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L. C. Palm 

ANTONI VAN LEEUWENHOEK EN DE ONTDEKKING DER HAARVATEN* 

De leer van de bloedsomloop, zoals door William Harvey in 1628 in zijn De motu 
cordis^ uiteengezet, werd in Nederland vrij snel geaccepteerd. Israels en Daniels 
meenden dat deze acceptatie in 1638 plaatsvond^, doch recent onderzoek van 
Van Lieburg wijst uit dat dit reeds vijf jaar eerder het geval was^. 
Over de manier waarop het bloed vanuit de slagaderen in de aderen terecht 
komt, bestond echter nog geen duidelijkheid. Harvey zelf veronderstelde dat zich 
hiertoe in het weefsel kleine porien (porositates camis) bevonden"*. 
De ontdekking van de werkelijke verbindingen tussen slagaderen en aderen — de 
haarvaten of capillairen - kan worden toegeschreven aan drie onderzoekers, die 
deze onafhankelijk van elkaar hebben waargenomen: Marcello Malpighi 
(1637-1694), Jan Swammerdam (1637-1680) en Antoni van Leeuwenhoek 
(1632-1723). Dat Van Leeuwenhoek's beschrijvingen de meeste indruk op zijn 
tijdgenoten hebben gemaakt, is enerzijds een gevolg van het verborgen blijven 
van de eerder gedane waarnemingen van Malpighi en Swammerdam, anderzijds 
een resultaat van de na methodisch zoeken door Van Leeuwenhoek gevonden, 
overtuigende manier waarop de bloedsomloop in vivo gedemonstreerd kon wor
den. 

In 1661 beschreef Malpighi in twee brieven aan Borelli zijn onderzoek aan de 
longblaasjes van een kikvors'^. Met behulp van een mikroskoop zag hij dat langs 
de longblaasjes haarvaten lopen; tevens viel hem op dat, wanneer het hart nog 

*Voordracht gehouden op de Negende Mediscli-Historische Dag in het Medisch-Encyclo-
pacdisch Instituut der Vrije Universiteit te Amsterdam, 29 april 1978. 

1. W. Harvey, Exercitatio aiiatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (Frank
furt, 1628). 

2. A.H. Israels en CM. Daniels, De verdiensten der Hollandsche geleerden ten opzichte 
van Harvey's leer van den bloedsomloop (Utrecht, 1883). Zie ook G.A. Lindeboom, "The 
reception in Holland of Harvey's theory of the circulation of the blood", Janus 46 (1957), 
p. 183-200. 

3. M.J. van Lieburg, "De ontvangst van Harvey's ontdekking in Nederland", TVedeWands 
Tijdschrift voor Geneeskunde 122 (1978), p. 1473 (samenvatting van een voordracht). 

4. Harvey, De motu cordis. Cap. XIV. 
5. M. Malpighi, De pulmonihus ohservaliones anatomicae (Bononiae, 1661); idem, 

De pulmonihus epistola altera (Bononiae, 1661). 
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Fig. 1. Van Leeuwenhoek's eerste afbeelding van haarvaten. 

klopt, de beweging van het bloed in de aderen en slagaderen tegengesteld is, het-
geen de circulatie duidelijk aantoonde*. Dezelfde bloedbeweging werd door hem 
nog beter waargenomen in de vaten van het mesenterium. 
Ook Swammerdam vermeldt het bestaan van een gesloten verbinding tussen slag
aderen en aderen eerder dan Van Leeuwenhoek^. Zijn verslag werd echter pas 
lang na zijn dood, in 1737, door Boerhaave gepubliceerd: 

Het Bloet door alle deese Slagaders uyt het Hert tot de omtrek van het Uchaam en de 
Ingewanden gedreeven synde, dat keert door een manifesto circulatie weer door de Aders 
tot het Hert, als tot het Middelpunt, . . . Soo dat, als men maar een ader van het Uchaam 
opblaast men ook de Slagaders kan opblazen. 

Van Leeuwenhoek heeft — voorzover bekend — tegenover de theorie van de 
bloedsomloop nooit een afwijzende houding aangenomen', integendeel: in een 

6. J. Young, "Malpighi's "De Pulmonihus" ", Proceedings of the Royal Society of 
Medicine 23 (1929-1930), p. M l . 

7. Over het jaar waarin Swammerdam voor het eerst de haarvaten waarnam, bestaai ver-
schil van inzicht. Schierbeek is terecht van mening dat Swammeidam's waarnemingen in elk 
geval van voor diens promotie in 1667 moeten dateren. Zie A. Schierbeek, Jan Swammer
dam (Lochem, 119461), P- 126-127. 

8. J. Sv/ammetdam, Bybel derNatuure (Leyden, 1737-1738), p. 832-833. 
9. De geschriften van Van Leeuwenhoek bestaan uit een groot aantal brieven, waarvan 

er vele bewaard zijn gebleven. Daar de vioegste dateert van 28 april 1673 en in zijn brieven 
verdei nergens wordt ingegaan op de herkomst van zijn ideeen omtrent de bloedsomloop, is 
deze herkomst niet meer na te gaan. Als voUedig autodidact heeft hij ook geen diiecte in-
vloed vanuit school of universiteit ondeigaan. 



172 

van zijn eerste brieven, gedateerd 27 September 1678 en gericht aan Nehemia 
Grew'", geeft deze theorie hem al aanleiding te speculeren over een circulatie 
van het speeksel''. Zowel in het bloed als in het speeksel ziet hij boUetjes, ,fto-
bulen; in het bloed zijn dit de door hem in 1674 voor het eerst waargenomen 
rode bloedlichaampjes, waarvan hij meende dat zij evenals de speekselglobulen 
uit zes kleinere globulen waren opgebouwd. Zoals nu de rode bloedlichaampjes 
via de bloedsomloop in het lichaam circuleren, gaan ook de speekselglobulen 
rond. Nadat deze in de mond met droge spijs vermengd zijn, worden ze naar de 
maag getransporteerd, alwaar ze verbrijzeld en met het voedsel tot bloed ge
maakt worden. Eenmaal in het bloed opgenomen, komen ze via de halsslagade-
ren weer in de speekselklieren terecht. Omdat hij van mening was dat de kleine 
globulen, waaruit hij de speeksel- en bloedboUetjes opgebouwd zag, identiek 
waren, werd dit proces door hem dan ook de tweede ommeloop genoemd'^. 
Hoewel de gedachte aan een circulatie van het bloed blijkbaar al bij hem had 
postgevat, laat hij zich hier nog niet uit over de manier waarop het bloed van de 
slagaderen in de aderen terechtkomt. 

Bloed en bloedvaten blijven hem boeien. In 1679 beschrijft hij voor het eerst 
door hem geziene zeer kleine vaten; 

Ick heb ook mijne gedachten wel laten gaan op de seer kleijne vaten die in ons hchaem 
sijn, en geoordeelt dat deselvige meer dan duijsent mael dunder sijn dan een hair van 
ons hooft . 

In 1680 blijkt dat de gedachte aan een verbinding tussen arterien en venen reeds 
eerder bij hem was opgekomen, zij het dat hij hier juist aan het bestaan van deze 
verbindingen twijfelt, omdat hij zulke nauwe bloedvaten gezien meent te hebben 
dat de rode bloedlichaampjes er onmogelijk doorheen konden. Hij lost dit pro-
bleem op met zijn vroegere theorie van de zes kleinere globulen waaruit een rood 
bloedlichaampje is opgebouwd' '*. 

10. Nehemiah Grew (1641-1712) was van 1677 tot 1679 secretaris van de Royal Society. 
11. Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek, Dl. 2 (Amsterdam, 1941), p. 380-

395, m.n. p. 386-390. Het betreft hier Brief 40 [26]. 
12. Alle de Brieven, Dl. 2, p. 388. 
13. Alle de Brieven . . . , Dl. 3 (Amsterdam, 1948), p. 52-67, m.n. p. 58 en noot 14. Het 

betreft hier Brief 47 van 20 mei 1679, gericht aan Constantijn Huygens. Daar de diameter van 
een capillair ± 10 î bedraagt en die van een haar 60-80 M, wordt in noot 14 geconcludeerd 
dat Van Leeuwenhoek hier wel capillairen heeft gezien, maar zich emstig in de berekening 
heeft vergist. Gezien de nauwkeurigheid waarmee hij elders te werk ging, is het echter even-
zeer mogeUjk dat de berekening wel juist is, maar dat hij iets anders gezien heeft. 

14. Alle de Brieven, Dl. 3, p. 278-343, m.n. p. 306-309 en noot 77; Brief 65 [33] aan 
Robert Hooke. Ook hier is het mogelijk dat Van Leeuwenhoek fijne vezelachtige elementen 
als bindweefselfibrillen of zenuwvezels als haarvaten heeft geinterpreteerd. Een rood bloed
lichaampje (diameter ± 7,5 n) kan onder normale omstandigheden ongehinderd een haaivat 
passeien; soms echter wordt als gevolg van contractie van het betreffende haaivat de dooi-
gang belemmerd. Omrekening van de dooi Van Leeuwenhoek opgegeven giootte van een 
rood bloedUchaampje levert een diameter van ± 8,5 tx op. Zie A. Schierbeek, Antoni van 
Leeuwenhoek (Lochem, 1950-1951; 2 Dki.), p. 351. 
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Fig. 2. Elaarvaten in de staaitvin van een visje. 

In 1683 beschrijft hij de haarvaten in de darmvilli van een koe; de diameter is 
16 II. Hij ziet dat de kleine bloedvaatjes zich vertakken, ombuigen en weer bij 
elkaar komen. Alhoewel hij moet toegeven geen bewijs geleverd te hebben — hij 
heeft immers de bloedstroming zelf niet gezien - , meent hij toch hier de over-
gang van arterien in venen te hebben waargenomen. De eerste afbeeldingen van 
capillairen door Van Leeuwenhoek zijn bij deze beschrijving te vinden' ^ (fig. 1). 
In de daarop volgende jaren zoekt hij naarstig naar doorslaggevend bewijs voor 
de bloedsomloop via haarvaten. Daar hij zulks in eerste instantie tracht te vin-
den in vleugels van insekten en andere dunne lichaamsdelen van ongewervelde 
dieren, die geen gesloten bloedsomloop bezitten, is het resultaat van zijn na-
speuringen aanvankelijk teleurstellend en komt hij er zelfs toe de tracheeen van 
het ademhalingssysteem van de insekten voor bloedvaten te houden. 
Het succes komt tenslotte wanneer hij bij een onderzoek naar de ontwikkeling 
van kikkerdril t i t volwassen kikkers de uitwendige kieuwen van een jonge kik-
kerlarve onder de loep neemt. Hierin ziet hij dan voor de eerete maal zeer 

distinct de ommeloop van het bloed, 

zoals hij op 7 September 1688 aan de Royal Society schrijft' *. 
Hij ziet de pulsgewijze voortstoting van de bloedmassa, die hij terecht aan de uit-
drijving van het bloed uit het hart toeschrijft. Zijn bevindingen worden in de 
brief zeer uitgebreid en in herhaling verteld, waarbij zijn enthousiasme over deze 
ontdekking in de gekozen woorden duidelijk doorklinkt: 

Al hoewel ik dit gesigt, tot mijn over groot veimaak veel maal beschoude, soo heb ik dat 
niet alleen voor mijn selven wiUen behouden; maar ik heb aan vijf vooiname Heeren, dese 
bloet loop laten sien, die mij verklaaiden noeijt iets van mij gesien te hebben dat soo 
waaidig was geweest te aanschouwen 

15. Alle de Brieven . . . , Dl. 4 (Amsterdam, 1952), p. 116-207, m.n. p. 180-187; Brief 
79 [40] van 28 december 1683 aan Francis Aston. 

16. Alle de Brieven . . . ,D1. 8 (Amsterdam, 1967),p. 2-57; Brief 110 [65] van 7 Septem
ber 1688, gericht aan de Royal Society. 

17. Alle de Brieven, Dl. 8, p. 22-24. 
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Op aanraden van een niet nader genoemde hoogleraar in de geneeskunde, die 
hem voorhield dat wellicht een aantal mensen geen geloof aan deze ontdekking 
zou kunnen hechten, laat Van Leeuwenhoek het slot van deze brief (waarin hij 
ook de bloedsomloop in de staart van een kikkerlarve, in de tenen van jonge 
kikkers, bij volwassen kikkers, in de staartvin van een visje — vermoedelijk een 
tiendoomig stekelbaarsje (fig. 2) — en in de viimen van een voorn en brasem be
schrijft) volgen door een attestatie van 

eenige voomame persoonen, die oog getuijgen mogten sijn geweest van dese mijne ont-
dekkingen . . . , op dat ik desen aangaande minder tegen sprekens mogte lijden, 

te weten Cornells 's Gravesande, doctor in de medicijnen en voorlezer in de ana-
tomie en chirurgie, raad en oud-schepen van Delft; Cornells Valensis, eveneens 
raad en oud-schepen en de Delftse pensionaris Antoni Heinsius' ®. 
Hoe belangrijk deze ontdekkingen toen al gevonden werden, blijkt uit het felt 
dat bij wijze van uitzondering de betreffende brief in hetzelfde jaar 1688 afzon-
derlijk gepubliceerd werd onder de titel Den Waaragtigen Omloop des Bloeds, 
Als mede dat De Arterien en Venae Gecontinueerde Bloed-Vaten zijn, Klaar voor 
de ogen gestelt^^ (fig. 3). Er werd op deze publikatie gewacht, getuige een 
minuut van een brief van Christiaan Huygens aan Van Leeuwenhoek, waarin de 
schrijver zich ongeduldig afvraagt waarom de circulatie van het bloed maar niet 
in druk komt^ ". 
Na deze doorbraak volgt een constante stroom van vermeldingen van bloedsom-
lopen bij allerlei diersoorten^ *. Van Leeuwenhoek heeft het bloedonderzoek 
letterlijk tot op zijn sterfbed voortgezet. In de Philosophical Transactions van 
1723 verschenen posthuum twee in het Latijn gestelde brieven, die een week 
voor zijn dood door Van Leeuwenhoek waren gedicteerd^ ^. In een daarvan 
treedt hij met de toenmalige secretaris van de Royal Society, James Jurin^ ̂ , in 
discussie over de diameter van een rood bloedlichaampje. 
Daar ook van Leeuwenhoek zelf overtuigd was van het belang van zijn ontdek-

18. Alle de Brieven, Dl. 8, p. 54-56. Cornells 's Gravesande (1631-1691) was sinds 1661 
stadsanatoom te Delft en later deken van het Collegium Pharmaceuticum aldaar; Mi. Corne
lls Valensis (1648-1692) behooide sedeit 1681 tot de vroedschap van Delft en had vanaf 
1691 zitting in de Staten van Holland; Antoni Heinsius (1641-1720) was sinds 1679 raad-
pensionaris van Delft en van 1689 tot 1720 bekleedde hij dezelfde functie in de provincie 
HoUand. 

19. 30 p., 10 UI., uitgegeven bij Andries Voorstad te Delft. 
20. Oevres Complites de Christiaan Huygens, Dl. 9, Coiiespondance 1685-1690 (La 

Haye, 1906), p. 310. In de brief van 6 maait 1689, waarvan het origineel niet bewaatd is ge
bleven, stelt Huygens voor om de bloedsomloop ook eldeis te bestudeien, zoals in de vleu
gels van een vleermuis, de poten van een eend enz. 

21. Schierbeek, y4. van Leeuwenhoek, p, 347-314. 
22. A. van Leeuwenhoek, "De globuUs in sanguine et in vine foecibus". Philosophical 

Transactions 32 (1722-1723), p. 436-437; idem, "De geneiatione animalium et de palpitione 
diaphragmatis", ibidem, p. 438-440. 

23. James Jurin (1684-1750) was van 1721 tot 1727 secietaiis van de Royal Society. 
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o o 

Omloop <k^^ Bloeds, 
Als mede dat 

De ARTERIEN en VEN^E 
Gecontinueerde B L O E D - V A T E N 7..jn, 

Khar voor de oogen geflelt. 

Vcrliandelt in een B R I E F i gcfchreven aan dc 

KoninglykeSoaeteit tot Londen. 
DOOR 

A N T O N I van L E E U W E N H O E K , 
Lid van defelvc SOCIETKVT. 

Tot D E L F F , 

Gedrukt by Andries VoorJlad, Bock-drukkcr en Boek-vcrko<"'-
per op de Markt, bczuydcn 't Raud-huys, 1688. 

Fig. 3. Titelblad van "Den Waaiagtigen Omloop des Bloeds", 1688. 
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king en de bekendmaking hiervan, ontwierp hij voor het aanschouwelijk maken 
van de bloedcirculatie een speciaal demonstratiemodel: de aalkijker. Het han-
teren van de kikkerpreparaten vergde nogal wat vaardigheid van de waamemer, 
reden waarom hij zocht naar een handigere constructie. Hiertoe bracht hij een van 
zijn mikroskopen aan op een metalen houder, waarin een glazen buis paste. In 
deze buis kon hij een jonge paling zo klemvast leggen dat diens staart stil kwam 
te liggen en de bloedvaten in de staartvin bestudeerd konden worden, terwijl het 
dier nog leefde. Deze aalkijker is dikwijls nagemaakt en ongetwijfeld met die be-
doeling heeft hij al vrij snel een gedetailleerde beschrijving aan de Royal Society 
gezonden^ *. 
Later bouwt hij een theorie op over de wijze waarop het bloed de voedings-
stoffen aan het lichaam overbrengt. Volgens hem bestaat het bloed uit dunne 
sappen en globulen, die te vergelijken zijn met respectievelijk het bloedplasma 
en de rode bloedlichaampjes. De mogelijkheid van transport van lucht door het 
bloed wordt door hem na proeven met behulp van een luchtpomp afgewezen, 
evenals die van gisting en fermentatie (een cartesiaanse opvatting). De arterien 
storten in de kleine vaten dunne sappen die voor de opbouw van het lichaam 
dienen en waarvan het overtoUige vocht wordt uitgezweet. De wand van de arte
rien kan deze sappen niet doorlaten; hij nam echter aan dat dit bij de capillairen 
misschien wel zou kunnen, zulks naar analogic van een soortgelijke verklaring 
voor het vochttransport in de vaten van houtgewassen. Tegelijk meent hij zo het 
kleurverschil tussen het arteriole bloed en het veneuze bloed verklaard te heb
ben: hoe minder dunne sappen in het bloed, des te donkerder de kleur^'. 
In Van Leeuwenhoek's brieven zijn verder weinig theoretische bespiegelingen 
over het bloed en de functie van de bloedsomloop te vinden. Een mogelijke ana-
logie met een veronderstelde neurale circulatie, zoals die door de cartesiaan 
Henricus Regius (1598-1679) werd aangenomen en die in 1743 nog door Boer
haave vergeleken werd met Harvey's ideeen omtrent de bloedsomloop^ *, wordt 
bij Van Leeuwenhoek niet aangetroffen. 
Bij al zijn beschouwingen geeft Van Leeuwenhoek geen verwijzingen naar titels 
van boeken of namen van auteurs, en noemt hij ook de naam van Harvey ner
gens. 
Deze was hem echter wel bekend. Regelmatig komt de grote Harvaeus ter sprake 
als het gaat over de leer van de generatie. Als overtuigd animalculist — hij is 
immers de ontdekker van de spermatozoen^' — laat Van Leeuwenhoek geen 
gelegenheid voorbijgaan om te polemiseren tegen de naar zijn inzicht onzinnige 
opvatting dat de eieren van een vrouw bij de voortplanting van enig nut zouden 
zijn. Hiertoe vergelijkt hij zelfs de eierstokken van een vrouw (verbeelde Eyer-

24. Alle de Brieven, DL 8, p. 66-117, m.n. p. 80-95; Brief 113 (661 van 12 januari 1689. 
25. Alle de Brieven . . . , Dl. 9 (Amsterdam, 1976), p. 120, noot 76. 
26. E. Clarke, "The neural circulation. The use of an analogy in medicine". Medical 

History 22 (1978), p. 291-307. 
27. Alle de Brieven, Dl. 2, p. 324-353; Brief 38 |24] van 18 maart 1678. 
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Fig. 4. Haarvaten in de staart van een aal. 

nesten) met de tepels van een man, die toch ook nergens toe dienen, terwijl 
juist de vergelijkbare organen, de testikels en de vrouwelijke borsten, wel dege-
lijk van belang zijn voor de voortplanting^ *. 
Hoewel Van Leeuwenhoek zich wat de generatieleer betreft tegenover Harvey 
opstelt, bij de bestudering van de bloedsomloop vindt Harvey hem aan zijn zijde, 
zoals blijkt wanneer hij schrijft: 

Wanneer ik eenige tijd geleeden, buyten onze Provintie, by een Hoog Leeraar was, qua-
men wy onder andere redenen te spreeken van den ommeloop van het Bloet; en wel 
voomamentlijk wegens de menigvuldige seer kleyne vaaten, die in een seer kleyne spatie 
waren, en hoe net men konde sien die vaaten, die men Arterien en Venae noemt, en te 
geUjk, dat die selfde vaaten bysondere nanicn hebbende, cgter een en desclve Bloet-vaaten 
sijn, en dat men deze loop soo klaar konde bekennen, als wy met onsc bloote oogen het 
water uyt een Fonteyn sien om hoog springen, en weder nederwaartsdaalen, en schoon 
ik dien Heer tragte te bewegen, dat mijn seggcn geliefde aan te nemen, soo hadden egter 
alle mijne redenen geen ingang by den selven, als oordeelcndc sulks voor hem onbegrype-
Ujk^', 

Omdat het gesprek (in 1698!) met deze hoogleraar hem niet losliet, zo vervolgt 
hij, heeft hij dit bewijs voor een bloedsomloop via de haarvaten door een teke-
naar laten afbeelden (fig. 4). 

28. A. van Leeuwenhoek, Vierde Vervolg der Brieven . . . (Delft, 1694), p. 669-670. De 
passage is een excerpt van een brief aan George Garden te Aberdeen, die is opgenomen in 
de 81ste Missive van 19 maart 1694, gericht aan de Royal Society, 

29. A. van Leeuwenhoek, Sevende Vervolg der Brieven . . . (Delft, 1702), p. 54. Het be
treft hier het begin van de 112de Missive van 20 September 1698, gericht aan Antoni Hein
sius. 


