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Het200-jarig herdenkingsfeest

van de ontdekking der mikroskopische wezens

DOOR

AntonyvanLeeuwenhoek.

Afgevaardigden dezer genootschappen ,
daartoe in Februari 1.1. te

Amsterdam bijeengekomen, raadpleegden over de wijze, waarop zulks

zoude kunnen geschieden, en benoemden cene Commissie tot hot doen

van do noodigc stappen ter verwezenlijking van dit plan.

Deze commissie, bestaande uit de H. H. a. a. van bemmelen te Rot-

terdam, ii. J. van ankum te Groningen, th. w. engelmann te Utrecht,

p. j. haakman te Rotterdam, p. harting te Utrecht, c. k. hoffmann

te Leiden, c. a. j. a. oudemans te Amsterdam, b. j. stokvis te Am-

sterdam, J. soutendam te Delft, en g. r. westerman te Amsterdam,

heeft besloten:

1 Zie liet opstel van den lieer Joll. P. sNEELEMan iu den vorigen jaargang, bl. 357.

Het is onzen lezers reeds bekend 1 , dat het in September dezes

jaars twee eeuwen geleden zal zijn, dat door onzen landgenoot ANTONY
VAN LEEUWENHOEK de mikroskopische wezens werden ontdekt.

Op het initiatief der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, heb-

ben bijna alle natuur- en geneeskundige genootschappen in Nederland

zich vereenigd met het doel, deze, voor de geheele natuurwetenschap

zoo belangrijke, ontdekking op plechtige wijze te herdenken.
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1° dat eone gedachtenisviering zal gehouden worden op Woensdag

den 8 September e. k. binnen de stad Delft
,

in dezelfde kamer, waar-

van leeuwenhoek van 1660—1699 bewaarder is geweest. Zij zal iu-

geleid worden door eene redevoering, uittespreken door den Hoogleer-

aar iiarting
,

on voorts bestaan in eone tentoonstelling van mikrosko-

pen en andere werktuigen, brieven enz. van leeuwenhoek, benevens

portretten en grootero of kleinere geschriften van en over hem gedu-

rende zijn leven on later in het licht verschenen. Daarnaast zullen

mikroskopeu en andere voorwerpen, te huis bohooronde op het gebied

der mikroskopie en door Nederlanders(zooals jansen, van müsschenbroek,

van devl, delleeaere, YPELAAE c.a.) in vroeger tijd vervaardigd, ter

bezichtiging worden gestold.

2" dat een fonds zal worden bijeengebracht voor een blijvend gedenk-

teoken tor eero van do nagedachtenis van leeuwenhoek
,

bestaande in

eene gouden medaille, die LEEUWENHOEK-medm'We genoemd en om de tón

jaren aan dengenen, Nederlander of buitenlander, zal worden uitgereikt,

die geacht wordt, in dat tijdsverloop, of vroeger, het meest ter ver-

meerdering derkennis van de mikroskopischo wezens te hebbenbijgedragen.

Dit fonds, uitsluitend in Nederland bijeen te brengen, zal op den

dag der feestviering in handen der koninklijke Akademie van Weten-

schappen gestold worden, die zich bereid verklaard heeft, het beheer

daarvan op zich te nomen en zich met do toekenning der medaille te

belasten.

Wij bevolen de ondersteuning der pogingen door do Commissie aan-

gewend ,
om de nagedachtenis van van leeuwenhoek en van eene zijner

gewichtigste ontdekkingen op waardige wijze te herdenken, ton drin-

gendste bij al ouzo lezers aan. Geldelijke bijdragen tot dit doel zullen,

behalve door de bovengenoemde leden dor Commissie, ook door elk

dor leden van de Redactie van het Album der Natuur gaarne in ont-

vangst worden genomen. Wij verzoeken hot bedrag daarvan op bij-

gaand biljet intovullen en hot na ondorteokening aan een hunner too-

tezenden. Mochten
,
gelijk wij hopen, do bijdragen ruim genoeg toevloeien

,

zoodat do voor do feestviering en do stichting van hot modaillo-fonds

benoodigdo golden mot een eenigzins aanmerkelijke som worden over-

schreden
,

dan zoude ook do oprichting van cenig ander gedenk-
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toeken in leeuwenhoek’s geboorteplaats door do Commissie kunnen

worden in overweging genomen.

Tot het in ontvangst nemen van voorwerpen die voor de tentoon-

stelling bestemd zijn, hooft zich oene Snb-Commissio gevormd, bestaande

nit do H. H. Dr. c. k. hoffmann hoogleeraar te Leiden, Mr. j. sou-

tendam, secretaris der gemeente Delft, en p. j. haakman, apotheker

te Rotterdam. Ten einde de nasporingen van wellicht nog bij dezen

of genen bewaarde mikroskopen van leeuwenhoek te bevorderen, vol-

gen hier de namen van degenen die, blijkens do schriftclijko aantee-

keningen op een exemplaar van den gedrukten catalogus dor verkooping

in 1747 te Delft gehouden, mikroskopen van leeuwenhoek gekocht

hebben:

J. BEROHUYS; STEVEN BOLLAND; BOOGERT; FRANCISC. V. D. BURGII ; MAT-

THYS V. D. BRIEL; NIC. BARD; BAX; JACOB DUSSEN; JAN DOYSMA ; ABRAM

edens; Ds. van gysen; dirk iiaaxman; ii. iialder; m. van leeuwen;

w. w. v. d. lely; joiiis mensciiert; p. van marum; HENDRIK de MEES-

TER; Dr. II. MOULYN (of DU MOULIn) ; OUWERS; MAARTEN OUD1IEÜSDEN;

Ds. ONDER DEN wijngaart; joh. paspoort; iieronimüs proene; adriaan

rees; van reedu; adr. scheer; nic. snip; jan. fred. stembor; Ds.

smit; casper stoutenbeeck; adriaan scheer; van slingeland; Dr.

toornbürg; JOH. van tonninoen; dirk tronset; jan VERBOOM; HEN-

DRIK verbrugge; corn. de vegter; vlaardingerwout; Ds. wessing;

de wilde.

De genoemde subcommissie wonscht dat allen, die haar tijdelijk voor-

werpen voor de bedoelde tentoonstelling willen afstaan, hetzij deze

voorhanden zijn in verzamelingen van genootschappen of in het bezit

van bijzondere personen, haar daarvan zoo spoedig mogelijk eene op-

gave doen. Gelijk van zelf spreekt zullen do namen der inzenders van

tentoongestelde voorworpen daarbij vermeld worden.

Wij juichen het plan dezer tentoonstelling ten zeerste toe en hopen
dat zeer velen in den lande aan do uitnoodiging der Commissie om

daartoe medetewerken zullen kunnen en willen gehoor geven.

De Redactie.


