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J. Heniger ^ 

ANTONI VAN LEEUWENHOEK EN ZIJN 
DIPLOMA VAN DE ROYAL SOCIETY 

In 1680 werd de beroemde Nederlandse bioloog en microscopist Antoni van 
Leeuwenhoek (1632-1723) gekozen tot Fellow van de Royal Society van Lon-
den. AIs bewijs van zijn toelating zond de Society hem een Latijns diploma. 
Leeuwenhoek beschouwde zijn verkiezing als een grote eer. Trots liet hij zich 
in 1686 door Johannes Verkolje schilderen met het document, dat duidelijk 
zichtbaar gedrapeerd lag op een tafel terzijde met het aangehechte zegel van de 
Society in rode was in een halfgeopende, glanzende zilveren doos'. 
Leeuwenhoek's diploma schijnt in de 19de eeuw verloren gegaan te zijn^. Zo-
doende geeft Verkolje's schilderij de meest authentieke afbeelding van dit kost-
bare document. Tot voor kort was die afbeelding ook de enige bron van de tekst 
van het diploma. Bij nadere bestudering van het schilderij kan men de volgende 
woorden ontcijferen; 

Presis Consilium et 
iensia Omnibus 

Opticis 
Anthonius Leuwenhook Delphensis 

Sciatis quod dicta Societ 
Leuwenhook Anno Domini 

sc .. . . uur 
duravit Doctrine 

Caioli Secundi Amplississim 
Testi 

Uit deze gebrekkige frases kan men niets zinnigs afleiden. Misschien is dit een 
reden, dat Leeuwenhoek's biografen zich nauwelijks hebben beziggehouden met 
de inhoud en de betekenis van het diploma van de Royal Society''. 
Een paar jaar geleden ontdekte ik echter in de archieven van de Royal Society 
een contemporain afschrift van het document in het Register Book Original, deel 
6, dat afschriften van allerlei brieven, voordrachten, rapporten e.d. uit de jaren 

1. Het schilderij bevindt zich in het Museum Boeihaave te Leiden. 
2. Het diploma van Leeuwenhoek bevond zich nog in 1823 bij een verre verwant van 

Leeuwenhoek, maar sindsdien is het spoorloos (A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek. 
Zijn leven en zijn werken (Lochem: De Tijdstioom, 2 vols., 1950-1951), vol. 1, p. 40-41). 

3. C. DohsU, Antony van Leeuwenhoek and his "Little Animals" (New York-Toronto: 
Staple Press, 1932), p. 49; Schierbeek,^«foni" van Leeuwenhoek, vol. 1, p. 40-41. 
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Afbeelding 1. Antoni van Leeuwenhoek; schilderij door Johannes Verkolje, 1686 (Museum 
Boerhaave, Leiden). 

^-
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1683-1686 bevat. Achter in dit register staat ondersteboven en zonder paginering 
de voUedige Latijnse tekst van het diploma, voorafgegaan door een afschrift van 
de eveneens in het Latijn gestelde, begeleidende brief van Thomas Gale aan Leeu
wenhoek, van 26 februari 1679 O.S.*. 
Het afschrift van de tekst van Leeuwenhoek's diploma luidt als volgt: Praeses 
Concilium et Sodales Regalis Societatis Londini pro Scientia Naturali promo-
venda Omnibus et Singulis ad quos Presentes pervenerint salutem. Cum per varia 
in rebus Opticis ingeniosissima Experimenta Vir solertissimus Anthonius Leu-
wenhooke Delphensis singulare suum studium ad promovendos nostrae Socie
tatis conatus jamdiu ostenderit, Sciatis quod dicta Societas laudatum Virum 
D. Anthonium Leuwenhooke die 26.° Februarij Anno Domini 16sM in solenni 
consessu conspirantibus omnium suffragijs, in soladium suorum numerum coop-
tavit, Inq' hujusce rei Testimonium sigillum suum huic Diplomati affigi curavit. 
Datum Londini anno salutis praedicto, Regni autem Caroli II. Augustissimi 
Magnae Britaniuae Regis, dictae Societatis Fundatoris et Patroni Munificen-
tissimi Tricesimo secundo. 

De verkiezing van Leeuwenhoek. 

De voorgeschiedenis van Leeuwenhoek's diploma vangt aan in 1673. In een 
brief aan de Royal Society, van 28 april N.S. van dat jaar, vroeg een van zijn 
vrienden, de bekende arts Reinier de Graaf, aandacht voor enkele bijgevoegde 
microscopische waamemingen van Leeuwenhoek over schimmels, bijen en lui-
zen'. 
In de volgende jaren ontpopte Leeuwenhoek zich als een toegewijd correspon
dent van de Society. Tot aan de uitreiking van het diploma in 1680 schreef hij 
niet minder dan 43 brieven, waarin hij zijn soms verbazingwekkende waamemin
gen en speculaties mededeelde. De voorlezingen van zijn brieven met ontdekkin-
gen en beschrijvingen van micro-organismen, spermatozoa, rode bloedlichaam-
pjes etc. maakten veel indruk tijdens de vergaderingen van de Fellows. Uittrek-
sels van een deel van deze brieven werden op last van de Fellows gepubliceerd in 
het tijdschrift Philosophical Transactions en in Hooke's Lectures and Collections 
en Philosophical Collections. 
In 1677 stierf Henry Oldenburg, die tot dan toe als secretaris van de Society het 
contact met Leeuwenhoek had verzorgd. Aanvankelijk zette Nehemiah Grew, 

4. O.S., Oude Stijl, ook wel S.V., Stilus Vetus, nl. de Juliaanse kalender die tot 1752 in 
Engcland in gebruik bleef en volgens welke een nieuw jaar op 25 maart aanving. In Holland 
werd aan het eind van 1582 de nieuwe Gregoriaanse kalender, N.S., Nteuwe Stijl, ingevoerd 
die tien dagen op de Juliaanse vooruitliep en die aanving op 1 januari (Alle de Brieven van 
Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 9 vols., 1939-1976), vol 5, 
p. 140, aant. 3). 

5. Alle de Brieven, vol. 1, p. 28-38. 



160 

maart 1678 - juni 1679 N.S., de briefwisseling met de Nederlandse microscopist 
voort*, maar daama deed Robert Hooke dit. Al spoedig kwam Hooke er achter, 
dat Leeuwenhoek nog niet opgenomen was onder de Fellows. In zijn brief van 
23 januari 1679 O.S. informeerde hij bij Leeuwenlioek, of hij een lidmaatschap 
op prijs zou stellen^. 
Leeuwenhoek reageerde instemmend op zijn vraag in Brief 56, van 13 februari 
1680 N.S.: "Vorders heb ick gesien, dat UE. sigh verwondert, dat ick niet en sta 
op de Ujst vande Roijale Societeit, wat mij belangt, ick heb noeijt gedachten 
gehadt, sulcx te pretenderen, van Mons'' Oldenburgh, en bij aldien den selven 
heer, in sijn leven eenige openingh daer omtrent hadde gedaen, ick soude het met 
een danckbaer gemoet geaccepteert hebben . .."®. 
De Fellows hebben Leeuwenhoek's antwoord niet afgewacht. In hun vergadering 
van 29 januari 1697/80 O.S. werd hij op voorstel van de arts en fysioloog Wil
liam Croone tot mede-Fellovv gekozen. Thomas Gale, de tweede secretaris, kreeg 
toen opdracht om een ontwerp van het diploma te maken'. Inmiddels was 
Leeuwenlioek's antwoord binnengekomen, waarvan Hooke een vertaling voorlas 
in de vergadering van 12 februari O.S. Daarop werd Gale gevraagd om zijn ont
werp van het diploma te tonen, hetgeen hij aan het eind van de vergadering deed, 
en bovendien werd toen besloten om een zilveren doos te laten vervaardigen, 
waarin het aan te hechten zegel zou komen te rusten'^. Een week later, in de 
vergadering van 19 februari O.S., gaven de Fellows opdracht om op de zilveren 
doos het wapen van de Royal Society te laten graveren''. Eerst op 4 maart O.S. 
liet de president, Sir Joseph Williamson, het gereedgekomen diploma in de ver
gadering zien en schonk toen tevens een schroefpers om zulke documenten te 
zegelen' ^. Wanneer en hoe het diploma is afgezonden, laat zich niet uit de notu-
len afleiden. Maar uit de bedankbrieven van Leeuwenhoek, alien gedateerd op 
13 mei 1680, blijkt, dat Thomas Gale reeds op 26 februari 16^^ O.S. een offi-
ciele brief met de kennisgeving van de verkiezing had samengesteld, die tesamen 
met een brief van Robert Hooke van 12 april O.S., naar Nederland werd gezon-
den. Enkele dagen na de ontvangst van beide brieven ontving Leeuwenhoek ook 

6. Zie Leeuwenhoek's Brieven 38 [241 40 [261, 42 127],43 [281 en 48 in Alle de Brie
ven, vols. 2 en 3. 

7. Alle de Brieven, vol. 3, p. 196, aant. 5. 
8. Alle de Brieven, vol. 3, p. 196-198. 
9. Abusievelijk staat in Alle de Brieven, vol. 3, p. 226, aant. 4, dat Leeuwenhoek tijdens 

de vergadering van de Council van 22 januari 1679/80 O.S. tot Fellow werd gekozen. Vol
gens Th. Birch, The History of the Royal Society of London for improving Natural Knowl
edge from its first rise (London; A. Millar, 4 vols., 1756-1757), vol. 4, p. 6, geschiedde de 
verkiezing in de vergadering van de Fellows van 29 januari 1679/80 O.S. 

10. Birch, The History of the Royal Society, vol. 4, p. 11. 
11. Birch, The History of the Royal Society, vol. 4, p. 13. Op het schilderij van Verkolje 

is het gegraveerde wapen op het deksel niet te zien, omdat het deksel daar scheef op de doo& 
ligt. 

12. Birch, The History of the Royal Society, vol. 4, p. 21. 
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"een doos, waer in geslooten lag, de segelde Diploma"' ^. De officiele brief van 
Gale luidt als volgt: 

"Viro Qarissimo D. .Antonio Leuwenhook Philosopho eximio, 
Tho: Gale Regiae Societ. Secretarius S.D. 

Frequens admodum erat conventus, cum nuperae observationes tuae perlegerentur. 
Omnia omnium tulisti puncta; nee facile erat dictu, quid potissimum in Te laudarent, 
ingenium, industriam, modestiam, an voluntatem illam, qua erga collegium nostrum 
uteris amicissima. Gratiac igitur Tibi imprimis amphssimac dccemebantur; censuitq'con-
sessus universus Te cooptari aporterc in Societatem hanc Rcgiam; ut Tu ordinem nos
trum, et Te vicissim ordo noster cohonestare possit. Horum omnium fidem Tibi faciet 
Diploma Societatis publicum, quod una cum his ad Te do. Rogo Te, ornatissime Vir, si 
tamen id necesse sit, ut hie Tuus erga Philosophiam et nos egregius animus sit perpetuus. 

Vale." 

Londini, 
E. Soc. Regia 
Febr. XXVI.° S.V. 
Anno MDCLXXIX. 

Geroerd dankte Leeuwenhoek in zijn brieven van 13 mei 1680. Aan de Pre
sident, Council en Fellows schreef hij: 

"Ick stont seer verset te vememen dat de Heeren leden vande Coninckl. Societeit mij 
gansch onverdient soo veel eer en waerdigheijt hadden gelieven te bewijsen, in mij te 
erkennen als een lit van der sclver Hooghwacrdigc College, ende dat dat eerst door een 
Brieff geschreven door de Heer Secretaris To: Gate, ende eenige weijnigo daer na door 
het becomen van een besegelt Diploma sclfs beijde mijnet halven vol van expressien, de-
welcke mijne meriten verre niet en konnen bereijckcn, onder welcke protestatie houde 
mij dan echtei ten hooghsten vcrplicht dc Heeren Icdon vande op gemeltc Societeit, bij 
desen voor de sondcrlinge gunst acn mij bcwescn, onder onveranderlijck voor nemen, 
ende belofte, dat ick mijn leven langli geduijerende, al mijn vermogen en krachten sal 
soecken in te spannen, om mij deselve eer en gunst noch vcrder waerdigh te 
maken . . . " 

Aan Robert Hooke: 

"Ick heb UEd: seer aen genamen vanden 12 April O.S. wel ontfangen, ende daer inne 

gesien, het groot genoegen dat de Hoogh Edele Heeren Lcden vande Coninckl. Societeit 

13. H. Halbertsma, Dissertatio Historico-Medico Inauguralis de Antonii LeeuwenhoeckU 
mentis in ^uasdam partes Anatomiae Microscopiae (Daventriac: J. de Lange, 1843), p. 19, 
schreef: "cujus honoris diploma, ut audivi, ei ab ipso legato, qui Hagao Comitis habitabat, 
traditum est". Hoewcl Dobell, Antony van Leeuwenhoek, p.49, aant. 3, deze mededcling 
over de overhandiging van het diploma door dc (Britse) ambassadeur niet kon verifieren, 
mecndc hij: "This seems likely enough". Noch uit de notulen van dc Royal Society noch uit 
de hierna volgende drie bedankbrieven van Leeuwenhoek, van 13 mei 1680 N.S., bUjkt iets 
van een dergelijke ceremonic. Leeuwenhoek zou zeker niet nagelaten hebben zo'n plechtig-
heid te vermelden. 

14. Alle de Brieven, vol. 3, p. 220-222. 
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hadden in mijn laeste obervatien, alsmede dat UEd: mij hadde voor gedragen inde ver-

gaderingh vande opgemelte Societeit, ende dat alle de stemmen waren, orame mij tot een 

lit vande Societeit aen te nemen, en eenige weijnige dagen na den ontfangh vande selve 

missive, quam mij ter hand een doos, waer in geslooten lag, de gesegelde Diploma, die ick 

met groote genegentheijt, en een dankbaer gemoet aenschoude . . . " . 

Aan Thomas Gale: 
"UEd: seer aengenaemen vanden 26^ Feb'': O.S. is mij onder covert vande Heer Hooke 
wel gevvorden, ende daer inne gesien de overgroote eer die de Roijale Societeit ende 
UEd: mij acn doet, en die ick op verre na niet en mcriteer, blijve alle de dagen van mijn 
leven ve rphch t . . . " 

De betekenis van het diploma 

Gezien de nogal omvangrijke procedure van Leeuwenhoek's verkiezing en de 
plechtige uitwisseling van brieven bij de aanbieding van het diploma, kan men 
zich nu afvragen: wat is in de 17de eeuw de betekenis van het Fellowship van de 
Royal Society, speciaal voor een buitenlander; en wat is in dit verband de bete
kenis van het diploma? 
Na zijn verkiezing moest de Fellow persoonlijk het Charter, de koninklijke stich-
tingsoorkonde van 1663, ondertekenen'^, waarmee hij tevens het statuut van 
ondertekening van 13 mei 1663 O.S. aanvaardde: 

"We, whose names are under-written, do consent and agree, that we will meet together 
weekly (if not hindered bij necessary occasions) to consult and debate concerning the 
promoting of experimental learning: and that each of us will allow one shilling weekly 
towards the defraying of occasional charges: provided, that if any one, ot more of us, 
shall think fit at any time to withdray, he or they shall, after notice thereof given to the 

1 8 
company at a meeting, be freed from this obligation for the future" . 

Ook een buitenlander als Christiaan Huygens, die tijdens zijn verkiezing op 
22 juni 1633 O.S. in Londen vertoefde, ondertekende het Charter". Nu 
doemde reeds in 1664 bij de verkiezing van de beroemde Duitse astronoom 
Johann Hevelius (1611-1687)^" het statutaire probleem op, dat deze als buiten-

15. Alle de Brieven, vol. 3, p. 226. 
16. Alle de Brieven, vol. 3, p. 230. 
17. De Fellows plaatsten hun handtckcning in het zogcnaamde Charter-Book. Dit is 

in facsimile uitgcgevcn in The Signatures in the First Journal-Book and the Charter-Book 
of the Royal Society (London: Royal Society, 1936). 

18. Bircli, The History of the Royal Society, vol. 1, p. 237. 
19. Voor Huygens' verkiezing zie Birch, The History of the Royal Society, vol. 1, 

p. 263. Voor zijn handtckcning In het Charter-Book zie The Signatures in the First Jounal-
Book, p. 5 (2de nummcring), linkerkolom. 6dc van ondercn. 

20. "Monsieur John Hevelius, consul of the city of Dantzic, was proposed for candidate 
by Sir Robert Moray; and, because a stranger of eminent worth, chosen the same day" 
(Birch, The History of the Royal Society. voL I, p. 404: vergadering van 30 maart 1664 
O.S.). Zie voor HcvcHus Alli;cnicine Deutsche Bioxraphie (Miinclien-Leipzig: Duncker & 
Humblot, 56 vols., 1875-191 2), voL 12, p. 341-343. 
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Afbeelding 2. Hel diploma van de Royal Society; detail van de voorgaande afbeelding (Mu
seum Boerhaave, Leiden). 
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lander en wonende te Danzig, niet in de gelegenheid zou zijn om in persoon het 
Charter te ondertekenen, laat staan de bepalingen van het statuut van de onder
tekening na te komen. Om dit probleem te omzeilen vaardigde de Council op 
13 april O.S. een dispensatiestatuut uit voor in het buitenland verblijvende 
Fellows: 

"When any person residing in foreign parts shall be elected into the society in due and 
accustomed form and manner, the said person shall be registered among the fellows of 
the society, and be reputed a fellow thereof, without subscription or admission in the 
usual form: any thing contained in the statutes, requiring subscription and admission, to 
tlie contrary nothwithstanding. And tlie said person may have an instrument under the 
seal of the society, testifying him to be elected and reputed a fellow of tlie society 
accordingly" 

Inderdaad was Hevelius de eerste, in het buitenland vertoevende Fellow die "an 
instrument under the seal of the society" ontving. Het was geschreven op perka-
ment en voorzien van een zilveren doos voor het zegel, zoals wij dat reeds bij 
Leeuwenhoek hebben leren kennen. Het diploma van Hevelius ging vergezeld van 
een brief van de secretaris Oldenburg, waarin deze de verkiezing en de redenen 
ervan mededeelde^ ^. 
In het geval van Hevelius hebben wij dus de oorsprong van Leeuwenhoek's 
diploma gevonden. Volgens het dispensatiestatuut van 1664 was het diploma uit-
sluitend bedoeld voor in het buitenland vertoevende Fellows, die niet in de gele
genheid waren het Charter van de Royal Society persoonlijk te ondertekenen; in 
ruil daarvoor bood de Society een bewijs van verkiezing aan in de vorm van een 
diploma. 
Nu is bekend, dat de Royal Society in de loop van de 17de eeuw vele buitenlan-
ders onder haar Fellows telde. Op grond van het dispensatiestatuut zou men 
mogen verwachten, dat er dan ook vele diploma's zijn uitgereikt. Dit is echter 
niet het geval. 
In de periode 1664-1687 werden 36 buitenlanders tot Fellow gekozen'̂  ̂ . Van 
hen hebben er 14 in persoon het Charter ondertekend^ *. De overblijvende 22 
buitenlanders zouden dus ieder een diploma hebben moeten ontvangen. Maar 
volgens de notulen van de Society zijn slechts vijf personen in die periode met 
een diploma vereerd: Hevelius en Leeuwenhoek, en dan nog de Franse astro
noom Adrien Auzout in 1666, de Portugese literator Antonio Alvarez da Cunha 

21. Birch, The History of the Royal Society, vol. 1, p. 410: vergadering van 13 april 
1664 O.S, 

22. A. Rupert Hall & M. Boas Hall eds, 77ie Correspondence of Henry Oldenburg 
(Wisconsin U.P.. 9 vols., 1965-1973), vol. II, p. 182-189, brief van 11 mei 1664 O.S. 

23. Ik heb mij beperkt tot deze periode, omdat hiervan de notulen van de Royal So
ciety gepubliceerd zijn door Birch. Zie ook de inleiding door A. Rupert Hall tot de facsi
mile van Birch's The History of the Royal Society (New York-London: Johnson Reprint 
Corporation, 4 vols., 1968), p. XXXIV-XLV. 

24. The Signatures in the First Journal-Book, p. 3-42 (3de nummering). 
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in 1668 en de Italiaanse naturalist Marcello Malpighi in 1669. De overige 17 bui
tenlanders hebben geen diploma gekregen; zij ontvingen slechts een brief met de 
mededeling, dat zij tot Fellow gekozen waren^ ^. 
Waarom de Royal Society ondanks het dispensatiestatuut toch een onderscheid 
maakte tussen het verlenen van een diploma enerzijds en het versturen van alleen 
een kennisgevingsbrief anderzijds, blijkt slechts uit een enkele mededeling in de 
notulen van de vergadering van de Fellows van 4 maart 1668/9 O.S.: 

"Signor Malpighi was proposed by Mr. Oldenburg for an honorary member, and elected 
as such nemine contradicente, he having by his letters and the dedication of his disserta
tion on the silk-worm expressed a singular respect for the society. 
Upon the election Mr. Oldenburg was ordered to draw up a diploma, as a testimony of 
the same, to be sent to Signor Malpighi at Bologna" 

Blijkens deze notule zou het diploma beschouwd kunnen worden als een bewijs 
van een erelidmaatschap van de Society. Maar in het dispensatiestatuut van 1664 
is er geen sprake van ereleden. Een verklaring voor deze afwijking kan zijn, dat 
de Fellows, gezien de kosten die verbonden waren aan de vervaardiging van een 
diploma, hebben gemeend, het diploma uitsluitend te reserveren voor zeer 
bizondere gevallen. Wat hun bewogen mag hebben om uit de 22 buitenlanders 
alleen aan Hevelius, Auzout, Da Cunha, Malpighi en Leeuwenhoek een diploma 
toe te kennen, zou men kunnen afleiden uit Malpighi's "singular respect for the 
society"; wij zouden zeggen: wegens zijn bizondere verdiensten jegens de So
ciety. In de vier bewaard gebleven teksten van de diploma's (zie Bijlagen) vinden 
wij dit "singular respect" terug in de opsomming van de verdiensten van deze 
Fellows, met als bizonderheid, dat deze verdiensten gebleken zijn uit hun brieven 
aan de Society^ ^. 
Het lijkt mij wat te ver gaan om uit het enkele geval van de notule over Mal
pighi's verkiezing te besluiten, dat ook de andere diploma's, dus ook die van 
Leeuwenhoek, gelijk stonden met een erelidmaatschap van de Royal Society. 
Het erelidmaatschap wordt noch in die diploma's noch in de begeleidende brie
ven uitdrukkelijk vermeld^ *. Op grond hiervan zou ik niet verder willen gaan 

25. Onder hen waren vooraanstaande mannen als de astronoom Ismael BouUiaud (zie 
Hall & Hall, The Correspondence of Henry Oldenburg, vol. Ill, p. 398-399), de schrijver 
Georg Stiemhelm (idem, vol. VII, p. 14-17), de astronoom Giovanni Domenico Cassini en de 
arts Theodor Kerckring (zie Birch, The History of the Royal Society, vol. 3, p. 50, 408). 

26. Birch, The History of the Royal Society, vol. 2, p. 352. 
27. Bij HeveUus luidt de betrokken passage: "singularem suum in dictae Societatis cona

tus & studia affectum humanissimis Uteris uberrime fuerit testatus"; bij Da Cunha: "singularem 
suum in societatem tegalem affectum, ejusdemque studia juvandi promptitudinem 
humanissimis suis Uteris Olyssipone d. 11 Febr. anno 1668, datis uberrimfe fuerit testatus"; bij 
Malpighi: "singularem suum in praedictae societatis institutum affectum humanissimis 
doctissimisque suis Uteris ad ipsam datis uberrime fuerit testatus"; en bij Leeuwenhoek: 
"singulare suum studium ad promovendos nostrae Societatis conatus jamdiu ostenderit". 

28. Zie voor de begeleidende brieven van Oldenburg aan Hevehus, van 29 aprO 1664 
O.S., in Hall & Hall, The Correspondence of Henry Oldenburg, vol. II, p. 174-176, en uit-
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dan de conclusie, dat de Royal Society met het verlenen van het diploma aan 
Leeuwenhoek hem erkende als lid van verdienste. 

Het diploma. 

De originelen van de vijf diploma's uit de jaren 1664-1687 zijn alien verloren ge
gaan, maar vier van de vijf teksten zijn in afschrift bewaard gebleven in het 
archief van de Royal Society. De tekst van Auzout's diploma heb ik niet kunnen 
vinden. De inhoud van Leeuwenhoek's diploma heb ik hiervoor al medegedeeld; 
de diploma's van Hevelius, Da Cunha en Malpighi heb ik als bijlagen opgenomen. 
De inhoud van het diploma van de Royal Society beantwoordt aan de definitie 
van een oorkonde in de eigenlijke zin van het woord: een tekst waarin een 
rechtshandeling is neergelegd opdat daarvan het bewijs geleverd kan worden^'. 
In deze zin beschrijven de diploma's op gelijke wijze de rechtshandeling, nl. de 
verkiezing van de Fellow. Volgens het dispensatiestatuut diende het diploma als 
bewijsstuk^ ". 
Ook naar de vorm, zowel uitwendig als inwendig, moet het diploma als een oor
konde beschouwd worden. De uitwendige vorm van het diploma kennen wij 
alleen nog uit de afbeelding van Leeuwenhoek's diploma op het schilderij van 
Verkolje en uit een enkele opmerking in de notulen van de vergaderingen van de 
Society. De tekst werd waarschijnlijk steeds op perkament geschreven. Bij de 
vervaardiging van het diploma van Hevelius notuleerde de secretaris van de 
Society: 

"It was ordered, that the amanuensis should handsomely write upon parchment the 
diploma for Mr. HeveUus" . 

Het diploma van Leeuwenhoek is, te oordelen naar de licht gebogen pliek en de 
wat stijve plooien van het schrijfmateriaal, waarschijnlijk eveneens van perka
ment. Van de andere drie diploma's zijn geen gegevens bekend. 
Het formaat van Leeuwenhoek's diploma is oblong en meet, te oordelen naar de 
afmeting van zijn hoofd op het schilderij, ongeveer 40 x 25 cm of iets meer. Het 
zegel meet ongeveer 8 cm in doorsnede, zodat het diploma bezegeld moet zijn 
met het grote zegel van de Society. Het zegel is uithangend bevestigd aan een 
wit-en-rood kleurig koord, dat door de pliek is gestoken en dat buiten de pliek is 
samengeknoopt. Het koord eindigt in twee kwastjes. 

voeriger in de brief van 11 mei 1664 O.S., in idem, vol. II, p. 182-189; aan Auzout, van 
24 mei 1666 O.S., in idem, vol. HI, p. 140-142; aan Da Qjnha, van 13 april 1668 O.S., 
in idem. Vol. IV, p. 313-316; aan Malpighi, van 25 maart 1669 O.S., in idem, vol. V, p. 457-460; 
en van Gale aan Leeuwenhoek, van 26 februari 1679 O.S., eerder in dit artikel. 

29. J.G. Kruisheer, De oorkonden van de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 
('s-Gravenhage-Haarlem, 2 vols., 1971), vol. 1, p. 22. 

30. "And the said person may have an instrument under the seal of the society, testi
fying him to be elected and reputed a feUow of the society accordingly". 

31. Birch, The History of the Royal Society, vol. 1, p. 417: vergadering van 27 april 
1664 O.S. 
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Het materiaal, het formaat, de aanwezigheid van de pliek en de wijze van beves-
tiging van het koord wijzen inderdaad op de bestaande voorschriften voor de uit
wendige vorm van een oorkonde. 
De inwendige vorm, of de structuur van de tekst, sluit zich eveneens aan bij de 
oorkondestijl. Men mag in het schema van de tekst achtereenvolgens verwachten 
een intitulatio, een salutatio, een notificatio of promulgatio, een narratio, een 
dispositio, een corroboratio en een datatio^ ^. 
Beperken wij ons alleen tot Leeuwenhoek's diploma, dan begint de tekst daar 
met de intitulatio, de naam en de titel van de oorkonde: "Praeses Concilium . . . 
Naturali promovenda". Dan volgt de salutatio, de groet aan de lezer of de toe-
hoorder: "Omnibus et Singulis. . . salutem". De narratio, het verhaal van de om-
standigheid die de oorsprong van de rechtshandeling weergeeft, ligt vervat in de 
woorden "Cum per varia . . . jamdiu ostenderit". Wat vreemd volgt nu de notifi
catio of promulgatio, de formule die de strekking van het document aanduidt: 
"Sciatis quod". In de regel leidt de notificatio de narratio in, maar hier is het 
tussen de narratio en de nu volgende dispositio geplaatst. De dispositio beschrijft 
de rechtshandeling zelf: "dicta Societas.. .cooptavit". Dan volgt de corrobo
ratio, de wijze van bekrachtiging, met de woorden "Inq' hujusce . . . sigillum . . . 
curavit". De tekst eindigt met de datatio, de formule van de plaats en de tijd 
waarin het document is opgesteld: "Datum Londini.. .Tricesimo secundo". Het 
opmerkelijke van de datatio is de dubbele datering. Zowel het incamatiejaar 
1680 als de indictie van koning Karel II, het 32ste regeringsjaar, worden opge-
geven^ ̂ . 

De onderlinge verschillen van de vier overgeleverde diplomateksten zijn te gering 
om hier nader te bespreken; zij zijn alleen van interesse voor de oorkondespe-
cialist. 
Samenvattend kunnen wij vaststellen, dat de vier diplomateksten naar de inwen
dige vorm de traditie van het oorkondenwezen volgen. Het strakke schema van 
de opeenvolgende formules wijst op het formele en officiele karakter, dat de 
Royal Society blijkbaar aan het diploma wenste te verbinden. 
Voor de wetenschapshistoricus is de inhoud van de narratio, de verdiensten van 
het nieuw gekozen lid, het meest interessant. 
Het diploma van Hevelius vermeldt als verdiensten achtereenvolgens deugd, wis-
kunde (vooral astronomie), letteren en filosofie. Bij Da Cunha worden opgesomd 
deugd, wiskunde, letteren en filosofie. Bij Malpighi staat vermeld deugd, medicij-
nen, anatomic en filosofie. En tenslotte bij Leeuwenhoek worden alleen ge-
noemd verschillende zeer ingenieuze experimenten in de optica. 
Opmerkelijk is het reeds eerder gesignaleerde ontbreken van de kwalificatie 

32. Over de inwendige kenmerken van een oorkonde zie Enciclopedia Italiana di Scienze 
Lettere edArti (Roma, 39 vols., 1949), vol. XII, p. 955-956: Diplomatica. 

33. Karel II rekende zijn regering vanaf de dood van zijn vader Karel I op 30 januari 
1649, met inbegrip van de jaren van zijn ballingschap onder CromweU. 
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"deugd" bij Leeuwenhoek. Ik kan dit niet verklaren. Vermoedelijk is dit bij het 
schrijven van de tekst, althans in het afschrift, uitgevaUen. Terecht worden bij 
Hevelius en Malpighi na de deugd hun belangrijkste wetenschappelijke ver
diensten — wiskunde (astronomie), resp. medicijnen, anatomic — opgesomd. 
Merkwaardig is echter bij Da Cunha, dat zijn meer bekende verdiensten in de let
teren ten achtergesteld worden bij zijn onbekende verdiensten in verschillende 
experimenten en in de wiskunde^*. De omschrijving van Leeuwenhoek's ver
dienste is niet eenduidig, want men kan er uit lezen, dat de optica zijn doel was, 
terwijl bedoeld worden zijn experimenten in de natuurlijke historie door middel 
van de optica, i.e. het vergrootglas. 

Conclusie. 

Volgens het dispensatiestatuut van 1664 zouden alle in het buitenland verblij
vende geleerden bij hun verkiezing tot Fellow van de Royal Society van Londen 
een diploma ontvangen. Maar spoedig werd het diploma slechts bij hoge uitzon-
dering en alleen aan leden van verdienste verleend. Het diploma was een oor
konde, die volgens de regels van de traditionele oorkondestijl werd vervaardigd 
en opgesteld, hetgeen het formele en officiele karakter van het document bena-
drukte. 
Antoni van Leeuwenhoek was een van de vijf geleerden die in de periode 
1664-1687 een dergelijk diploma ontving. Hij was dus niet een Fellow zonder 
meer, maar een lid van verdienste van de Royal Society. 

34. Da Cunha is bekend als kerkelijk historicus, genealoog, dichter en oprichter van de 
"Academia dos Generosos" te Lissabon, waar men zich vooral toelegde op de interpretatie 
van klassieke auteurs (Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira (Lisboa-Rio de Janeiro, 
40 vols.), vol. VIII, p. 250-251). 

Bijlagen. 

Diploma van Johann Hevelius van 1664 

Praeses, concilium, & sodales Regalis Societatis Londini pro scientia naturali promo
venda, omnibus & singulis, ad quos praesentes pervenerint, salutem. Cum virtute & scien-
tiis mathematicis, praecipue vero laboribus & scriptis astronomicis iUustris dominus 
Johannes HeveUus, celeberrimae civitatis Gedanensis consul ampUssimus, singularem 
suum in dictae Societatis conatus & studia affectum humanissimis Uteris uberrime fuerit 
testatus, suisque meritis egregus rem Utterarium & solidam imprimis philosophiam augere 
& omare pro virili satagat; dicta Societatas laudatum dominum HeveUum die 30 Martii 
anni 1664, in solenni consessu, conspirantibus omnium suffragus, in sodalium suorum 
album cooptavit, inque hujus rei testimonium sigUlum suum praesentibus affigi cuiavit. 
Dat Londini anno aerae Christianae 1664, regni Caioli II. augustissimi Magnae Britan-
niae, &c. regis, dictae Societatis fundatoris & patroni munificentissimi, decimo sexto. 

(afgedrukt in Birch, The History of the Royal Society, vol. 1, p. 410) 
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Diploma van Antonio Alvarez da Chinha van 1668 

Praeses, coneiUum, & sodales Regalis Societatis Londini ad scientiam naturalem promo-
vendam institutae omnibus & singulis, ad quos praesentes pervenerint, salutem. 
Cum virtute & variarum rerum experientia, nee non mathematicis scientiis clarus Domi
nus Ant. Alvarez da Cunha, viUae Taboae dynasta, serenissimi Lusitaniae regis aichida-
pifer, in ordine Christi commendatarius commendae S. MichaeUs de Nogueira, urbanae 
legionis e quatuor in praesidio Olyssiponensi tribunus, ejusdem civitatis generosorum 
academiae a secretis, singularem suum in societatem tegalem affectum, ejusdemque 
studia juvandi promptitudinem humanissimis suis Uteris Olyssipone d. 11 Febr. anno 
1668, datis uberrime fuerit testatus, inque iisdem generosum equitem Dominum Rober-
tum Southwellum, serenissimi Magnae Britanniac, &c. Regis Caioli secundi in Lusitaniam 
ablegatum, nee non dictae societatis regaUs consortem bene meritum potestate ampHs-
sima instruxerit collegae in coetu isto locum & jura ipsi impetrandi; dicta proinde socie
tas egregia laudati Domini Antonu da Cunha in rem Uterariam & philosophicam merita, 
ut par est, secum expendens, ipsum die 12 Martu 1668, in solenni consessu, conspiranti
bus omnium suffragus, in sodalium suorum album cooptavit, nuUatenus dubitans, quin 
allectus hie in curiam suam novus socius tanti nominis mensuram, tum prolixa voluntatis 
propensione, tum assidua studiosorum consociatione sit impleturus. In cujus rei testi
monium dicta societas sigiUum suum piaesentibus hisce affigi curavit. Scriptum Londini 
die 9 ApriUs anno aerae Christianae MD.CLXVIII. Regni Caroli .II. augustissimi Magnae 
Britanniae, &c. Regis, dictae societatis fundatoris & patroni, vicesimo. 

(afgedrukt in Birch, The History of the Royal Society, vol. 2, p. 263-264) 

Diploma van Marcello Malpighi van 1669 

Praeses, Concilium, et Sodales RegaUs Societatis Londini ad scientiam naturalem promo-
vendam institutae omnibus et singulis, ad quos praesentes pervenerint salutem. 
Cum virtute et medica atque anatomica peritia clarissimus dominus Marcellus Malpighius, 
professor et medicus Bononiensis, inque Messanensi academia med. professor primarius, 
singularem suum in praedictae societatis institutum et studia affectum humanissimis 
doctissimisque suis Uteris ad ipsam datis uberrime fuerit testatus, suisque meritis egregus 
solidam imprimis philosophiam provehere et augere pro virili satagat, dicta societas 
laudatum dominum Malpighium die 4 Martu in solenni consessu, conspirantibus omnium 
suffragus, in sodahum suorum album cooptavit, inque hujus rei testimonium monumen-
tum hoc pubUcum extare, et sigiUi suo munire voluit. Dat. Londini anno aerae Chris
tianae 1669, regni C^oli II. augustissimi Magnae Britanniae, Franciae, et Hiberniae, 
regis, dictae societatis fundatoris et patroni, vicesimo primo. 

(afgedrukt in Birch, The History of the Royal Society, vol. 2, p. 352. aant. s) 


