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THEORIE EN PRAKTIJK VAN SWAMMERDAMS 
WETENSCHAPPELIJKE METHODE IN ZIJN ENTOMOLOGIE* 

Swammerdams ideeen over de natuurlijke historic der insecten stonden 
diametraal tegenover die van zijn voorgangers en het merendeel van zijn 
tijdgenoten. Sedert de klassieke oudheid heerste alom de opvatting dat 
insecten onvolmaakte dieren zijn. Men verondersteldc dat ze slechts een 
rudimentaire inwendige structuur bezittcn en dat hun ontogenese zijn 
oorsprong vindt in spontane generatie en verder verloopt via sprongsgewijze 
gedaanteveranderingen. 
Met een overvloed aan bewijsmateriaal toonde Swammerdam de onjuistheid 
van deze visie aan. Hij liet zien dat de anatomic van de insecten niet minder 
gecompliceerd is dan die van de vertebraten en dat ze tot dezelfde 
levensverrichtingen in staat zijn. In het bijzonder maakte hij duidelijk dat de 
insecten voortkomen uit een ei en dat ook hun embryologische ontwikkeling 
niet wezenlijk verschilt van die van de overige dieren. 
Swammerdam was zich zeer gocd bewust van het innovatieve karakter van 
zijn entomologie. Zijn succes schreef hij toe aan dc door hem gehanteerde 
werkwijze die zijns inziens geheel anders was dan die welke tot dan toe was 
gebezigd. Swammerdam lichtte dit uitvoerig toe door veelvuldige uitdruk-
king te geven aan zijn denkbeelden hoe de wetenschap, i.e. de entomologie, 
wel en niet beoefend dient te worden. 

Daarmee begon hij al direct in zijn eerste entomologische publicatie: de 
Historia Insectorum (1669). De opdracht aan de Amsterdamse stadsbestuur-
ders opende hij met een aanval op al degenen die zich in de loop der eeuwen 
met de studie van de insecten hadden beziggehouden. Volgens Swammer
dam hadden hun aktiviteiten nauwelijks iets van belang opgeleverd; dit 
kwam omdat het merendeel van hen niet de natuur had onderzocht maar 

"een oneyndig getal van boeken inde plaats deur-bladerende, ende haar verkeerdelijk 
inbeeldende alle waarheeden inde oude ende vermaarde schrijvers opgeslooten te 
zijn",' 

*Uitgebreide en omgewerkte tekst van een voordracht gehouden tijdens deSwammerdam-
herdenking georganiseerd door GeWJNa (Amsterdam. 1 november 1980), 

1, J. Swammerdam,//;>/on'a Insectorum Genera/is. ofte Algemeene Verhandeling van de 
Bloedeloose Dierkens (Utrecht, 1669), p. [v], 



64 

Bij andere gclegenhcden liet Swammerdam evenmin een misverstand bestaan 
over het feit dat hij afwijzend stond tegenover een dergelijke aanpak.^ Op 
het gebied van de wetenschap wenste hij geen enkele autoritcit te erkennen. 
Het voor de zeventiende-eeuwse wetenschap karakteristiekc motto van de 
Royal Society "NuUius in verba" had het zijne kunnen zijn, Clutius' verzuch-
ting dat over de eendagsvlieg zo weinig is geschreven werd door hem 
afgedaan met de opmerking dat men de wonderen van de natuur uit de 
schepping zelf moet leren kennen en niet uit de geschriften van anderen; de 
lezer vindt daarin weinig meer dan een groot aantal onjuistheden die hem 
van de waarheid afhouden.' 
Naast het autoriteitengeloof was het gebruik van de rede als autonome 
kennisbron de andere grote fout welke Swammerdam zijn voorgangers 
verweet. In de werken van o.a. Aristoteles, Harvey en Goedaert vond hij 
vele op redeneringen gebaseerde uitspraken over niet waargenomen ver-
schijnselen die in strijd bleken te zijn met wat de ervaring hem had geleerd. 
Voor hem was dit aanleiding vast te stellen dat het verstand niet in staat is 
op eigen kracht de waarheid te ontdekken.'' Swammerdam hield zijn lezers 
voor dat het met betrekking tot zaken die men niet had kunnen onderzoeken 
beter is zijn onwetendheid te bekennen dan de hulp in te roepen van de 
gebrekkige rede,' 
In de door een zeer persoonlijke religiositeit sterk gekleurde Ephemeri Vita 
(1675) gaf hij zijn kritiekeen theologischedimensie, Swammerdam betoogde 
daar dat het de plicht van iedere christen is het bock van de natuur 
aandachtig te bestuderen. Hierdoor immers wordt men direct geconfron-
teerd met 

"de heerlijckheydt van de wercken Gods, die noyt genoeghsaam kunnen beschouwt.en 
nimmer genoeghsaam kunnen verwondert worden"," 

Boekenwijsheid en rationalisme hidden de mensen hiervan af en waren 
mede daarom voor Swammerdam niet acceptabel als uitgangspunt bij het 
natuuronderzoek. 
Voor hem was er slechts een manier om wetenschappelijke kennis te 
verkrijgen en dat was op basis van de empiric. Niet de studeerkamer doch de 
natuur behoort de werkplaats van de onderzoeker te zijn. Bij herhaling wees 
hij op de noodzaak de natuur te volgen en uitsluitend af te gaan op "de aard 

2, Zie o,a, Historia Insectorum, p, 6, 32-33 en de "Naa-Reeden Aanden Waarheid 
soekende Leeser", p. 9-10 en J, Swammerdam, Ephemeri Vita Of afbeeldingh van 
's Menschen Leven, Vertoont in de Wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde Hislorie van het 
vliegent ende een-dagh-levent Haft of Oever-Aas (Amsterdam, 1675), p, 70, 203. 

3, Ephemeri Vita, p, 70, 
4, 0,a, in de Historia Insectorum. p, 21, 35, 45, 
5, Historia Insectorum. p, 45, 
6, Ephemeri Vita, p, 203, 
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ende de overreedende ondervindingen der dingen selve". Hij gaf als zijn 
stellige overtuiging dat degenen die dit achterwege lieten van ware kennis 
verstoken zouden blijven.^ 
Wetenschappelijke kennis kwam voort uit de ervaring maar be-
hoorde volgens Swammerdam uiteindelijk meer te zijn dan een 
losse verzameling waarncmingsgegevens. Het doel van het natuur
onderzoek was de afzonderlijke feiten met elkaar te verbinden en 
aldus te komen tot "seekere bcsluyten, vaste stellingen ende geregcldc 
Orderen".* 
De rede was voor Swammerdam uiteraard een onmisbaar hulpmiddel bij het 
ordenen van de waarnemingen, maar ook niet meer dan dat. De rede kon 
slechts opereren op basis van de ondervinding en was daaraan onderge-
schikt. Swammerdam stelde nadrukkelijk dat de "vaste stellingen" slechts 
golden voor de waarnemingen die daaraan ten grondslag lagen. Vanwege de 
veelvormigheid van de levendc natuur en de uiterst gebrekkige kennis welke 
men daarvan had, wilde hij beslist geen algcmene geldigheid toekennen aan 
die "generahsaties". Hij beschouwde ze als waarschijnlijkheden, niet als de 
definitieve waarheid. Het bchoefde voor hem nauwelijks enige toelichting 
dat ze behoorden te worden verworpen indien empirische gegevens aan het 
licht kwamen die daarmee in strijd waren. De ervaring ging hem boven 
alles.' 
Uit de beperkingen van het menselijk waamemingsvcrmogen trok Swam
merdam een duidelijke consequentie voor het arbcidsveld van de weten
schap: 

"Maar gelijk alswe van alle saaken, geen waaragtige ondervindingen kunnen verkrijgen, 
ende also geen klaar ende onderscheidentlijk begrip van deselve hebben (als van die de-
welke voor ons gesigt te kleen, ende van andere, deweike daar teveraf'geleegen zijn) soo 
moeten wy ons ook niet dwaaselijk inbeelden, van ooit door onse reeden, tot de waare 
ende eigentlijke kennis vande oorsaken dier dingen ,,, te sullen komen",'" 

Eerder had hij nog categorischer gesteld dat de "waare oorsaakenofte eige 
oorspronkelijkhedcn fvan Gods werken] ... geheel ondcurgrondelijk"zijn." 
Voor hem hield dit in dat 

"de eenigste kennis ende wijsheid der Wijsgeeren, maar alleen in het gesont begrijp van 
haare [i.e, "Gods wonderheeden"] netle vertooningen ofte uitwerkingen ,,, geleegen 
is".'^ 

7, Historia Insectorum. p, [vi], 21, 35 en de "Naa-Reeden .,,", p, 5, 
8, Historia Insectorum, p. [ix], 
9, Idem. p. [ix], "Naa-Reeden ,,.", p, 5, 6, 10, 
10, Historia Insectorum, "Naa-Reeden ,„", p, 7-8, 
11, Idem. p. 5. 
12, Ibid., vgl, verder de "Verclaringe, ofte Uitlegginge Vande vier Orderen der verande-

ringen, Deur middel van Afbeeldingen", p, 30, waar hij schrijft dat we ondanks al onze 
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Swammerdam stond dus een wetenschap voor ogen die zich beperkte tot de 
waameembare verschijnselen en die beschrijvend van aard was. De algeme-
ne conclusies waar hij naar streefde, leverden geen causale verklaringen 
maar waren louter empirische generahsaties. 
In Nederland was Swammerdam een van de eersten die het empirisch 
natuuronderzoek propageerde. Gezien in wijder perspectief zijn zijn denk
beelden natuurlijk allerminst origineel. Ze kunnen zonder meer worden 
gerelateerd aan het empirismc dat in het begin van de zeventiende eeuw 
vooral onder invlocd van Francis Bacon tot ontwikkeling was gekomen en 
dat in Swammerdams tijd de wetenschap begon te beheersen. 
Dc herkomst van zijn opvattingen is uit het bcschikbare bronnenmateriaal 
niet exact te reconstrueren. Bacons naam wordt in dit verband niet door 
Swammerdam genoemd. Wel citeerde hij met instemming uit het voorwoord 
van Boyle's Tentamina quaedam physiologica (1661) waarin deze Engelse 
Baconiaan pleitte voor het naarstig verzamelen van waarnemingen, vrij van 
ieder vooringenomen standpunt, en verder benadrukte dat de grootst 
mogelijke omzichtigheid betracht moest worden bij het trekken van conclu
sies." 
Het pleidooi voor de empirische methode ondersteunde Swammerdam 
tevens met een beroep op Descartes. Een enigszins onverwachte verbintenis 
als we bedenken hoe scherp achttiende-eeuwse empirici als 's Gravesande en 
Petrus van Musschenbroek aeeerden tegen de Fransman omdat juist hij het 
verstand zo nadrukkelijk boven de ervaring had gesteld.'" Bij Swammerdam 
daarentegen ontbreekt iedere kritiek op Descartes' rationalisme. Hij was een 
van de weinige empirici die de schrijver van het Discours de la methode (1637) 
beschouwde als een medestander. Descartes was voor hem de strijder tegen 
de steriele kamergclccrdheid en een van degenen die had gewaarschuwd 
voor de gevaren die voortvloeien uit een verwaarlozing van de ervaring en 
had aangespoord tot het doen van experimenten." 
Swammerdam was een overtuigd empiricus -maar zeker geen volbloed 
Baconiaan. Bacons optimisme dat de wetenschap in staat is de natuur geheel 
te begrijpen, werd door hem niet gedecld. Zoals we hebben gezien was 
Swammerdam juist overtuigd van de fundamentele ondoorgrondelijkheid 
van de schepping. Evenals de door hem bewonderde Boyle was ook hij de 
mening toegedaan dat de wetenschap nooit voltooid zal zijn.'* 

onderzoekingen "blind sijn: want waarelijk het sijn maar de schaduwen, van haare [i.e. vande 
natuur] onoplosselijcke verborgentheeden, die we voorstellen", 

13, Historia Insectorum, "Naa-Reeden ,,,", p, 9-10, 
14, Zie voor die kritiek o,a. R, Hooykaas, Rede en ervaring in de natuurwetenschap der 

xviiie eeuw (Loosduinen, 1946), passim en C, de Pater, Petrus van Musschenbroek (1692-
1761). een newtoniaans natuuronderzoeker (Diss,, Utrecht, 1979), p, 73-80, 

15, Historia Insectorum. "Naa-Reeden ,,,", p, 6,9, 
16, Voor Boyle zie R, Hooykaas, Robert Boyle. Een studie over natuurwetenschap en 

Christendom (Loosduinen, [1942], p, 85-86, 
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Swammerdams methodologische beschouwingen waren geen abstracte theo-
rie. Steeds weer deed hij duidelijk uitkomcn dat zijn praktijk daarmee in 
overeenstemming was. Hij presenteerde zich als een consequente empiricus. 
Het beeld dat hij van zichzelf creeerde is door Boerhaave, zijn eerste 
biograaf bestendigd. In "Het Leven van den Schryver" waarmee deze de door 
hem uitgegeven Bybel der Natuure (1737-1738) inleidde, karakteriseerde hij 
Swammerdam als een onderzoeker die voldeed aan de "instelling van 
Verulamius", hetgeen voor Boerhaave wilde zeggen 

"syne meeninge sproot uyt ondervindinge ,,, , Desc weg heyliglyk volgende, maakte hy 
uyt veele bysondere saken een algemeen besluyt. dog so omsigtig dat hij dat nooit deed 
verder gelden, dan in die bysondere saken, uyt welke het was opgemaakt"." 

Dc negentiende-eeuwse Swammerdam-literatuur heeft dit beeld onverlet 
gelaten.'* Busken Huet ging zelfs zo ver met Swammerdam te beschrijven als 
iemand die niets aiiders kon en wilde dan waarnemingen verzamelen." 
In latere studies, in het bijzonder in die van Cole en ook enigszins in die van 
Schierbeek, wordt een andere visie op de praktijk van zijn entomologie 
gegeven. Cole signaleerde enerzijds Swammerdams gedetaillcerde en nauw-
keurige anatomische waarnemingen en kwam anderzijds tot de conclusie dat 
hij herhaaldelijk afweek van zijn voorschrift dat we niet moeten bedenken 
maar ontdekken wat de natuur doet.^° Schierbeek zag in Swammerdam 
naast de kundige ontleder en observator ook iemand die hield van "een 
afgesloten stelsel en [die] ... graag een hvpothese voor een ... onbckend feit 
gaf'.-' 
Beide interpretaties impliceren een discrepantie tussen Swammerdams me-

17, H. Boer\\&&ve.ed., Bvbel der Natuure door Jan SwammerdamiXiy<^exi. 1737),dl, l ,p , 
[xl]-[xli], 

18, Zie o,a, T,G. van Lidth de Jeude, Oratio de loanne Swammerdamio egregii historia 
naturalis cultoris exemplo (Traiecti ad Rhenum, 1820), p, 8-9; R, Sinia, Johannes 
Swammerdam in delijst van zijn tijd (Diss.,Leiden. 1&7&),p. y'i-i9;P.Hanin$.Herdenking van 
Jan Swammerdam's 200-jarigen sterfdag op 17februari 1880 (Z,pl,, z.j,), p, 28, 30-32; Cd. 
Busken Huet, Het land van Rembrand. Studien over Noordnederlandsche beschaving in de 
zeventiende eeuw (HaaxXem, 1884), dl, 2, 2e helft, p, 54-55, 

19, Busken Huet, Op. cit. Busken Huet verdeelt de natuuronderzoekers uit onze 
zeventiende eeuw in twee klassen, Deene klasse, waarvan hij Huygensalsrepresentant ziet, 
bestudeert de natuur om een hypothese te toetsen, Dc andere klasse, vertegenwoordigddoor 
Swammerdam, is die van de empirici, die zonder duidelijk doel waarnemingen vergaren, 

20, F,J, Coie,Early theories of sexual generation (Oxford, 1930), p, 199, Vgl, verder ook 
zijn uitspraak "In reflection he [Swammerdam] lacked restraint ,.,"(/< A/j/orvo/com/Jorar/ve 
anatomy from Aristotle to the eighteenth century (London. 1944). p, 305), In geen van beide 
gevallen heeft Cole zijn opmerkingen nader toegelicht. 

21, A, Schierbeek, Ja« Swammerdam(1637-1680). Zijnlevenenzijnwerken{Lochem.z.).). 
p. 65. In de Engelse vertaiing (Jan Swammerdam (1637-1680). His Life and works) (Lisse, 
1967) is deze karakteristiek, waarvoor Schierbeek geen argumenten had gegeven, 
weggelaten, 
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thodologische theorie en entomologische praktijk. We zullen nagaan of die 
er inderdaad was. 
Swammerdams onderzoek concentreerde zich op twee gebieden, nl. de 
anatomic en de embryologie. Geheel in overeenstemming met zijn theorie 
ging hij als anatoom strikt fenomenologisch te werk. Hij beschreef niet meer 
dan wat hij met eigen ogen kon waarnemen. Indien hij bepaalde structuren, 
waarvan hij vermoedde dat ze wel aanwezig moesten zijn, niet kon vinden, 
accepteerde hij dit. Tot speculatieve interpretaties liet Swammerdam zich niet 
verleiden. Slechts bij uitzonderingprobeerdehijkleinelacunes in zijn anatomi
sche beschrijvingen met behulp van een analogie-redenering aan te vullen.^^ 
In dergelijke gevallen attendeerde hij zijn lezer er wel op dat hij de betreffende 
structuur (nog) niet had gezien en dat zijn conclusie beschouwd moest worden 
als een gissing. 
Zijn anatomisch onderzoek had zulke totaal onbekende en verbazingwek-
kende zaken aan het licht gebracht dat het zeker niet denkbeeldig was dat 
men zijn geloofwaardigheid in twijfel zou trekken. Om eventuele kritiek te 
ondervangen bewaarde Swammerdam de door hem benutte preparaten en 
nodigde geinteresseerden uit zijn bevindingen te verifieren. Zijn natuurhis-
torisch kabinet kreeg daarmee een belangrijke epistemologische functie.^' 
De veronderstelling dat de natuurverschijnselen worden beheerst door 
uniforme en constante wetten speelde een belangrijke rol in Swammerdams 
wetenschappelijk denken en handelen. Het was de drijfveer achter zijn 
entomologisch onderzoek waarmee hij, tegen de gevestigde mening in, 
probeerde aan te tonen dat de insecten niet essentieel verschiUen van de rest 
van hel dierenrijk. 

Op de uitkomsten van het anatomisch onderzoek had deze voor-
onderstelling geen enkele invloed. Swammerdams conclusie dat de 
insecten organen bezitten welke hen in staat stellen dezelfde basale levens-
functies als de hogere dieren te verrichten, was op overtuigende wijze 
getrokken uit een imposante hoeveelheid feitenmateriaal. 
In de beschouwingen over de embryologie trad de uniformiteitsgedachte 
meer dan in de anatomic op de voorgrond. De door het merendeel van zijn 
tijdgenoten aangehangen opvatting dat insecten zich voortplanten middels 
spontane generatie, werd door Swammerdam vooral met rationele argumen
ten bestreden. Daarbij ging hij er van uit dat 

"den grooten ende den Aanbiddelijken Maaker, soo eenvoudig ende over net 
over eenkomende in alle sijne werken, dat we omtrent de selve, ook het alderminstegeval, 
geen toegank sien te hebben".''' 

22, 0,a, in de Ephemeri Vita. p. 90, 
23, De zeventiende-eeuwse natuurhistorische verzamelingen waren doorgaans 

rariteitencollecties, Swammerdams kabinet was een van de eerste dat met duidelijke 
wetenschappelijke oogmerken was opgezet. 

24, Historia Insectorum, "Naa-Reeden .,,", p. 4-5, 
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Spontane generatie was voor hem onverenigbaar met deze natuurvisie. 
Swammerdam beschouwde het als een verschijnsel dat door het toeval werd 
bepaald en verwierp dit "beestagtig gevoelen" dan ook met kracht als zijnde 
"redenloos en atheistisch"." 
Het empirisch aspect ontbrak zeker niet aan zijn kritiek. Hij bracht dit 
daarin echter niet zo duidelijk tot uitdrukking. Swammerdam had van een 
groot aantal insecten vastgesteld dat zij voortkomen uit een ei en niet uit 
modder, regenwater, rottend vlees of iets dergelijks. Het was echter voor-
namelijk dc aandachtige beschouwer van de platen in de Bybel der Natuure 
die kennis kon nemen van de resultaten van dit onderzoek. 
Spontane generatie was voor Swammerdam een dermate absurde en onge-
fundeerde veronderstelling dat hij wellicht daarom een uitvoerige empirische 
weerlcgging niet nodig achtte. Hij koos dan echter wel een weinig doeltref-
fende taktiek om zijn gelijk te bewijzen. In een tijd dat de spontane generatie 
voor velen een ontwijfelbaar waarnemingsgegeven was en de empiric, in 
ieder geval in theorie, hoog in het vaandel kwam te staan, was een beroep op 
het a priori concept van de uniformiteit van de natuur niet de aangewezen 
manier om de mensen tot andere gedachten te brengen. Onderzoekers die 
om wat voor reden dan ook de mogelijkheid van spontane generatie open 
wilden houden, konden Swammerdams kritiek gemakkelijk in diskrediet 
brengen door het rationele karakter ervan te accentueren.^' 
Het probleem van de spontane generatie was een bijkomstigheid in Swam
merdams embryologisch onderzoek. Het hoofdthema daarvan werd ge-
vormd door het verloop van de ontogenetische ontwikkeling. Wijdverbreid 
was in de zeventiende eeuw de opvatting dat deze, in tegenstelling tot de 
epigenetische ontwikkeling van de overige dieren, wordt gekenmerkt door 
sprongsgewijze gedaanteveranderingen vergelijkbaar met de alchemistische 
transformatie van het ene element in het andere. Swammerdams twijfels aan 
deze traditionele interpretatie van de insectenmetamorfose werden mede 
gevoed door zijn diepgewortelde overtuiging dat de natuurprocessen 
verlopen volgens uniforme regels waarbij voor het toeval geen plaats is. 
Aangezien alle dieren geschapen zijn door dezelfde schepper leek het 
Swammerdam onwaarschijnlijk dat de insecten zich geheel verschillend van 
de andere dieren zouden ontwikkelen. Een ontwikkeling bovendien die 
onvoorspelbaar was en hem even buitenissig en ongeloofwaardig voorkwam 
"als dat een Wolf een Schaap oft een Arend een Duyf sou baaren"." 
Swammerdam volstond uiteraard niet met deze theoretische bezwaren. Om 
inzicht te krijgen in het ontwikkelingsproces voerde hij een omvangrijk 
onderzoeksprogramma uit. Op minutieuze wijze bestudeerde hij een groot 

25, Bybel der Natuure, dl, 2, p, 713, 
26, Dit werd gedaan door P, Guenaude Montbeillard, een vande Fransevertalers vande 

Bybel der Natuure (cf, Histoire Naturelle des Insectes (Dijon, 1758), p, xix), 
27, Historia Insectorum, p. 56-57, 
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aantal insecten van de kiemcel tot en met het imago (volwassen dier). 
Daarbij richtte hij zijn aandacht vooral op die stadia, zoals de overgang 
larve-pop, waarvan hij mocht verwachten dat ze konden bijdragen tot een 
antwoord op de vraag of er wel of geen plotseling veranderingen optreden. 
Het was dus zeker niet zo dat Swammerdam passief en als bij toeval 
waarnemingen deed. In tegenstelling tot wat Busken Huet suggereerde, 
blijkt duidelijk dat hij vanuit een vraagstelling doelbewust experimenteerde. 
Het metamorfose-onderzoek resulteerde in een op het eerste gezicht ver-
bijsterende verscheidenheid van ontwikkelingsvormen. Sommige insecten 
kwamen volmaakt uit het ei: groei was de enige verandering die ze 
ondergingen. Andere kwamen iets minder volmaakt ter wereld, daarvan 
vormden bijvoorbeeld de vleugels zich pas later. Daamaast was er dan nog 
de ingewikkelde metamorfose van de vlinderachtigen met zijn totaal van 
elkaar verschillende ontwikkelingsstadia. Het is een van Swammerdams 
verdiensten dat hij hierin enige regelmaat wist te ontdekken en de verschil
lende metamorfose-vormen terugbracht tot een viertal typen, door hem 
"orderen" genoemd. Voor een aantal historici is dit woordgebruik aanlei
ding geweest te beweren dat Swammerdam op grond van de embryologie 
een nieuw systeem der insecten heeft ontworpen.''* Deze interpretatie mist 
echter iedere basis. Swammerdam gebruikte de term "order" als synoniem 
voor "regel", "wet", "vaste stelling" e.d. Kortom, "order" is voor hem niet 
een taxonomische categoric. Dat de door hem gecreecrde "orderen van 
natuurlyke veranderingen" later met vrucht zijn gebruikt voor een indeling 
van de insecten is een andere zaak. Dat was in ieder geval niet wat 
Swammerdam beoogde. Het was voor hem niets meer en niets minder dan 
een middel om zijn waarnemingen te rangschikken. 
Bij geen van de "orderen" ontdekte Swammerdam enig spoor van sprongs
gewijze gedaanteveranderingen. Zijn cruciale observaties waren die aan de 
vlinderachtigen. Hier kon hij laten zien dat de delen van het volwassen dier 
reeds in de rups aanwezig zijn. Deze en andere soortgelijke waarnemingen 
generaliseerde Swammerdam allereerst voor dc gehele insecten-ontogenese 
en vervolgens voor het gehele dierenrijk en kwam toen met de suggestie 

"ons dunkt daar gansch geen Teeling in de geheele natuur te weesen, ende niet als een 
voorteeling, ofte aangroeing van deelen"." 

Ofschoon hij dat nergens met zoveel woorden zegt, blijkt uit de toelichting 
duidelijk dat Swammerdam zich voorstelde dat het volwassen organisme op 
een of andere manier gepreformeerd in de kiemcel aanwezig is. Voor wat 
betreft de herkomst van het gepreformeerde organisme was er voor hem 

28. O.a, voor E. Radl, Geschichtederbiologischen TheorieninderNeuzeit{Leipzig/BeT\\n, 
I913^),dl, I,p, 172; F,S, Bodenheimer, Materialien zur Geschichte der Entomologie bis Linne 
(Berlin, 1928), dl. 1, p. 346; A. Schierbeek, Op. cit.. p. 159-167, 

29, Historia Insectorum, p. 51. 
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geen andere mogelijkheid dan te suggereren dat dit in het begin der tijden is 
geschapen. In het eerste individu van iedere soort heeft dus het volledige 
nageslacht besloten gelegen. 
Swammerdams voorzichtig en bedekt geopperde ideeen over preformatie en 
emboitement plus dc daaraan ten grondslag liggende waarnemingen over dc 
insecten-metamorfose hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de ont
wikkeling van dc preexistentie-theorie welke tot ver in de achttiende eeuw de 
embryologie heeft beheerst. 
De suggesties over de preexistentie waren het enige onderdeel van Swammer
dams entomologie waar hij afweek van zijn eigen methodologische voor-
schriften. Zijn onderzoek had betrekking op slechts een gedeelte van het 
ontwikkelingsproces. De delen van het volwassen dier kon Swammerdam 
voor het eerst ondcrscheiden in het larvale stadium. Wat daarvoor gebcurde 
viel buiten zijn waamemingsbcreik. Zijn conclusie dat er "gansch geen 
Teeling" doch uitsluitend een "aangroeing van deelen" is, deed hij dus wel 
degelijk verder gelden dan in die "bysondere saken ... uyt welke het was 
opgemaakt". Dat hij bij uitzondering en in tegenstelling tot de door hem 
aanbevolen werkwijze een dergelijke verstrekkende conclusie trok, kwam 
wellicht mede vanwege de verklarende kracht welke hij aan de preexistentie-
theorie toekende zowel op biologisch als op theologisch gebied.'° 
Cole heeft de bewering dat Swammerdam het door hem beleden empirismc 
verloochende nergens met voorbeelden gestaafd. Uit de context blijkt echter 
duidelijk dat hij zich hierbij bascerde op Swammerdams preexistentie-
"theoric"." Dit verwijt is ongegrond. Terwijl dc latere preexistentie-
theorieen een sterk speculatief karakter hadden waarin de ervaring een 
ondergeschikte rol speelde, was dit bij Swammerdam beslist niet het geval. 
Hij hield vast aan het primaat van de ervaring. Hij benadrukte het 
conjccturcle karakter van zijn denkbeelden en achtte verder onderzoek 
noodzakelijk. Evenals ten aanzien van andere conclusies hield hij de 
mogelijkheid open dat dan kon blijken dat zijn opvattingen onjuist waren en 
hij ze bijgevolg zou moeten herzien." Ook hier handhaafde Swammerdam 
dus zijn opstelling van de behoedzamc empiricus welke kenmerkend is voor 
zijn gehele entomologisch onderzoek." 

30. Idem,p. 5\-52. 
31. Zienoot20. 
32. Historia Insectorum, p. [ix] - [x] , 51-52, 
33. De beschikbare ruimte liet niet toe om ook de methodologische theorieen praktijk van 

Swammerdams andere onderzoeksveld, dat van de medische biologic, uitvoerig te 
behandelen, Het is dus nog een open vraag of de conclusies van dit artikel ook daarop van 
toepassing zijn. We kunnen wel alvast opmerken.dat Swammerdam in de methodologische 
beschouwingen inde betreffendepublicaties, welke overigenseen beduidendgeringereplaats 
innemen dan in zijn entomologische geschriften. vasthoudt aan de empirische methode, Naar 
het zich laat aanzien was zijn medisch-biologische praktijk niet wezenlijk verschillend van die 
in de entomologie, waarbij mogelijk enig voorbehoud moet worden gemaakt voor zijn 
dissertatieonderzoek over de ademhaling, 
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SUMMARY 

Theory and practice of Swammerdam's scientific method in his entomology 

Swammerdam manifested himself in his entomological writings as a sharp critic of 
rationalism and bookishness and as a staunch supporter of empiricism. He stressed the 
importance of careful and unbiassed observation and regarded phenomenological "laws"as 
the ultimate aim of scientific research, Swammerdam pointed out that his entomological 
studies were in conformity with his methodological prescriptions. The relation between 
theoryand practice is analysed in the.second part of this paper. It appears that Swammerdam 
was indeed a consistent empiricist. The reproach that he renounced his empiricism with his 
ideas on the pre-existence of germs is unfounded. Here too, Swammerdam upholds the 
primacy of experience and maintains his cautious empirical attitude, 


