bloedsomloop reeds onder den mikroskoop gezien, maar zij hadden er weinig de aandacht
op gevestigd. Misschien zagen zij de beteekenis van hun ontdekking niet in, zooals
men veelal beweert, misschien ook, naar 't mij. voorkomt, hadden zij als academisch gevormden de nieuwere theorie al zoo vaak gehoord, dat zij het eenigzins vanzelfsprekend vonden, maar in ieder geval trokken L e e u w e n h o e k ' s
beschrijvingen zóó de algemeene attentie, dat men eerst na hem kan spreken
van een algemeen aanvaarden der theorie van de bloedcirculatie.

»

VAN ARISTOTELES TOT PASTEUR.

97

Een der aardigste beschrijvingen geeft hij op p. 55 VII VerV. 112 Miss.
20 Sept. 1698 en hiermee wil ik dit opstel besluiten.

Bloelsomloop in de staart van een Aaltje.

//Wanneer ik eenige tijt geleden, buyten onze Provintie, bij een Hoog
Leeraar was, quamen wij onder andere redenen te spreeken van den ommeloop
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van het Bloet; en wel voornamentlyk wegens de menigvuldige seer kleyne
Vaaten, die in een seer kleyne spatie waren, en hoe net men die konde sien die
Vaaten die men Arterien en Venae noemt, en tegelijk, dat die selfde Vaaten
bysondere namen hebbende, egter een en, deselve Bloetvaaten sijn, en dat men
dese loop soo klaar konde bekennen, als wy met onse bloote oogen het water
uyt een Fonteyn sien omhoog springen, en weder nederwaarts daalen, en schoon
ik dien Heer tragte te bewegen, dat mijn seggen geliefde aan te nemen, soo
hadden egter alle mijne redenen geen Ingang by den selven, als oordeelende
sulks voor hem onbegrijpelijk. >)
//Terwijl ik nu dien Heer niet konde overreden, heett hij dikwils in mijn
gedagten geweest, en nu nog van de Soomer, als ik Aaltjens hadde van de
lengte van onse kleynste Vinger, als wanneer ik tot mij ontbood een konst
schilder, die seer opmerkend is, en daarby een nauwkeurig oog heeft, welke ik
oordeelde dat wel eenige bloetvaatjens soude afteykenen.
„Ik hebbe dan een verhaalt Aaltje in een glase tuba, van de wijdte van
een Schrijfpenne, gedaan, en hetselve voor het vergrootglas gestelt hebbende,
gaf ik het den Schilder in de hand, met bijvoeginge dat denselven seer naeuwkeurig soude agt geven op de loop van het bloet, in eenige weynige bloetvaatjens,
die als doen seer naakt voor sijn oog waren...
«In dit gesigt konde de Schilder sig niet genoeg verwonderen, over de loop
van het bloet, en dat in soo kleyne vaaten, die uyt grooter vaaten waren voortkomende, en daar benovens hoe het bloet uyt kleyne vaaten weder in grooter
bloedvaaten wierd gestort, en alsoo dit Aaltje bovengemeen lang, sender beweginge van de staart, stil lag, vermaande ik denselven een en andermaal, dat
hij soo lang soude blijven staroogen op de loop van het bloet, als hem doenlijk
was, opdat soo doende in sijn Hersenen soude Inge vormt wesen hetgeene hij
quam te sien, eyndelijk settede denselven de Teykenpen op het Papier, en trok
in 't rouwe eenige Bloetvaatjens met haar takjens; dit gesigt en teykenen hervattede den Teykenaar verscheyde maal, en bragt soo doende ses distincte bloetvaaten op 't Papier, als drie Arterien (B, D en F) en drie Venae (A, C en E)
met haar takjens, voor soo veel hem doenlijk was, seggende, nu heb ik soo veel
als nog van noode is, ik sal het nu wel in 't net Teykenen en de Vaaten haar
dikte en dunte wel opvolgen."
Mogen de bovenstaande citaten er toe opwekken om de brieven van den
grooten Delftenaar weer eens zelf ter hand te nemen, opdat:
„L e e u w e n h o e k's verdiende Eer
Blijve Eeuwig in 't gedagt der wijsen."
Dr. A. SCHIERBEEK.
*) Let op het jaartal! H a r v e y
70 jaren te voren !

had reeds in 1C28 zijn boek gepubliceerd (zie V), dus
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