Tsch.Gesch.Gnk.Natuurw.Wisk.Techn.,4(1981)2
Themanummer

BU EEN BEELD VAN SWAMMERDAM
Van de Amsterdamse apothekerszoon Jan Swammerdam (1637-1680) zijn
geen portretten bekend, die tijdens zijn leven zijn vervaardigd. Het hierboven afgebeelde beeldhouwwerk van de Amsterdamse kunstenaar D. Stins,
dat na de Swammerdamherdenking van 1937 gemaakt werd, geeft volgens
Schierbeek de "weltfremde Idealist" met het "alle eigenschappen van een
leptosoom" vertonende karakter goed weer.' Hij karakteriseert Swammerdam verder als een gepassioneerd man, te gronde gegaan aan zielskonflikten.
Hoe men ook over deze karakterisering mag denken, zeker is, dat Swammerdams levensloop een aantal geestelijke problemen weerspiegelt, die ook
van belang zijn geweest voor zijn wetenschappelijk werk. Met name de
konflikten met zijn vader, die hem het liefst predikant zag worden en pas vrij
laat toestemming gaf om medicijnen te gaan studeren en die daarnaast
aandrong op de verkoop van Swammerdams kabinet^ en de religieuze
invloed die de mystika Antoinette Bourignon (1618-1680) op hem heeft
uitgeoefend, zijn hier voorbeelden van. Men denke slechts aan de titel van
zijn boek over het haft of oeveraas (Palingenia longicauda), dat hij slechts
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dorst te publiceren na van haar toestemming te hebben verkregen. Het droeg
de titel Ephemeri Vita. Of a/beeldingh van 's Menschen Leven, Vertoont in de
Wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde Historic van het vliegent ende een-daghlevent Haft of Oever-Aas. Slechts 110 van de ruim 400 pagina's zijn aan de
eigenlijke natuurlijke historic van het haft gewijd. De rest van het werk
gebruikt hij om zijn religieuze boodschap door te geven. Behalve rechtvaardigingen van zijn wetenschappelijk werk publiceerde hij hier ook een groot
aantal gedichten, die als mystiek gekenschetst kunnen worden.^
Van zijn wetenschappelijk werk, dat voor een dee! posthuum in 1737 door
Boerhaave onder de wel-gekozen titel Bybelder Natuure werd gepubliceerd^,
zijn vooral de medisch-fysiologische onderzoekingen' en wat de natuurwetenschappen betreft de entomologie van groot belang. In zijn artikel zet
R.P.W. Visser uiteen, hoe uit Swammerdams wetenschappelijke methode in
de entomologie diens konsekwent volgehouden empiricisme blijkt'.
Marian Fournier vergelijkt vervolgens het mikroskopische werk van Swammerdam met dat van vier tijdgenoten die eveneens klassiek geworden
onderzoek met "vergrootglasen" verricht hebben: Robert Hooke, Nehemiah
Grew, Marcello Malpighi en Antoni van Leeuwenhoek.
G.A. Lindeboom tenslotte wijst op Swammerdams grote handvaardigheid
(die uit zijn ontledingen van insekten overigens al duidelijk bleek) bij het zelf
maken van mikroskopen. Tevens wordt de aandacht gevestigd op een aantal
van Swammerdams ontdekkingen en zijn verdiensten voor de wetenschap.
Uit al deze van Swammerdam geschapen beelden komt als gemeenschappelijk element naar voren, dat hij de natuur opmerkzaam en nauwgezet
bestudeerd heeft, om in aanraking gebracht te worden met "de heerlijckheydt van de werken Gods, die noyt genoeghsaam kunnen beschouwt, en
nimmer genoeghsaam kunnen verwondert worden".^
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