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De eerste microscoop aan de Leuvense universiteit 

Geert VANPAEMEL 

In 1653 sprak de Leuvense hoogleraar filosofie Arnold Geulincx (1624-1669) in een 
openbare rede over de hervorming van het onderwijs aan de Artesfaculteit. De 'oude' 
wetenschap, gesteund op de dorre studie van half-begrepen opvattingen in vergeelde 
boeken, vond hij voorbijgestreefd. Experimenten waren een betere leidraad in het 
ontdekken hoe de natuur werkte. De uitrusting van een moderne universiteit diende 
dan ook te bestaan "uit telescopen, waardoor de verst verwijderde verschijnselen in 
de hemel dichterbij worden gebracht, waardoor nieuwe sterren worden ontdekt en 
van andere de uitsteeksels en oneffenheden die ze zolang verborgen hielden, worden 
zichtbaar gemaakt. Verder ook uit kruidtuinen en boomgaarden, destilleerkolven, 
fornuizen en magneten, kortom uit die dingen, waarin de natuur haar wonderen heeft 
opgeborgen en waardoor ze benaderd en bestudeerd kunnen worden."' 

De werkelijkheid zag er heel anders uit. Het traditioneel onderwijs aan de 
Artesfaculteit had zich nooit met experimenten ingelaten. Professoren als Libertus 
Fromondus (1587-1653) of Thomas Fienus (1567-1631) toonden wel belangstelling 
voor de telescopische waarnemingen die het Copernicaans wereldbeeld leken te 
bevestigen, maar er is niet bekend of ze ook zelf waarnemingen deden.2 Elders wer-
den in de Spaanse Nederlanden wel experimenten gedaan. Verschillende Jezuieten 
hielden zich in de jaren veertig bezig met mechanisch, optisch en chemisch onder-
zoek en ook de Antwerpse mecenas Jacob Edelheer had een uitgebreid instru-
mentarium van wetenschappelijke instrumenten verzameld.^ Aan de Leuvense uni
versiteit is echter rond het midden van de zeventiende nog geen spoor te vinden van 
wetenschappelijke instrumenten ten behoeve van het filosofisch onderwijs. In de dic-
taten werd vooral verwezen naar astronomische waarnemingen of experimenten 
zoals die uit de literatuur konden worden overgenomen. Of er ook daadwerkelijk 
experimenten werden uitgevoerd is hier niet uit af te leiden. Het oudste bekende 
document dat verwijst naar de aankoop van wetenschappelijke instrumenten dateert 
uit 1669, toen een aantal studenten de bibliotheek (!) van hun pedagogic een aantal 
'mathematische en hydragogische instrumenten' schonken.^ 

De aanwezigheid van wetenschappelijke instrumenten kan een relevante indica-
tie zijn voor de voortschrijdende hervorming van het wetenschappelijk onderwijs. 
Uiteraard moet deze informatie met voorzichtigheid gei'nterpreteerd worden. Hoewel 
colleges in de experimentele fysica aan de meeste Europese universiteiten slechts 
ingang vonden na 1700, bestonden er andere mogelijkheden om experimenten aan de 
studenten te tonen: rondreizende voordrachtgevers of individuele initiatieven van 
hoogleraren konden ook voldoen aan de vraag naar experimentele demonstraties. 
Vele experimenten konden ook worden uitgevoerd met beperkte middelen: met enke-
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Fig. 1 - Filip Verheyen (1648-1710), gravure uit AD. Sassenus, Analomie ofte Onlieedkundige be-
schrijvinge van het Menschen Lichaem (Brussel, 1711) 
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le spiegels en lenzen, een glazen buis in een kwikbad, een slinger en een hellend vlak 
konden de colleges al heel aanschouwelijk worden gemaakt. Voor de echte spraak-
makende experimenten was echter meer nodig: zonder telescoop, luchtpomp of 
microscoop bleef de nieuwe wetenschap voor de studenten een abstract gegeven. 

Wanneer deze instrumenten in het onderwijs te Leuven werden geintroduceerd is 
niet met zekerheid vast te stellen. De telescoop was waarschijniijk, zoals hierboven 
aangegeven, al heel snel in Leuven aanwezig. Ook werd Leuvense hoogleraar Gerard 
van Gutschoven (1615-1668), die voor Jacob Edelheer een telescoop had gebouwd, 
in 1652 door Christiaan Huygens geconsulteerd i.v.m. het slijpen van lenzen.5 Wat 
die technische kwalificaties kunnen betekend hebben voor zijn onderwijs in de 
wiskunde en de anatomic, blijft daarmee natuurlijk onbeantwoord. De luchtpomp 
werd vermoedelijk veel later ingeschakeld. De eerste commerciele luchtpompen 
kwamen pas op de markt vanaf c. 1670 door toedoen van de Leidse instrumentmaker 
Samuel van Musschenbroek, die in samenwerking met de hoogleraren Senguerd en 
De Voider een belangrijke rol speelde in de verspreiding van dit nieuwe instrument 
in het onderwijs.* Uit Leuvense bronnen is niet met zekerheid vast te stellen wanneer 
een luchtpomp werd aangekocht, maar mogelijk gebeurde dit rond het begin van de 
achttiende eeuw. In 1755 bezat de universiteit verschillende luchtpompen, afkomstig 
van het atelier van de Musschenbroeks, maar ze waren op dat ogenblik al versleten 
en verouderd.^ 

In de inventaris van 1755 werd een microscoop vermeld, maar met de vermelding 
dat het instrument nog niet was geleverd: "microscopium apud Semoi Brusellis non-
dum nobis traditum". De Brusselse instrumentmaker Henri Joseph de Seumoy (1720-
1798) had een jaar eerder een octrooi aangevraagd (maar niet gekregen) voor het 
vervaardigen en verkopen van wetenschappelijke instrumenten. De instrumenten die 
de Seumoy in de volgende jaren voor de Leuvense Artesfaculteit maakte zouden ove-
rigens van minderwaardige kwaliteit blijken te zijn, maar blijkbaar beschikte men 
niet over een alternatief.^ Een en ander laat vermoeden dat goede instrumenten en 
instrumentmakers in de Zuidelijke Nederlanden tenminste tot het midden van de 
achttiende eeuw vrij zeldzaam waren. 

DE MICROSCOOP ALS CURIOSUM 

Net als de telescoop en de luchtpomp was de microscoop een instrument van de 
zeventiende eeuw. De uitvinding van de microscoop kan niet met zekerheid worden 
gedateerd. Brillen en vergrootglazen waren tenminste sedert de dertiende eeuw in 
West-Europa bekend en ook het gebruik van een glazen bol, gevuld met water, was 
niet ongewoon. Meer ingewikkelde constructies, waarbij een combinatie van lenzen 
werd gebruikt, werden in de zestiende eeuw ontwikkeld en beschreven. Maar de 
eigenlijke doorbraak vond plaats in de eerste decennia van de zeventiende eeuw. 
Traditioneel worden Hans en Zacharias Jansen in Middelburg als de eigenlijke uit-
vinders beschouwd. Zacharias bouwde mogelijk reeds in 1590 een samengestelde 
microscoop, bestaande uit een tubus van anderhalve voet en een diameter van twee 
duim. De vergroting bedroeg ongeveer negen maal. Meer recent onderzoek lijkt deze 
bewering echter niet te staven. Men gaat ervan uit dat de eerste microscopen pas 



16 G. VANPAEMEL 

gebouwd werden na 1611, nadat 
Kepler in zijn Dioptrice een opti
sche constructie voor microscopen 
had openbaar gemaakt. Deze 
Kepler-microscopen werden ver-
volgens vanaf 1620 op de markt 
gebracht door de Nederlandse ins-
trumentenmaker Cornells 
Drebbel.9 

Tijdens de eerste helft van de 
zeventiende eeuw werd de micro
scoop vooral beschouwd als een 
merkwaardig stukje speelgoed, dat 
wel opmerkelijke details open-
baarde, maar waarmee nauwelijks 
enig wetenschappelijk onderzoek 
gebeurde. De meeste aandacht 
ging uit naar de telescoop. 
Profestische uitspraken van Bacon 
en Gassendi over de mogelijkhe
den van een perfecte microscoop 
leidden niet tot resultaten.'" 
Onderzoek gebeurde door en in de 
kring rond Galilei, o.a. door Fran

cesco Stelluti en Federico Cesi. Toch ontstond de wetenschappelijke microscopic pas 
rond 1660, in het bijzonder met de publicatie van de Micmgraphia van Robert Hooke 
in 1665. In de decennia daarna nam de microscopic een hoge vlucht door het werk 
van o.a. Jan Swammerdam, Marcello Malpighi en uiteraard Antoni van 
Leeuwenhoek. 

De eerste vermelding van een microscoop in Leuven gebeurde reeds in 1651. 
Willem van Gutschoven (1618-16677), de jongere broer van de reeds vermelde 
Gerard, liet toen als hoogleraar filosofie in de pedagogic De Valk door zijn student 
Hilarius van Werm openbare stellingen verdedigen waarin hij de nieuwe cartesiaan-
se natuurwetenschap verdedigde. Een van deze stellingen handelde over de optica en 
de manier waarop beelden werden gevormd. De oudere auteurs hadden dit probleem 
niet begrepen en zij waren hierin terecht door Simon Stevin en door Descartes ver-
beterd. De nieuwe natuurwetenschap kon alle optische verschijnselen, waaronder 
ook de microscoop, verklaren vanuit een 'zeer eenvoudig beginsel', waarmee ver
moedelijk de brekingswet van Snellius (gepubliceerd door Descartes) werd bedoeld. 

Hunc [locum] intra, vel extra quodcumque speculum, vel vitrum refringens, quotcumque interce-
dentibus refractionibus, in tubis opticis & microscopijs, simplicissimo principio detemiinamus: 
& unam rationem damus. cur nunc erecta, nunc eversa, nunc minor, nunc major appareat, nunc 
in ipsa superficie chartae ex quocumque situ oculi in conclavi obscurato videatur. 

Wij bepalen de plaats [van het beeld] binnen of buiten een vvillekeurige Spiegel of brekingsglas, 
ongeacht het aantal brekingen, in telescopen en microscopen, op grond van een uiterst eenvoudig 

Fig. 2 - De 'aalkijker' van Van Leeuwenhoek, gepubli
ceerd in Opera Omnia .veu Arcana Naturae, ope 
Exaclissimorurn Microscopiorum Detecta. experimentis 
varii.'i comprobata. Epistolis, ad varios illustres Viros... 
(Leiden, 1722). 
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beginsel: en wij geven een enkele verklaring waarom het beeld nut rechtop, dan weer omgekeerd, 
nu eens vergroot, dan weer verkleind verschijnt en hoe het beeld op een oppervlak vanuit eike 
hoek in een duislere kamer word! gezien." 

De inspiratie voor deze stelling kwam ongetwijfeld uit het werk van Descartes die in 
zijn Dioptrique (1637) een gelijkaardige uitspraak had gedaan. Opmerkelijk is dan 
wel het woord 'microscopium', aangezien de Latijnse vertaling van de Dioptrique de 
term 'specillum' (in het Franse origineel 'lunette') gebruikte. 

De stellingen van Van Gutschoven waren, net als de rede van Geulincx, zeer 
militante propagandastukjes voor de nieuwe wetenschap, maar ook hier was de wer
kelijkheid anders. Het Leuvens onderwijs nam wel enkele jaren later de cartesiaanse 
wetenschap op in haar programma, maar het niveau van het onderwijs ging er nau
welijks op vooruit. De wiskundige kennis die nodig was om de werking van een 
microscoop volgens de optische brekingswet te verklaren, was niet aanwezig bij de 
Leuvense studenten. De behandeling van de lichtbreking bleef in de cursusdictaten 
van de zeventiende eeuw een klein, summier onderdeel, met weinig wiskundige 
exactheid. 

Een voorbeeld van de oppervlakkige behandeling van de microscoop vinden we 
in een dictaat uit 1686. De meeste aandacht ging zoals gewoonlijk uit naar de tele
scoop, de "optische buis". Daaraan werd een kleine bemerking toegevoegd over het 
verschil tussen microscoop en telescoop. De microscoop werd beschreven als 
bestaande uit een enkele convexe lens, die bevestigd werd op een 'doos' waarin klei
ne voorwerpen kunnen geplaatst worden. 

In quo differt tubus opticus a microscopio R in eo quod microscopium tantum contineat unicum 
vitrum est enim pyxis sub quo coperculo vitrum convexura et in ilia pyxide reconduntur corpus-
culo minutiora quae ibi per istud vitrum apparent valde magna sicut puUus appareat instar aqui-
lae. 

Waarin verschilt een telescoop van een microscoop. Antwoord: hierin dat een microscoop slechts 
een enkele lens bevat. Het is iminers een doos waarop op het deksel een convexe lens is beves
tigd. In die doos worden kleinere lichaampjes geplaatst die door de lens zeer groot lijken zodat 
een kuikentje eruit ziet als een arend.'-

Vooral de toevoeging dat met een dergelijke microscoop een kuiken er zou uitzien als 
een adelaar laat vermoeden dat het hier veeleer om een simpel vergrootglas handelt, 
waarmee alleszins geen 'microscopische' waarnemingen werden gedaan. 

DE EERSTE MICROSCOOP TE LEUVEN 

Het wetenschappelijk microscopisch onderzoek nam een aanvang te Leuven tussen 
1693 en 1706. Deze twee data komen overeen met de publicatie van twee werken van 
de Leuvense hoogleraar anatomie Filip Verheyen (1648-1710).'-'' In 1693 verscheen 
eerst Corporis humani Anatomia, in qua omnia tarn veterum, quam recentiorum 
Anatomicorum inventa methodo nova & intellectu facillima describuntur, ac Tabulis 
aeneis repraesentantur, uitgegeven te Leuven bij Aegidius Denique. Het boek kende 
in totaal niet minder dan 21 uitgaven, waarvan de laatste verscheen in 1741. In 1706 
voegde Verheyen hierbij een Supplementum Anatomincum sive anatomiae corporis 
humani Liber secundus in quo partium solidarum libro primo descriptarum Usus & 
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Munia explicantur (Brussel, 1706). In 1711 verscheen tenslotte te Brussel een 
Nederlandse vertaling van de hand van de apotheker en geneeskunde-student, de late
re hoogleraar botanica en chemie, Andreas Dominicus Sassenus (1672-1756), onder 
de titel Anatomie ofte Onlieedkundige beschrijvinge van het Menschen Lichaem. In 
dit werk zijn zowel de oorspronkelijke Anatomia als het laatste deel van het Supple
mentum over de voortplanting en de groei van de foetus, opgenomen. 

Uit de Anatomia van 1693 blijkt duidelijk dat Verheyen op dat ogenblik nog niet 
beschikte over een microscoop. Herhaaldelijk wees hij op het microscopisch onder
zoek van anderen zonder daar een eigen waarneming bij te vermelden. Over porien 
in de huid schreef hij dat 'sommigc anatomen' met behulp van een microscoop twee 
soorten porien hebben onderscheiden. Ook over de fijne structuur van de hersen-
schors vermeldde hij de microscopische waarnemingen van de moderne anatomen, 
waaronder hij met name Malpighi als hun aanvoerder en voorvechter vermeldde. 

Recentiores auteni, quorum in hoc casu Dux & antesignanus videtur Maipighius. microscopio 
deprenhendunt substantial!) corticaleni esse acervum innumerabilium glandularum figura ac 
magnitudine discrepanlium, vasisque sanguiferis racematim adhaerentium. 

De hedendaagse microscopisten, van wie Malpighi als de leider en voorvechter kan worden 
beschouwd, hebben de hcrsenmateric beschreven als een tros van ontelbaar vele klieren van ver
schillende vorm en grootte, die als druiven aan de bloedvaten zijn bevestigd.''* 

Een andere keer noemde hij de Nederlandse anatoom Govaart Bidloo als bron. In 
verschillende gravures liet hij microscopische waarnemingen afbeelding, maar met 
de vennelding dat ze gehaald werden uit de werken van andere auteurs: "Textura 
cutis microscopia visae es Blancardo secundum Bidloo". Bij de hersenschors: "sub
stantia cerebri prout quibusdam ope microscopii apparet". Het is duidelijk dat 
Verheyen, die overigens wel volop uit eigen ervaring putte in de beschrijving van 
anatomische dissecties die hij heeft uitgevoerd of bijgewoond, zelf geen microscopi
sche waarnemingen had gedaan. 

Microscopisch onderzoek is daarentegen wel volop aanwezig in het 
Supplementum van 1706. Verheyen gaf trouwens heel expliciet aan hoe hij tot het 
gebruik van de microscoop is gekomen. De directe aanleiding was de ontdekking 
door Leeuwenhoek van de "kleine diertjes" in het mannelijk zaad. Deze bewering 
kan uiteraard niet al te letterlijk worden verstaan. De ontdekking van de spermatozoa 
dateerde reeds van 1677, lang voor het schrijven van de Anatomia. Er was daaren-
boven al reden genoeg in het anatomisch onderzoek van de huid, de hersenen en de 
lymfeklieren om met de microscoop onderzoek te doen. Verheyen had daarover reeds 
in de Anatomia geschreven dat hij er niet aan twijfelde dat nog vele dingen door de 
anatomen niet waren waargenomen door de beperking in het waarnemen van subtie-
le details." Toch is Verheyens bewering geloofwaardig omdat de microscopische 
waarnemingen van vioeistoffen gemakkelijker zijn en niet de minufieuze preparaties 
vereisen die nodig zijn in het onderzoek van vaste weefsels. 

Scio microscopium ope indies detegi talia, 
qualia in rerum nalura existere non putaba-
tur. Nee difficile creditu mihi visum est dari 
animalcula ita exilia, sicut describit 

Ik weet dat in recente tijden met behulp van 
de microscoop vele dingen zijn ontdekt, 
waarvan men het bestaan in de natuur niet 
had vermoed. Het is mij dan ook helemaal 
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Ixeuwenhoek; cum in particula cujusdam 
Uquoris magnitudinem capitis aciculae vix 
superante per microscopium conspexerim 
ingentem nuinerum animalculorum liquo-
rum ilium hue illuc percurrentiuni; quorum 
non pauca tam mole quam figura videbantur 
accedere ad millepedes vulgaris magnitudi-
nis nudis oculis conspectos; alia minora 
atque minora apparebant. Erat autem liquor 
ille aqua pluvialis, in qua, accedente calore 
solis, per dies aliquot maceratum fuerat 
piper, mihi a Praeclaro domino Vanden 
Velde professore Mathematico oblata. Haec 
ita consederata me impulerunt ut variorum 
animalium Semina ope microscopii 
examinarem."' 

niet moeilijk om geloof le hechten aan die zo 
kleine diertjes, zoals Leeuwenhoek ze 
beschrijft; in een kleine druppel water, nau
welijks groter dan een het hoofd van een 
vlieg, heb ik iminers inet een microscoop 
een enornie hoeveelheid diertjes gezien die 
door elkaar in de vioeistof bewogen, en 
waarvan niet weinige zowel wat grootte als 
vorm betreft leken op een gewone duizend-
poot zoals we die met het bloie oog zien. 
Andere leken kleiner en kleiner. De vioeistof 
was regenwater waarin gedurende enkele 
dagen peper was gemend door het zonlicht 
was opgewarmd. dit alles was mij ter hand 
gesteld door de bekende heer vanden Velde, 
hoogleraar wiskunde. Dergelijk beschou-
wingen leidden mij ertoe om de ver
schillende diertjes in het sperma met de 
microscoop te onderzoeken. 

De genoemde Martinus Stephanus Van Velden (1664-1724), hoogleraar filosofie 
aan de pedagogic De Valk en sinds 1687 benoemd tot hoogleraar wiskunde, is 66n 
van de meest opvallende persoonlijkheden onder de Leuvense hoogleraren van dat 
ogenblik. In 1691 werd hij tot tweemaal toe door de faculteit op de vingers getikt 
omdat hij openbare stellingen had laten verdedigen, waarin hij het Copernicaanse 
wereldbeeld als 'indubitatum' beschreef. Omdat het Nederlandse leger toen de 
Spaanse Nederlanden belaagde, meende Van Velden, die in Den Haag geboren was, 
zijn zaak te kunnen ondersteunen door politieke druk vanuit Nederland. Hij wendde 
zich daarom tot Christiaan Huygens, die hij in 1690 op diens landgoed had ontmoet 
en wiens broer Constantijn een vooraanstaand Nederlands diplomaat was. Behalve 
een vriendelijk antwoord van Christiaan heeft deze demarche weinig opgeleverd. 
Maar toen Van Velden in 1695 Van Leeuwenhoek bezocht in Delft, bracht hij zijn 
moedig optreden in Leuven opnieuw ter sprake. Van Leeuwenhoek was onder de 
indruk van het repressieve optreden van de Leuvense universiteit dat hem door Van 
Velden was uiteengezet. Het zette hem ertoe aan zijn eigen opvattingen over de rota-
tie van de aarde op papier te zetten en ze naar Van Velden in Leuven op te sturen. De 
contacten bleven echter beperkt tot enkele brieven. Nergens wordt melding gemaakt 
van een microscoop of van het microscopisch onderzoek waarvoor Van Leeuwenhoek 
internationaal bekend was.'^ 

Het is verleidelijk om Van Velden te beschouwen als degene die de eerste micro
scoop in Leuven heeft binnengebracht en dat hij een instrument rechtstreeks van Van 
Leeuwenhoek heeft gekregen of aangekocht. Daarvoor bestaat echter geen rechtst
reeks bewijs. Van Leeuwenhoek lijkt zijn microscopen niet te hebbenverkocht of 
weggegeven. Bij zijn dood liet hij aan zijn dochter 566 gemonteerde lenzen na, een 
duidelijke aanwijzing dat hij tijdens zijn microscopen niet voor verkoop had beschik-
baar gesteld. Een cursusdictaat uit 1706 vermeldt wel dat Van Velden een microscoop 
bezat, waarvan de lens niet groter was dan het hoofd van een kleine vlieg. De micro
scoop was in het bijzonder geschikt voor het onderzoek van vioeistoffen en had de 
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OPTlCJ^iaS.Jl 

Ci^t^J.Cm^ 

Fig. 3 - Enkelvoudige microscoop (4 en 5) en kleine trommelmicroscoop Wildsonicum (6), genoemd naar 
James Wilson die dit type ontwierp in 1702. J. F. Thijsbaert, Elementa Opticae et Perspectivae (Ijiuven, 
1775), tabula 12. 
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OPTICA taSJS 

Qt^ontrfloi*f^ 

Fig. 4 - Samengestelde microscoop (3), zoals door John Cuff vanaf 1742 op de markt gebracht. De hand-
microscoop Wildsonicum, gebruikt als zonnemicroscoop (5). J.F. Thijsbaert, Elementa Opticae et 
Perspectivae (Leuven, 1775), tabula 1.1. 
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mogelijkheid de bloedsomloop in visjes te demonstreren.'^ Deze beschrijving komt 
perfect overeen met Van Leeuwenhocks 'aalkijker', ontworpen in 1689 om de bloed
somloop te bekijken in de staart van een vis of een kleine paling. Dezelfde microsco
pen werden echter ten laatste vanaf 1694 ook gemaakt door Johan van Musschen
broek in Leiden, voor wie dit type microscoop een commercieel succes werd." 

Toen de Leuvense universiteit in 1716 aan Van Leeuwenhoek een eremedaille liet 
overhandigen voor zijn verdienste in het wetenschappelijk onderzoek, werd geen 
melding gemaakt van eerdere contacten tussen Van Leeuwenhoek en de universi-
teit.20 Op dat ogenblik was Verheyen al overleden. Van Velden had Leuven in 1712 
verlaten. 

Het microscopisch onderzoek dat Verheyen deed met de microscoop betrof enkel 
onderzoek van vioeistoffen en lichaamsvochten. In het geheel van zijn werk wordt 
aan de microscopic trouwens veel minder belang gehecht dat aan het chemisch 
onderzoek. Van zijn waarnemingen maakte Verheyen geen schetsen. Zijn bevindin-
gen zijn kort weergegeven en dienen vooral als bevestiging van of twijfel bij waar
nemingen van anderen. Zijn aandacht ging vooral uit naar het bloed, waarin hij ver
schillende soorten deelljes waarnam: "sommige deeltjes leken vrij lang en enigszins 
ineengestrengeld als hooi of fijn stro; andere, die tussen de vorige gemengd waren, 
hadden een zeer kleine uitgebreidheid, met nogal onregelmatige vormen. Weinige 
van de bolvormige deeltjes waren perfect rond, maar de meeste van hen hadden een 
ovale vorm. Andere hadden een oneffen oppervlak." Verheyen merkte hierbij op dat 
het bloed beter microscopisch te onderzoeken is wanneer het wordt opgevangen in 
lauw water en onmiddellijk daarna gedurende enige tijd wordt geschud. Het mengsel 
zai dan helderder zijn en de deeltjes van het bloed zullen minder dicht opeen gesta-
peld zijn, waardoor ze beter zijn waar le nemen. 

Ook in melk zag Verheyen heel wat verschillende deeltjes, maar niet, zoals in het 
bloed, grote en vertakte deeltjes. De meeste waren rond, van verschillende afme-
tingen, de kleinere vaak perfect bolvormig. In het speeksel vond Verheyen lange en 
vertakte deeltjes, die zwommen in een heldere vioeistof. Deze deeltjes, zo meende 
Verheyen, waren ongetwijfeld verantwoordelijk voor de visceuze eigenschappen van 
het zweet. Het onderzoek van de urine leverde niets op: de deeltjes ervan bleken te 
klein te zijn om nog te kunnen worden waargenomen. Met de microscoop onderzocht 
Verheyen ook in navolging van Leeuwenhoek het sperma van verschillende dier-
soorten en observeerde de spermatozoa of zgn. "kleine diertjes", die hij echter niet 
als dierlijke wezens wilde aanvaarden. Als voornaamste reden gaf hij hiervoor op dat 
de beweeglijkheid van de diertjes afnam bij hogere temperatuur, wat volgens hem 
indruiste tegen de algemene tendens bij levende wezens. "Het is derhalve veel waar-
schijnlijker," meende hij, "dat door [het toevoegen van] warmte de spiritus genitales, 
die deze deeltjes voortdurend in beweging houden, omwille van zijn vluchtigheid 
onmiddellijk vervliegen." Ook de enorme hoeveelheid mannelijke zaadjes vond hij 
een weinig economische manier om slechts een vrouwelijk eitje te bevruchten. 
Verheyen meende overigens dat dit vrouwelijk eitje enkel de bouwstoffen van de foe
tus bevatte, terwijl de eigenlijke voortplanting enkel door de werking van het man
nelijk zaad plaats vond. Tenslotte nam Verheyen ook aanstoot aan het dierlijke karak-
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ter van de spermatozoa als schakel in de voortplantingscyclus van de mens. "Zijn alle 
mensen dan, behalve Adam en Eva, ontstaan uit dieren ?" 

MICROSCOPIE EN NATUURWETENSCHAP 

Het microscopisch onderzoek gaf bij Verheyen ook aanleiding tot enkele beschou-
wingen omtrent de bouw van de materie. Hij toonde zich daarbij een eclecticus die 
voor zijn fysiologische verklaringen putte uit zowel de cartesiaanse natuurweten
schap, waarin drie soorten deeltjes werden gebruikt, als uit de chemische materieleer, 
met de elementen kwik, zwavel, zout, water en aarde. Verheyen was een goed onder-
legd chemicus maar bleek toch een sterk voorstander van het cartesiaanse me-
chanicisme. Warmte verklaarde hij bijvoorbeeld op cartesiaanse wijze als de "snelle 
en confuse beweging van kleine deeltjes". Verheyen meende dat hij met de micro
scoop niet de chemische elementen zelf kon waarnemen (tenzij misschien het ele
ment 'aarde'), maar wel grotere, uit deze elementen samengestelde deeltjes. Deze 
grotere elementen lijkt hij met de cartesiaanse elementen te hebben gelijkgesteld, 
zodat bij hem dus de chemische elementenleer een meer fundamenteel karakter had 
dan de cartesiaanse materiedeeltjes. Naar aanleiding van zijn onderzoek van de urine, 
verduidelijkte hij dit standpunt: 

Adeo subtiles sunt ejus [urinae] particulae: 
vix enim nudum salem, sulphur, aut aquam 
in liquoribus ope microscopii conspicimus; 
sed vel particulas terrestres, vel ex pluribus 
dictorum principiorum compositas, indeque 
facillime contingit, ut licet diversi liquores 
constent iisdem dementis chymicis, propter 
diversam tamen illorum proportionum, ac 
conjunctionem aliae aliis sint longe suhtilio-
res, minusque observabiles. Licet proinde 
ignis beneficio ex urina educantur sal, sulp
hur, aqua, & terra, valde similia illis, quae 
educuntur v.g. ex sanguine; non debent 
tamen duo illi liquores constare iisdem spe
cie particulis, seu elementis Cartesianis, 
qualia potissimum spectantur microscopio. 

De deeltjes van de urine zijn uiterst subtiel: 
we kunnen immers nauwelijks met de micro
scoop het zuivere zout, de zwavel of het 
water in vioeistoffen waarnemen; maar wel 
de aard-deeltjes, of de deeltjes die sainenge-
steld zijn uit vele van de zonet vermelde. 
Daardoor gebeurt het gemakkelijk dat 
ofschoon verschillende vioeistoffen uit 
dezelfde chemische elementen bestaan, de 
ene toch door hun verschillende mengver-
houding en samenstelling subtieler zijn dan 
de andere en minder waarneembaar. 
Ofschoon dus door chemisch onderzoek uit 
de urine zout, zwavel, water en aarde kunnen 
worden afgescheiden en dit alles zeer gelijk-
aardig aan datgene wat men uit het bloed kan 
bekoinen, dan hoeft dit nochtans niet te bete-
kenen dat deze vioeistoffen uit dezelfde 
deeltjes of cartesiaanse elementen bestaan, 
die we vooral met de microscoop waarne
men.^' 

Twee jaar na Verheyens dood verliet Van Velden de Leuvense universiteit. Met 
hem verdween mogelijk de enige microscoop uit Leuven. Of nog andere microsco
pen in Leuven aanwezig waren voor het instrument dat in 1755 bij Seumoy werd 
besteld is nog niet vastgesteld. Het is niet onmogelijk dat na Verheyen nog andere art-
sen aan de medische faculteit een microscoop hebben gebruikt. Daarover is in de 
secundaire literatuur alleszins geen informaUe te vinden. Voor zover kon worden 



24 G. VANPAEMEL 

nagegaan heeft Rega in zijn publicaties over de uroscopie en mogelijk ook in de 
bekende analyse van het bronwater van Marimont geen gebruik gemaakt van de 
microscoop. De aandacht ging vooral, o.a. onder invloed van Boerhaave, naar de che
mische analyse van vioeistoffen. Ook in het wetenschappelijk onderwijs aan de 
Artesfaculteit heeft de microscoop geen rol van betekenis gespeeld. De bespreking 
van de microscoop bleef in de dictaten veelal beperkt tot een (oppervlakkige) uiteen-
zelting van de optische werking van het instrument, maar de verschijnselen zelf wer
den (bij gebrek aan microscoop ?) niet besproken. Ook na 1755, toen onderwijs in de 
experimentele fysica op het leerprogramma werd ingevoerd,^^ werd de microscoop 
nog steeds vooral als curiosum opgevoerd. Een opsomming van wat volgens de 
Leuvense hoogleraren mogelijk was met de microscoop werd gegeven door de direc-
teur van de School voor Experimentele Fysica, Jan Frans Thijsbaert (1736-1825): 
zandkorrels en zoutkrislallen, vieugels en ogen van vlinders en insecten, druppels 
menselijk bloed en de bloedsomloop van levende vissen onder de microscoop, 
oplossingen van plantendelen, kruiden en gesteenten in water 

Insecta minora quaecumque, aut paulo majorum partes: praesertim Pulices, Culices, Acari, 
Pediculi: Arenearum multiplices Oculi, earumque Crura. Muscarum Oculi, Alae & Crura; 
Papilionum Crura. .Alae; sed praecipue tenuissimus ille pulvis iisdem adhaerens: & praeterea 
miranda dispositio ejusdem pulveris in earumdem Aliis. Bombycum Alae, Crura, item Aculei cum 
Vesica veneni, quaecuni communicat. Molus quidem oscillatorius liquoris in Ala Scarat)ei. 
Circulatio Sanguinis in Caudis Pisciculorum: item in Pellicula tenui Cruruin Ranae; sed praeser
tim in ejus Mesenterio, Particulae Sanguinis humani. Pellis humana. Pisciculorum v.g. Soleae, 
Percae, Tineae &c. squamulae. Fasciola Chanae. Lintea subtilissima. Plumulae multiplices, & 
praesertim Caudarum Pavonis. Semina. Planlarum foliola. Lignorum Sciffurae, adverso filo 
resectae: puta Sycomori, Cannae, Suberis, Rubi sylvestris, Coryli, Vitis, Salicis, Castaneae. 
Muscus. MeduUae variae, praesertim Sambuci, junci &c. Frustulum Spongiae vel Feniculi. 
Crines, praesertim albi. Animalcula in compluribus Liquoribus. puta Aceto, Aqua; Sanguine & 
Lacte putrescentibus &c., & praesertim in aquis stagnantibus, aut in qua modicum farinae, Flores, 
Foenum vel etiam Piper admixta fuerint. Item in Aqua Ostrearuin. Animalcula in multis Caseis; 
praesertim in pulvere illo, qui adhaeret exteriori Crustae veteris Casei Hollandici, dum is levi 
affrictu vel etiam sponte decidit. Arenae granula. Diversae speciei Salium, Nitri, Aluminis &c. in 
Aqua calida prius dissolutorum, gutta imposita lamellae vitreae, & dein aqua Calore evaporata: 
particulae in Lamella residuae Microscopio dignae vere sunt.-^ 

Uit het voorgaande kunnen we besluiten dat de microscopic in het onderwijs te 
Leuven vooral als een curiosum werd beschouwd, waarmee de fijne structuur van de 
materie werd zichtbaar gemaakt. Aan microscopisch onderzoek werd niet gedaan. 
Naar alle waarschijniijkheid waren de beschikbare microscopen daarvoor helemaal 
niet geschikt. 
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