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JAN SWAMMERDAM EN DE 17e EEUWSE MICROSCOPIE* 

'Vliegen zo groot alslammeren': indit soort readies klinken nogdeverbazing 
en het plezier door waarmeedeeerste onderzoekers door deeerstemicroscopen 
hebben gekeken. Maaruitdie verbazingendat plezierkwamaanvankelijkgeen 
serieus wetenschappelijk onderzoek voort. Paseen halve eeuwnadeuitvinding 
van de microscoop onderkonden de zeventiende eeuwse geleerden de 
mogelijkheden van dit instrument als hulpmiddel bij wetenschappelijk 
onderzoek. 
In de jaren tussen 1660 en 1685 werd de microscoop voor het eerst op enige 
schaal door wetenschapsmensen gebruikt bij hun onderzoek. Daar kwamen 
een aantal belangrijke ontdekkingen uit voort. Om er enkele te noemen: 
haarvaten. rode bioedlichaampjes, infusiediertjes en bacterien, zaadcellen. 
Tal van onderzoekers hebben hun steentje bijgedragen aan de toename van de 
kennis omtrent de levende organismen. Vijf mannen staken met hun kop en 
schouders boven de anderen uit. Dat waren: Marcello Malpighi, Robert 
Hooke, Jan Swammerdam, Nehemiah Grew en Antoni van Leeuwenhoek. 
In dit artikei wil ik speciaal Jan Swammerdams microscopische 
onderzoekingenbelichtenenwelvanuiteenviertaIgezichtspunten,namelijkde 
ontwikkeling van de microscoop als wetenschappelijk instrument;de techniek 
van het microscopiseren:het microscopisch onderzoek,datdoordevijfgroten 
van de bloeiperiode verricht werd en tenslotte het wetenschappelijk klimaat in 
de zeventiende eeuw. 

Ontwikkeling van de microscoop 
Vanzelfsprekend ligt kennis omtrent de ontwikkeling van de microscoop' aan 
de basis van inzicht in de geschiedenis van de microscopic. 

*Enigs?ins gewijzigde versie van een voordracht voor het Genootschap voor Geschiedenis 
der Geneeskunde, Wiskunde. Natuiirwetenschappen en Techniek op 1 november 1980 te 
Amsterdam. 
= Museum Boerhaave, Steenstraat lA. 2312 BS Leiden. 

1. Zie o.a. S. Bradbury. The evolution of the microscope (Oxford: Pergamon Press, 
1967); M. Daumas. Scientific Instruments of the Seventeenth and Eighteenth Centuries and 
their Makers (London: B.T. Batford, 1972); M. Rooseboom, Microscopium (Leiden, 
1956). 
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Al in het begin van de zeventiende eeuw kendende geleerden de microscoop op 
zijn minst van horen zeggen. Men was vertrouwd met de basis-constructie van 
de samengestelde microscoop: een combinatie van een sterk vergrotende 
objectief-lens met een zwak vergrotend oculair. In die tijd ook werd, o.a. door 
Kepler, een aanzet gegeven tot de theorie van de beeldvormingin lenzenstelsels. 
Toch zijn ergeenaanwijzingen, dat microscopen voor 1650 op enige schaal van 
betekenis vervaardigd werden. Pas na het midden van de eeuw nam de 
belangstelling voor dit instrument toe, wat blijkt uit de vestiging van 
instrumentmakers, die gespecialiseerd waren in het maken van microscopen. 
In de loop van de zeventiende eeuw, met name in de laatste decennia, werden 
zowel door geleerden als instrumentmakers belangrijke mechanische 
verbeteringen aan de microscoop aangebracht. Deze verbeteringen betroffen 
vooral de hanteerbaarheid van het instrument. Het optisch stelsel onderging 
daarentegen in die periode nauwelijks enige verandering. De enige optische 
verbetering die de zeventiende eeuw opleverde was de introductie van de 
veldlens rond 1655. Al met al, zo blijkt uit onderzoek van nog bestaande 
zeventiende eeuwse microscopen^ waren deze instrumenten van slechte 
kwaliteit. Er konden vergrotingen van slechts 15 tot 30 maal mee bereikt 
worden en het beeld was dan nog slecht als gevolg van de lensfouten. 
Tegelijkertijd met de mechanische verbetering van de samengestelde 
microscoop werd de optisch veelbetereenkelvoudigemicroscoopontwikkeld. 
Deze bevat slechts een. zeer kleine, en dus sterk vergrotende, sferische lens, 
waarin bovendien de lensfouten minder storend zijn. 
Een van de eersten, die met dergelijke microscopen experimenteerde, was de 
latere Amsterdamse burgermeester Johannes Hudde. Hudde maakte bier 
geen geheim van en stelde de voordelen van zijn microscoopje tegenover de 
bezwaren van vakgenoten als Christiaan Huygens. In een brief aan Huygens 
schreef Hudde in 1663: 'ik wenschte wel te weeten (want hier komt het al op aan) 
of m'er ook niet distincter deur ziet, ik wil zeggen meer deelen in eenzelvig 
object kan door onderkennen: want ik meen dat hier in haar beste qualiteyt 
bestaat. ook weet ik wel dat ik noijt eenige microscopia van 2 of meer glasen 
daar nevens gezien heb, die in distinctheijt bij dese enkele glaasjes te pas 
quaamen.'' 
Huygens wees op dat moment de enkelvoudige microscoop nog af op grond 
van de gcringe scherptediepte. Anderen, zoals Hooke, vonden het gepriegel 
met een zo'nkleinlensje,datooknogdichtbijhetoogendichtbijhetvoorwerp 
gehouden moest worden, reden genoeg om de enkelvoudige microscoop maar 
liever niet te gebruiken. 

2. B. Bracegirdle, "The performance of the seventeenth- and eighteenth-century 
microscopes.". Medical History 22 (1978): 187-195. 

3. Oeuvres Completes de Christiaan Huygens, V (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1893), p. 
309. 
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Als gevolg van de publikatie van Antoni van Leeuwenhoek's waarnemingen in 
de Philosophical Transactions kreeg de enkelvoudige microscoop plotseling 
grote bekendheid. Met name de ontdekking van de infusiediertjes en vande 
zaadcellen stimuleerde een aantal mensen, waaronder Huygens en Hooke, om 
zelf ook zo'n microscoop te maken om die organismen met eigen ogen waar te 
kunnen nemen. 
Swammerdam had van Hudde geleerd'' hoe hij minuscule lensjes moest maken 
en verwerken tot microscoopjes en hijgebruikte deze instrumenten alvanaf het 
moment, begin jaren zestig, dat hij met zijn studie omtrent insekten begon. Op 
het hoogtepunt van de populariteit van de enkelvoudige microscoop, rond 
1678, schreef Swammerdam aan zijn vriend Thevenot 'Tegenswoordig, soo 
geloof ik syn de vergrootglasen in haar verfectie, en ook de instrumenten, die 
men van doen heeft om haar te gebruyken. En ik heb een seer lighte manier uyt 
gevonden om dat alles selfs te maaken, en ik sou het een ander in een quartier 
kunnen leeren. Myn glaasen daar ik het grootste de objecten mee sie, syn niet 
grooter als ik hier afbeelde [waarbij een afbeelding van een lens van ca 1 mm. 
doorsnede]. Maar het objectum moet daar soo dight by zyn, dat het van het 
glas, haast geraakt wort. En dan kan men nog qualyk de halve unguiculus 
pediculi sien'.' 
Swammerdam gebruikte vanwege het laatste bezwaar bij zijn werk liever 
gewone vergrootglazen of loupes en rondde het onderzoek af metbehulp van 
een microscoop. 

Microscopische techniek 
De microscoop bleek niet alleen in staat de gebruiker het vanouds bekende in 
meer detail te vertonen maar ook nieuwe structuren in de organismen, ja zelfs 
nooit vermoede levende wezens te laten ontdekken. 
Om in en aan levende organismen fijne structuren te kunnen onderscheiden is 
behalve een microscoop ook een goede prepareertechniek nodig. In de 
periode tussen 1660 en 1685 werd dan ook een aanzet gegeven tot de 
ontwikkeling van de techniek van het prepareren van objecten voor 
microscopisch onderzoek'. Aanvankelijk werden vele objecten zonder meer 
onder de microscoop gelegd en alleen van de buitenkant bekeken: ook dan 
was er al veel nieuws te ontdekken. Maar toch werd al gauw duidelijk, dat de 
anatomic van veel organismen pas goed bestudeerd zou kunnen worden als 
het object daartoe geprepareerd werd. Hooke bijvoorbeeld werd door de 
grove structuur van een klein brokje kurk gestimuleerd om er een heel fijn 

4. J. Swammerdam, Bybel der Natuure (Leiden, 1737-38, 2 din.), p. 91. 
5. G.A. Lindeboom, The letters of Jan Swammerdam to Melchisedec Thevenot (Amster

dam: Swets & Zeitlinger, 1975), p. 80. 
6. Zie o.a. B. Bracegirdle, A History of Microtechnique (London: Heinemann, 1978), 

pp. 8-12; F.J. Cole, "History of micro-dissection". Proceedings of the Royal Society, B, 
138 (1951): 159-187. 



Steekmug, tekening waarin Swammerdam de rechtervleugel gecorrigeerd heeft. 
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plakje, een coupe, vanaf te snijden, waarin hij zijn vermoeden bevestigd zag, 
dat kurk een poreuze structuur heeft'. 
Er werden technieken ontwikkeld om dunne lagen vloeistof te bekijken. Van 
Leeuwenhoek was gewoon een druppel bloed of een ander vloeibaar object 
uit te smeren op een dun plaatje glas of mica. Ook zoog hij druppels 
vloeistof op in fijne capillairen, die hij vervolgens bevestigde op zijn 
microscoop. De gebruikers van de microscoop ontdekten, dat de microsco
pische bouw van plantaardig en dierlijk materiaal op verschillende manieren 
beter zichtbaar gemaakt kon worden. Hooke vond, dat de structuur van de 
spieren en pezen pas goed te zien is, wanneer het preparaat, in water of olie 
gedompeld, bekeken wordt. 

Swammerdam stond aan de wieg van een nieuwe anatomische techniek, die 
zowel op macroscopische als microscopische schaal toegepast werd. Deze 
techniek bestond uit het opspuiten met was of kwik van holle structuren als 
bloedvaten, darmen en luchtpijpen, waardoor deze veel beter zichtbaar 
werden. Swammerdam beheerste deze techniek tot in de perfectie en 
gebruikte ze o.a. bij zijn onderzoek van insekten. Ook andere microscopis-
ten, met name Malpighi, maakten gebruik van deze nieuwe techniek. 
In de zeventiende eeuw was het niet gebruikelijk een wetenschappelijke 
verhandeling vooraf te laten gaan door een overzicht van de gebruikte 
technieken. Die werden meestal tussen de beschrijving van de resultaten 
meegedeeld, zo ook bij Swammerdam. 
De technieken en instrumenten, waarvan hij zich bediende om de organis
men te doden, de verschillende organen vrij te prepareren en allerlei 
structuren zichtbaar te maken, waren in principe dezelfde als die ook 
andere onderzoekers ter beschikking stonden. Maar Swammerdam heeft uit 
deze technieken het maximale profijt getrokken door ze te perfectioneren en 
aan te passen aan de bijzondere eigenschappen van zijn onderzoeks-
objecten. Dat valt af te leiden uit enkele losse opmerkingen zoals 'ik (heb) 
seer veele inventien (gedaan) tot de microscopic (...), want anders was het 
my onmogelyk, om uyt te vinden, dat ik daar meede doen kan'*. Wat die 
'inventien' behelsden, daarnaar is het grotendeels gissen, want wat hij 
meedeelt over zijn methodes is meestal niet veel meer dan wat algemeen 
bekend was. Soms geeft hij aan een nieuwe techniek ontwikkeld te hebben 
en voegt er aan toe 'en dat sal ik communiceeren, indien ik t'eeniger tyt 
myne ontleedkundige byzonderheden resolveer in het light te geeven". Maar 
daar is het nooit van gekomen. 

7. R. Hooke, Micrographia (London. 1665; reprint 1961), p. 112-115. 
8. G.A. Lindeboom. op. cil.. p. 101. 
9. J. Swammerdam. op. tit., p. 317. 
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Microscopisch onderzoek in de zeventiende eeuw 
De microscopisten van de eerste bloeiperiode konden beschikken over 
microscopen van ongeveer gelijke kwaliteit en zij kenden in grote lijnen 
dezelfde prepareertechnieken. Maar er bestond toch groot verschi! in het 
karakter van het onderzoek van de vijf mannen, die aan deze periode haar 
gezicht verleenden: Malpighi, Hooke. Swammerdam, Grew en Van Leeuwen
hoek'". De onderwerpen, waarin zij geinteresseerd waren, de samenhang 
met de rest van hun wetenschappelijk werk en de motivatie om microsco
pisch onderzoek te verrichten, waren voor elk van hen verschillend. 
Hooke's werk sluit wat betreft de keuze van zijn objecten het meest aan bij 
de eerste aarzelende ontwikkelingen in de microscopic van voor 1660. Zijn 
meesterwerk, de Micrographia (1665), bestaat uit een verzameling los van 
elkaar staande waarnemingen van mineralen. fossielen, planten en dieren. 
Het microscopisch onderzoek was slechts een van de vele onderwerpen 
waaraan hij aandacht besteedde. De samenhang tussen die verschillende 
onderwerpen wordt gevormd door Hooke's diepe belangstelling voor het 
instrument in de wetenschap. Hij stelt in het voorwoord tot de Micrographia 
dan ook, dat hij met dit boek beoogt "het gebruik van mechanische 
hulpmiddclen voor de zintuigen te stimuleren, zowel om de reeds zichtbare 
wereld te onderzoeken alsook om vele tot nu toe onbekende werelden te 
ontdekken'". 
Malpighi, Grew en Swammerdam gebruikten bij al hun wetenschappelijk 
onderzoek de microscoop als een van de hulpmiddclen. die hen ter 
beschikking stonden. 
Door Malpighi's gehele werk, dat het anatomisch onderzoek van het 
zenuwstelsel van hogere dieren, de embryologie van de kip, de ontwikkeling 
van de zijderups en de anatomic van planten bestrijkt, is het gebruik van de 
microscoop aan te wijzen. Hij werd tot zijn onderzoekingen geinspireerd 
door de idee, dat aan de levensverrichtingen mechanische principes ten 
grondslag moesten liggen, wat in de bouw van de organismen tot uitdruk-
king kwam. Malpighi ging er bovendien van uit, dat in de eenvoudiger 
georganiseerde organismen, zoals insekten en planten, dezelfde mechanis-
men aanwezig waren, maar in vereenvoudigde vorm. Deze laatste overwe-
ging bracht hem tot zijn beroemde studie van de zijderups en zijn planten-
anatomisch onderzoek. 
In dezelfde tijd als Malpighi bestudeerde Grew de anatomic van planten. 
Naast waarnemingen met het blote oog verrichte hij ook microscopisch 

10. Zie voor biografische e.a. gegevens betreffende Grew: Dictionary of Scientipc 
Biography (DSB) V (New York. 1972); Hooke: DSB VI (New York. 1972); Van 
Leeuwenhoek: DSB Vlll (New York. 1973); Malpighi: DSB IX (New York. 1974); 
Swammerdam: DSB XIII (New York. 1976). 

11. R. Hooke, op. cil.. p. 15 en 16 van het voorwoord. 
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onderzoek. Grew ging ervan uit, dat het zin had de bouw van planten te 
onderzoeken, omdat ze door dezelfde hand als de dieren geschapen en dus 
van even groot belang waren. Door zijn onderzoek trachtte hij de interne 
structuur van planten te ontdekken en daardoor de fysiologische functies 
van de verschillende weefsels te verklaren. 
Evenals Malpighi en Grew benutte Swammerdam de microscoop waar 
nodig en dat was vooral bij de ontleding van insekten. Voor dit onderzoek 
koesterde Swammerdam een ware passie. Hij getroostte zich grote inspan-
ningen om de anatomic van insekten tot in de kleinste details te ontdekken, 
waartoe hij geinspireerd werd door zijn theorie omtrent de ontwikkeling van 
insekten. 
Vele insektensoorten ontwikkelen zich van ei tot volwassen dier, of imago, 
via een larvestadium, waarin het dier een geheel andere gedaante kan 
hebben. De metamorfose van larve tot imago is dan ook voor het oog een 
dramatische gebeurtenis. Swammerdam stelde, dat de metamorfose geen 
plotselinge verandering is, zoals men toen algemeen dacht, maar een 
geleidelijk verlopend proces. In wezen, zei hij, gebeurt er niets anders dan 
dat reeds in de larve aanwezige structuren uitgroeien en daardoor de 
gedaante van het dier veranderen. Structuren, die met behulp van de 
microscoop al zichtbaar zijn, lang voordat er met het blote oog lets van te 
ontdekken valt. 
Vergeleken met de vier voorgaande geleerden vormt Antoni van Leeuwen
hoek een geval apart. Voor hem was de microscoop meer dan een 
hulpmiddel als andere: het microscopiseren werd door hem met hartstocht 
beoefend en zonder microscoop zou hij waarschijnlijk geen wetenschappe
lijk onderzoek verricht hebben. Het karakter van zijn werk wordt daar dan 
ook door bepaald. Hij richtte zijn microscoop op vrijwel alles wat ervoor in 
aanmerking kon komen, zonder veel lijn of onderlinge samenhang. Som-
mige voorwerpen, zoals het bloed en de bloedsomloop, de spermatozoa en 
de voortplantingsorganen en de infusiediertjes nam hij gedurende zijn bijna 
50-jarige carriere in de microscopic een aantal malen opnieuw onder de loep. 
Maar dan interpreteerde hij zijn meest recente waarnemingen steeds ad hoc, 
zonder veel rekening te houden met vroegere uitspraken. 
Een ding hadden deze vijf mannen gemeenschappelijk en dat is de goed 
verzorgde presentatie van hun werk, in een combinatie van woord en beeld. 
Uit de sensatie die de illustraties van Hooke's Micrographia veroorzaakten 
valt af te leiden welk een invloed de kunstzinnige aanleg van de onderzoeker 
op de erkenning van zijn wetenschappelijk werk kan hebben. Ook Grew, 
Malpighi en Van Leeuwenhoek voorzagen hun publikaties van goede 
afbeeldingen, die echter veel minder sensationeel waren dan die van Hooke. 
Wat betreft Van Leeuwenhoek moet erbij gezegd worden, dat hij zelf niet in 
staat was zijn waarnemingen vast te leggen, maar daarvoor speciaal 
tekenaars aantrok. 
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Larve van de wapenvlieg, tekening van Swammerdam. 
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Swammerdam was wel een begaafd tekenaar en besteedde veel zorg aan het 
vastleggen van zijn preparaten in tekeningen. Als gevolg daarvan is zijn 
wetenschappelijk werk in prachtige kopergravures vastgelegd. Een geheel 
betrouwbare weergave van wat hij zag, zijn deze gravures niet. Want 
Swammerdam oordeelde het beter, die delen, die hij het belangrijkste vond 
ook wat groter af te beelden dan de overige organen'^. 
Swammerdam's microspisch werk is, meer dan dat van zijn vakgenoten, 
doortrokken van ontzag voor de Schepper van de natuur. Juist microsco
pische waarnemingen brengen de grote variatie in vormen en de ingewik-
keldheid van de bouw van organismen aan het licht. Als bijkomend resultaat 
van zijn werk ziet Swammerdam dan ook 'te toonen de seer groote 
nuttigheid van de vergrootglaasen, deweike de verborgene spieren, aderen, 
ende ingewanden van soo een kleen Dierken ontdekkende, ons te gelyk de 
onbegrypelykheid van den Maaker te toonen: deweike alle deese kleinig-
heeden haar gewight ende beweegen nog gegeeven heeft'". 

Wetenschappelijk klimaat 
Ondanks de veelbelovende en gevarieerde onderzoekingen van de klassieke 
microscopisten stelde Hooke al in 1692 spijtig vast, dat de microscopic 
'langzaam bijna in onbruik geraakt is en slecht aangeschreven staat, zodat 
de Heer Leeuwenhoek de voornaamste persoon lijkt te zijn, die overgeble-
ven is en die deze onderzoekingen verricht. En dat is niet bij gebrek aan 
omvangrijk materiaal om te ontdekken, maarbij gebrekaan onderzoekende 
geest in deze tijd'''*. 
Niet alleen het einde van de eerste bloeiperiode van de microscoop was het 
gevolg van een verschuiving van belangstelling in het wetenschappelijk 
denken: ook het begin zelf van die periode is aan een dergelijke verschuiving 
toe te schrijven. De verklaring van het feit, dat de microscoop pas een halve 
eeuw na de uitvinding ervan als wetenschappelijk hulpmiddel gewaardeerd 
werd, kan immers niet liggen in verbeteringen in de kwaliteit van het 
instrument. De microscoop van na 1660 was van even slechte kwaliteit als 
die van voor die tijd. De revolutionaire ontwikkeling van de wetenschap in 
de zeventiende eeuw had tot gevolg dat omstreeks het midden van die 
periode de belangstelling van geleerden gericht werd op de fijne bouw van de 
levende organismen. Men wilde toen met de nieuwe, mechanische verklei-
ningswijze, die aanvankelijk alleen op astronomische en fysische natuur-
verschijnselen toegepast werd, ook de verrichtingen van de levende wezens 
trachten te verklaren'^ 

12. J. Swammerdam. op. cit.. p. 117-118. 
13. J. Swammerdam, op. cit., p. 58. 
14. R. Hooke, Philosophical Experiments and Observations (London, 1726: reprint 

1967), p. 268. 
15. Zie o.a. T.S. Hall. Ideas of life and mailer, I (Chicago and London: University of 
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Rond 1632 zette Descartes zijn opvatting, dat het menselijk lichaam 
beschreven kan worden als een uiterst verfijnde en gecompliceerde machine, 
op papier en werkte een aantal fysiologische mechanismen uit. Zijn biolo-
gisch-medisch werk heeft grote invloed gehad op zijn tijdgenoten en de 
volgende generaties, maar hij was niet de eerste en enige die de levensver
richtingen trachtte te verklaren met behulp van de nieuwe filosofie. Galilei, 
bijvoorbeeld, poneerde al in 1623 een theorie over de smaak, die gebaseerd 
was op fysische eigenschappen van deeltjes. Een vijftal jaren later publiceer-
de Harvey zijn theorie over de bloedsomloop, waarin het hart beschreven 
wordt als een pomp, die voortdurend bloed pompt door het buizenstelsel, 
dat gevormd wordt door de bloedvaten. 
Galilei veronderstelde ook, dat de microscoop goede diensten kon bewijzen 
bij het ontraadselen van de werking van de levende organismen. Toch was 
het pas Pierre Borel die in 1656 in zijn Observationum Microscopicarum 
Centuria de verbindingslijn trok tussen de microscoop en de mechanische 
filosofie. Hij schreef: 'met behulp van de microscoop worden in de levende 
atomen (waarmee hij insekten bedoelde) ontelbare delen ontdekt en worden 
dagelijks deuren van de nieuwe natuurwetenschap geopend'." Deze uitla-
ting getuigt van groot vertrouwen, want Borel zag in de insekten nauwelijks 
enige structuur, slechts bij een enkel dier zag hij kloppende onderdelen. 
Toch deelden tal van geleerden Borel's vertrouwen. 
Hooke zag voor de microscoop een grote toekomst weggelegd bij het 
ontdekken van de inwendige bouw van de organismen en daaraan gekop-
peld het ontraadselen van het mechanisme van de natuur. In het voorwoord 
van zijn Micrographia formuleerde hij dat zo: 'Het lijkt niet onwaarschijn-
lijk, dat met deze hulpmiddclen de subtiliteit van de samenstelling van 
lichamen, de structuur van hun delen, de verschillende aard van hun 
materie, de instrumenten en manier van hun inwendige bewegingen (...) 
nader ontdekt kunnen worden (...) Vanwaar er vele bewonderenswaardige 
voordelen bereikt kunnen worden voor de toename van de Praktische en 
Mechanische Kennis (...) omdat we misschien in staat gesteld worden alle 
geheime werken van de natuur te onderscheiden'". 
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw was de microscoop gedurende 
enige tientallen jaren het hulpmiddel bij uitstek om de vooronderstelling, dat 
er verband bestaat tussen de inwendige bouw en levensverrichtingen van de 
organismen, te toetsen. 
Het verklaren van de natuurverschijnselen met behulp van mechanische 
principes is een van de kenmerken van de nieuwe natuurwetenschap van de 

Chicago Press, 1969); M. Rooseboom, "De uitvinding van de microscoop en zijn invloed 
op het biologisch denken." Vakblad voor Biologen 32 (1952): 166-175. 

16. P. Borel. Observationum microscopicarum centuria (Den Haag, 1656), in de 
opdracht. 

17. R. Hooke, Micrographia (1665). p. 4 van het voorwoord. 
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zeventiende eeuw. Een ander, minstens zo belangrijk facet is het nauwkeurig 
observeren van die verschijnselen. Want, zo formuleerde Swammerdam het 
belang van waarneming 'door reeden alleen sal men noit de natuur leeren 
kennen, want de ondervindingh moet verbonden of getrout sijn met de 
reeden, of men sal eeuwig dwaalen"*. 
De mechanistische verklaringswijze ging in de zeventiende eeuw vaak hand 
in hand met diep ontzag en bewondering voor de Maker van de wereld. Het 
mechanisme van de natuurverschijnselen, dat algemeen vergeleken werd met 
een uiterst gecompliceerd uurwerk, kon immers niet door toeval tot stand 
gekomen zijn. De bestudering van de inwendige structuur van zeer kleine 
organismen, zoals insecten, liet bij de microscopisten geen twijfel daarover 
bestaan. Swammerdam verwoordde zeker het algemeen gevoel toen hij 
schreef: 'En seeker het schijnt een ongeloofiyke saak, dat in een punt, jaa in 
een stipken soo kleen als de punt van een schaght maakt, sulk een kunst en 
sulke wonderen verborgen syn. Maar wat kan GODT niet, die dit alles 
maakt ende uytwerkt? Soo dat hier geen geval noch fortuijn eenigsins plaats 
kan hebben: als alleen by die personen, deweike de ladder der natuurelyke 
kennisse verbreeken en verwerpen, om niet langs die selve in dien alwysen 
Architect op te klimmen'". 
Deze drie lijnen zijn bij alle vijf microscopisten terug te vinden. Hooke, 
Malpighi en Grew waren onder hen het meest geinspireerd door het 
mechanistische denken, zij gingen er a priori van uit, dat er structuren 
moesten zijn, die de levensverrichtingen van hun objecten zouden verklaren. 
Van Leeuwenhoek en Swammerdam daarentegen leggen in hun geschriften 
door middel van nauwkeurige beschrijvingen en afbeeldingen hun waar
nemingen vast, zonder zich al te druk te maken over de werking van de 
waargenomen structuren. Ook de bewondering voor God hebben alien 
gemeenschappelijk, maar bij Swammerdam was dat gevoel zo overheersend, 
dat zijn publikaties er geheel van doortrokken zijn. 
De ontwikkeling van de natuurwetenschappen in het midden van de 
zeventiende eeuw heeft het gebruik van de microscoop als wetenschappelijk 
instrument gestimuleerd. Omgekeerd heeft de microscoop, of liever, het 
microscopisch onderzoek de verdere ontwikkeling van de natuurweten
schappen beinvloed. 
Het waarnemen van minuscule structuren in insekten, zoals harten, magen 
en darmen leidde bijna vanzelf tot de gedachte, dat het steeds nog kleiner 
kon. Een gedachte, die tot in uiterste konsekwentie doorgetrokken werd in 
de voortplantingstheorieen, die aan het einde van de zeventiende eeuw 
ontwikkeld werden. Met name in de preformatie-theorie, die stelde, dat het 
toekomstige individu reeds volledig gevormd aanwezig was ofwel in de 

18. J. Swammerdam. op. cil.. p. 101. 
19. J. Swammerdam. op. cit. p. 106. 
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zaadcel, ofwel in de eicel. 
Een reden voor de beeindiging van de eerste bloeiperiode van de microscoop 
ligt al besloten in de aandacht van de geleerden voor dergelijke theorieen. 
De structuren, die daarin verondersteld werden, zouden van zo geringe 
afmetingen moeten zijn, dat ze niet met een microscoop waargenomen 
konden worden. De optische beperkingen van de microscoop stonden 
daardoor het spelen van een verdere rol in de biologisch-medische weten
schap in de weg. Te zelfder tijd rees er bovendien wantrouwen ten opzichte 
van de waarnemingen, die met de microscoop verricht werden. In een aantal 
gevallen kwam vast te staan, dat wat men voor structuren in de objecten 
gehouden had, in feite artefacten waren, veroorzaakt door het preparen van 
het object. 

Swammerdams bijdrage 
Swammerdams microscopisch onderzoek toont twee aspecten waardoor de 
eerste bloeiperiode van de microscoop een hoger niveau bereikt heeft dan 
zonder zijn bijdrage het geval geweest zou zijn. 
Het eerste is zijn microscopische techniek. Swammerdam accepteerde de 
microscoop als instrument zoals het was en heeft zijn inventiviteit ten voile 
benut bij het ontwikkelen en perfectioneren van prepareertechnieken. Hij 
was buitengewoon bedreven in het ontleden en prepareren van zijn objecten. 
In insekten van tenauwernood 2 mm. lengte bracht hij de voornaamste 
organen aan het licht en beschreef ze minutieus. Zijn meesterschap blijkt wel 
het meest uit het feit, dat een groot aantal van zijn anatomieen van insekten 
pas vele tientallen jaren zijn dood met nieuwe gegevens aangevuld konden 
worden. Swammerdams verfijnde prepareertechniek en nauwkeurige obser-
vatie werden bovendien aangevuld door zijn tekentalent, dat in de fraaie 
illustraties bij zijn werk tot uitdrukking komt. 
Het tweede aspect betreft de samenhang binnen zijn microscopisch onder
zoek. Het grootste deel ervan werd verricht om zijn theorie over de 
ontwikkeling van insekten te staven. Daardoor valt het binnen een kader en 
bezit het grote interne consistentie. 
De Bybel der Natuure. waarin Swammerdams microscopisch onderzoek 
samengebracht is, werd pas in 1737, bijna 60jaar na zijn dood gepubliceerd. 
Een deel van de inhoud was al eerder gepubliceerd, namelijk in de Historia 
Insectorum Generalis van 1669 en de Ephemeri Vita van 1675. Een belangrijk 
deel van de Bybel der Natuure bestaat echter uit niet eerder gepubliceerd 
onderzoek. 
Dit gegeven lijkt afbreuk te doen aan de stelling, dat de eerste bloeiperiode 
van de microscoop niet geweest zou zijn wat ze was zonder Jan Swammer
dam. Toch is dat niet zo. Want de twee aspecten van Swammerdams werk, 
die zo belangrijk zijn, kwamen al duidelijk tot uitdrukking in de twee voor 
zijn dood gepubliceerde boekwerken. In de Historia Insectorum Generalis 



86 

zette Swammerdam zijn ontwikkelingstheorie uiteen en droeg hij vele 
gegevens ter ondersteuning ervan aan. Gegevens, die hij voor een deel uit 
microscopisch onderzoek verzamelde. 
In de Ephemeri Vita wordt de anatomic van een klein insekt beschreven, en 
niemand die het verslag ervan leest kan twijfelen aan Swammerdams 
vaardigheid in het ontleden en prepareren. 

SUMMARY 

Jan Swammerdam and seventeenth century microscopy 

The first heyday of microscopical research brought forth the classical work of Hooke, 
Malpighi, Grew, Swammerdam and Van Leeuwenhoek. 
Swammerdam's contribution to this field is assessed by considering his work from four 
angles, viz. the revolution of the microscope, microscopical technique, microscopical 
research in the seventeenth century and the scientific atmosphere of the time. 
Throughout the work of the five classical microscopists three common denominators can 
be traced, viz, mechanical philosophy, painstaking observation and admiration for the 
works of God, 
Swammerdam's undoubtable enrichment of microscopy was the result of his skill in 
preparing his objects and the limited, but purposeful, scope of his research, 


