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JAN SWAMMERDAM ALS MICROSCOPIST 

Inleiding 
In de Hteratuur over Jan Swammerdam (1637-1680) en zijn wetenschappe-
lijke werkzaamheden kan men soms voorsteliingen en beweringen aantref-
fen. die in historisch opzicht minder juist, of zelfs geheel onjuist en 
onhoudbaar zijn. Deze betreffen niet alleen de duur van de periode van de 
wetenschappelijke activiteit in zijn korte leven, maar ook de microscopen 
waarmede hij zoveel fraaie waarnemingen heeft gedaan, en tenslotte ook een 
enkele prioriteit, die hem toegekend is ten opzichte van zijn vijf jaar oudere 
tijdgenoot Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). Hij kende de Delftse 
natuuronderzoeker persoonlijk en heeft hem ettelijke malen in zijn woning 
bezocht, waar Leeuwenhoek hem in zijn 'comptoir' belangrijke praeparaten 
heeft gedemonstreerd. Het omgekeerde is niet het geval geweest. Vandaar 
dat tenslotte ook ietwat ruimere aandacht zal moeten worden besteed aan de 
onderlinge verhouding en waardering der beide beroemde natuuronder-
zoekers dan tot dusver door anderen wel is geschied. 

L Wetenschappelijke activiteit van Swammerdam in zijn laatste levensjaren 

De meeste levensbeschrijvingen wekken de indruk dat de grote natuuron
derzoeker, in de laatste jaren van zijn leven, nadat hij eenmaal met 
Antoinette Bourignon in aanraking was gekomen, nauwelijks meer enig 
wetenschappelijk werk heeft verricht. Zo kan men in Alle de Brieven van 
Antoni van Leeuwenhoek lezen: "Na 1673 heeft Swammerdam door ziekte en 
overspanning bijna niet meer kunnen werken"' en schrijft Cole: "The 
closing years of his life, therefore, were devoted wholly to religious exercises, 
and he died in an atmosphere darkened by the turmoils of an unbalanced 
mind"-^. Ook al voegt Cole hieraan toe dat hij volgens Boerhaave ook in 
deze periode van zijn leven "was occasionally found working", zo blijft toch 
de hoofdindruk bestaan, dat Swammerdam toen nauwelijks meer tot echte 
wetenschappelijke arbeid is gekomen. Deze indruk is naar mijn stellige 
overtuiging onjuist. 

1. Alte de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek (The collected letters of —), vol. I., 
(Amsterdam: Swets & Zeitlinger 1939) p. 414 (biographisch register). Verdergeciteerd als 
Alle de Brieven van L. 

2. F.J. Cole, A History of Comparative Anatomy (London, 1944), p. 273. 
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De periode 1673-1675. Bij een nadere beschouwing over deze voor-
stelling is het goed uit te gaan van het feit. dat de gang van 
het wetenschappelijk onderzoek van Swammerdam inderdaad een 
poos lang geheel onderbroken is geweest, toen hij door depres-
sieve en mystieke gevoelens overmeesterd was. Deze onderbreking 
was in elk geval volkomen gedurende de periode, dat hij geleefd heeft in de 
door Antoinette Bourignon (1616-80) op het Sleeswijkse waddeneiland 
Nordstrand gestichte religieuze gemeenschap (1675-76). Dat verblijf heeft 
ongeveer negen maanden geduurd. Hij kwam daar aan op 30 September 
1675 en vertrok weer naar Amsterdam op 16 Juni 1676, waar hij een of twee 
weken later aangekomen zal zijn. Gedurende bijna een jaar heeft hij dus in 
elk geval niets kunnen doen. Daarbij rijzen dan enkele vragen, allereerst die 
naar het tijdstip van het begin der stagnatie in wetenschappelijk speurwerk. 
Hiervoor is een vrij scherp referentiepunt aan te geven. 
Zijn depressieve gemoedsgesteldheid, neiging tot mystieke gedachten en 
overpeinzingen en volkomen radeloosheid vonden uitdrukking in het feit, 
dat hij hulp ging zoeken bij de hoogvereerde Franse, tyrannieke dweepster 
Antoinette Bourignon. Op 18 maart 1673 vroeg hij per brief aan koopman 
Jan Tielens, die zich, geheel door haar onderworpen, in haar omgeving 
bevond, bemiddeling voor haar toestemming haar te mogen schrijven. Hij 
kreeg die en schreef zijn eerste brief aan haar op 29 april, welke pas op 17 
augustus 1673 beantwoord werd'. Volgens Boerhaave'' sloot Swammerdam 
zijn studie over de bijen (naar zal blijken: voorlopig) af op 30 September 
1673. Schierbeek denkt echter. dat dit op 30 September 1674 zal zijn 
geweest'. Dit meningsverschil is verklaarbaar uit het feit. dat Swammerdam, 
zoals dikwijls in zijn Bijbel der Natuure, de datering gaf zonder jaartal. 
Op zichzelf lijkt mij de opvatting van Schierbeek zeer wel mogelijk, 
aangezien hij 1674 zeker nog wetenschappelijk bezig was. Dit blijkt uit het 

3. G.A. Lindeboom, "De eerste brief van Antoinette Bourignon aan Jan Swammer
dam", Ned.T.Geneesk.. 119 (1975), 191-198 en idem, "Antoinette Bourignon's first letter 
to Jan Swammerdam", Janus 61 (1975), p. 183-199. 

4. H. Boerhaave in: "Het Leven van den Heer Jan Swammerdam", opgenomen in: Jan 
Swammerdam, Bijbel der Natuure (Biblia Naturae), (Leiden, 1737-1738), vol. L Wanneer 
in het vervolg Boerhaave wordt genoemd, wijst dit op deze biografie. Ze bestaat uit 17 
ongenummerde bladzijden in de Nederlandse versie en evenveel bladzijden met de 
Latijnse vertalingen ernaast. Naar Swammerdams Bijbel der Natuure zal in de noten in het 
vervolg alleen met die titel verwezen worden. De Latijnse vertaling van de Bijbel der 
Natuure, welke parallel aan de Nederlandse tekst (in een dubbele kolom op elke bladzijde) 
wordt weergegeven, is van de hand van Boerhaaves collega H.D. Gaubius, hoogleraar in 
de geneeskunde en scheikunde te Leiden. Een facsimile herdruk van de Bijbel der Natuure 
is (met een introductie door G.A. Lindeboom) in 1980 verschenen bij de uitgeverij De 
Banier te Utrecht. 

5. A. Schierbeek, Jan Swammerdam. Zijn leven en werken (Lochem: De Tijdstroom, 
1946), p. 37. Engelse vertaling: Jan Swammerdam. His Life and Works (Amsterdam: Swets 
& Zeitlinger, 1967). 



feit. dat hij in de zomer van dat jaar, en wel in augustus, Leeuwenhoek een 
paar maal te Delft heeft bezocht^ en uit het feit dat Swammerdam op 9 
oktober 1674 aan een heer die naar Engeland vertrok voor de Royal Society 
de ziektegeschiedenis en het autopsie-rapport meegaf van een kopersmid, 
die vijf weken tevoren aan een darmafsluiting was overleden, en wiens lijk 
door hem geseceerd was'. Een en ander betekent dus, dat Swammerdam in 
de nazomer en herfst van 1674 — een jaar nadat hij zich als het ware reeds 
had overgegeven aan het gezag van de heerszuchtige religieuze fanatica, nog 
leergierig genoeg was om reizen te maken en een belangrijke wetenschappe
lijke waarneming te boek te stellen. Bovendien zou hij zich in 1677 weer 
intensief met het onderzoek van bijen bezig houden (zie beneden). 
Op 5/15 Januari 1675 gaf "Juffrouw" Bourignon hem schriftelijk toestem
ming zijn werk over het oeveraas of haft nog te publiceren alvorens al zijn 
natuuronderzoek (door haar als "amusements de Satan" beschouwd) 
definitief op te geven* en naar haar commune te komen. De volgende 
maanden, waarin hij het werk persklaar maakte, moeten de bloeitijd van zijn 
mystiek geweest zijn. Daarin schreef hij godsdienstige "leeringen", "be-
trachtingen", "overdenkingen" en "naadenckingen" achter elk hoofdstuk 
van dat boek, en voegde hij nog afzonderlijke overpeinzingen en religieuze 
verzen er aan toe, welke tesamen meer dan de helft van de omvang van het 
werk in beslag zouden nemen. Op 12 Juli 1675 besloot hij zijn twintig 
bladzijden tellende voorwoord ("Ernstige aanspraak aan den Waarheydt 
Soeckenden Leeser") van de Ephemeri vita of Afbeeldingh van 's Menschen 
Leven, welk werk kort daarop bij Abraham Wolfgang te Amsterdam 
verscheen. Daarop werkte hij zijn zaken snel af. Op 16 Juli zond hij zijn 
tekeningen van de zijderups naar zijn in Italic verblijvende vriend Nic. Steno 
(1632-86) met het verzoek deze te doen toekomen aan Marcello Malpighi 
(1628-94), die een verhandeling over dat insect in het licht had gegeven {De 
Bombyce, Londen 1669). Aan het einde van de zomer. na de verschijning van 
de Ephemeri vita, moet hij de reis naar Nordstrand ondernomen hebben, en 
sloot hij — naar hij meende: definitief — zijn wetenschappelijke werkzaam
heden af. 

De periode 1676-1680. Toen Jan Swammerdam in de zomer van 
het jaar 1676 weer terug was in het ouderlijk huis "De Star" 

6. Alle de Brieven van L., vol. I, p. 142. 
7. Een uittreksel van deze casuistische mededeling werd, in het Engels vertaald, door de 

secretaris der Royal Society gepubliceerd: "An extract of a Letter, lately written to the 
publisher by Dr. J. Swammerdam, of an unusual rupture of the mesentery";/"Af/oiop/iifa/ 
Transactions 10 (1675), p. 273-274, met ill. 

8. Swammerdam nam deze brief in de oorspronkelijke Franse versie met Nederlandse 
vertaling voorin op in zijn: Ephemeri Vita of afbeeldingh van 's Menschen Leven. etc. 
(Amsterdam, 1675). 
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aan de Oude Schans (thans no. 18), was zijn gezondheid wel 
is waar voor goed geknakt, maar zijn geest had zich hersteld. 
Aan de fase van overdreven mystiek, mysticisme, was een einde gekomen. 
Hij had zijn innerlijk, geestelijk evenwicht hervonden. Niet langer be-
schouwde hij zijn natuuronderzoek van volslagen onwaarde indien be
schouwd onder eeuwigheidslicht, maar als tevoren gevoelde hij daardoor de 
grootheid van de Schepper in het oneindig kleine te kunnen tonen. Pas uit 
deze jaren (1678) dateert de bekende beginzin van een brief aan Thevenot: 
Doorluchtige Heer "Ik presenteer UEd alhier den Almaghtigen Vinger 
GODS in de Anatomic van een Luys"'. 

De gezondheidstoestand van Swammerdam was toen al lang door derden-
daagse koortsen ondermijnd. Reeds in 1670 was hij genoodzaakt geweest 
daarvoor door een verblijf "op het land" herstel te zoeken. Zonder twijfel 
had hij tijdens zijn zwerftochten in de waterrijke omgeving van Amsterdam, 
langs sloten en kanalen, plassen en moerassen, kreken en rivieren, bij dag en 
avond, een malaria-infectie opgelopen. welke hij nimmer te boven is 
gekomen en die zijn gezondheid in toenemende mate heeft ondermijnd. Na 
zijn terugkeer in Amsterdam voelde hij zich niet meer in staat tot veldwerk. 
In 1678 verbleef hij in verband met zijn zwakke gezondheid, gedurende vijf 
weken bij zijn vriend Ort. heer van (het in 1672 door de troepen van 
Lodewijk XVI ten dele verwoeste) Nijenrode'". Rustige bezinning bracht 
hem toen — in verband met de conflictsituatie met zijn vader, die zijn 
wetenschappelijk werk als beuzelingen beschouwde en hem jaarlijks slechts 
fl. 200,- toelegde — allereerst tot het besluit te trachten zelf in zijn 
onderhoud te voorzien (waarvoor hij — weinig behoeften als hij had — 
inbegrepen de kosten van zijn onderzoekingen. fl. 400,- schatte nodig te 
hebben) door zijn naturalien-verzameling of cabinet" te gelde te maken, 
waarvoor de prins van Toscane hem al in 1668 niet minder dan fl. 12000,-had 
geboden en dat nadien nog was uitgebreid. Daarvoor was een nauwkeurige 
catalogisering nodig, die inderdaad tot stand is gekomen, maar het plan tot 
verkoop is hem niet gelukt. 

Belangrijker nog was zijn besluit om alsnog zijn manuscripten (die hij op 
aandrang van vrienden voor zijn vertrek naar Sleeswijk niet had vernietigd)ge-
reed te maken voor een uitgave in het nederlands en latijn. Dat wasgeen geringe 
onderneming, hij noemde het zijn "groot werk". Hij heeft er enige jaren 
voor nodig gehad. Op 11 Augustus 1678 wash.\]nogin labore continuo^' ,\nde 

9. Bijbel der Natuure. vol. I, p. 67; cf G.A. Lindeboom The Letters of Jan Swammerdam 
to Melchisedec Thevenot (Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 1975) p. 104 en Plate 
VI. Naar dit werk zal verder verwezen worden worden als naar Letters. 

10. Letters, p. 116. 
11. Zie Het cabinet van Jan Swammerdam. met inleiding van G.A. Lindeboom. 

(Amsterdam: Rodopi. 1980). 
12. Letters, p. 124. Elders gebruikt hij de uitdrukking "tout en travail" (p. 126). 
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herfst van dat jaar was hij nog niet gereed met zijn boek'^. Pas in begin 1679 
kon hij zijn Parijse vriend Thevenot melden: "Mijn groot werk is eyndelijk 
t'eenemaal ten eynde"'*. Daarna moest het nog vertaald worden. De 
afbeeldingen moeten ook veel tijd en moeite gekost hebben. Hij tekende die 
zelf uiterst nauwkeurig met Oost-Indische inkt. Betrof het in Juni 1678'̂  nog 
40 platen (elk met verscheidene figuren). later Hep dit nog op tot 50", en het 
graveren (dat G. Wingendorp te Leiden zou doen) moest onder zijn 
"directie" geschieden". 
Intussen zou het onjuist zijn zich Swammerdam in die jaren (1677-79) voor 
te stellen als alleen werkende aan zijn schrijf- en tekentafel. Vele uren bracht 
hij door met het nauwkeurig ontleden van verschillende insecten, en het 
ontsluieren van de geheimen van hun "maaksel" — veelal "cum microsco-
pio". 
Op 2 December 1677 klaagde hij aan Thevenot dat hij zijn cabinet nog wel 
zou kunnen uitbreiden. maar hij had al "geen tijd om te eten"". In die jaren 
is hij onder andere bezig geweest met het bestuderen van de luis (1678), de 
Alikruik" en de Cancellus of Bernard I'Hermitte (heremiet-krab) en (in 
1679) de kaasworm. Uit een brief van 4 November 1677 blijkt, dat hij toen 
vooral werkte aan een onderzoek van "alle de slakken of limaces in 
Holland", maar dat hij ook een "groot werk" onder handen had "als dat 
van de bijen". met name de "apis operaria, de foemina of rex"^". Deze 
betroffen ten dele dus onderzoekingen, waarmede hij vroegere manuscripten 
zocht aan te vullen. 
Wat zijn reeds genoemde studie van de bijen betreft, die is dus niet op 30 
September 1673 of '74 volkomen gereed gekomen (zie boven), maar pas in 
November 1677, toen hij op de llde dier maand aan Thevenot kon 
berichten: "Ik ben eijndelyk ten eynde van de historic der beyen geko
men"^'. Hoe grondig, en nauwkeurig hij dat onderzoek verrichtte, toont het 
feit. dat hij in die zelfde brief kon vermelden dat hij in het ovarium van een 
bij "over de 5000 eyeren" geteld had, eveneens bcsloten in de talrijke 

13. Letters, p. 139. 
14. Letters, p. 141, 
15. Letters, p. 114. 
16. De Bijbel der Naluure bevat er 53 (waarvan de laatste door Boerhaave is 

toegevoegd). 
17. Letters, p. 157. G. Wingendorp, die ook de bekende titelprent van Swammerdam's 

De respiratione usuque pulmonum (1667) had gegraveerd, rekende 20 gulden per plaat 
(Letters, p. 161), maar Thevenot schijnt die kosten op zich genomen te hebben. 
Wingendorp, die ook een vertaler was, was ook degene, die oorspronkelijk de latijnse 
vertaling zou verzorgen, maar daarmede nauwelijks een begin schijnt te hebben gemaakt. 

18. Letters, p. 78. 
19. Letters, p. 134; cf, Bijbel der Natuure, vol. I, p. 180. 
20. Letters, p, 70. 
21. Letters, p. 75. 
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oviducten^'. Ook was hij zeer geboeid door de angel, het "fenijn" en de 
herkomst uit het blaasje", waartoe hij de bijen soms eerst Het steken op zijn 
geschoeide hand! 

Men kan zich afvragen vanwaar Swammerdam in die jaren, toen hij geen 
tochten meer in de omgeving ondernam, het materiaal voor zijn 
onderzoekingen betrok. 
Wat de slakken betreft — het moet in die tijd (1678) geweest zijn, dat hij, 
zoals hij in de Bijbel der Natuure (p. 179) vcrtclt, wel levendbarende slakken 
thuis in een ruime met regenwater gevulde kom hield, die hij lange tijd 
voedde met "potaarde in water gesmolten synde"; voor andere slakken 
voegde hij roggebrood aan het water toe. 
Wat de bijen aangaat waarmede hij in die jaren zo bezig is geweest — 
wanneer men in de Bijbel der Natuure (p. 369) bij voorbeeld leest, dat hij op 
22 Augustus 1673 een korf opende (om de inhoud te tcllen) en dat nog 
enkele malen deed, dan krijgt men de indruk dat hij zelf bijen hield en over 
de korven kon beschikken. Eens bracht de "ervaren ende seer yverige" 
hcelmeester Pieter Adriaanse hem een paar "mannekens" bijen en samen 
hebben zij geproefd hoe de "wurmen" van de bijen smaakten. Die smaak 
was onaangenaam, maar indien de larven eerst gekookt waren, veel beter." 
Een enkele maal (begin Juni 1674) kocht hij ook wel een korf die een dag of 
tien later (14 Juni) begon te zwermen.'' Tenslotte had de dokter van het 
nabije Sloten, die zelf bijen hield, hem vrije toegang tot zijn korven 
verleend.^*' Liet hij een gekochte korf ter plaatse staan, of bracht hij die over 
naar eigen grond? 
Het zoeven vermelde bezoek van de chirurgijn Adriaanse kan er op wijzen, 
dat er toen Amsterdammers waren, die bijen hidden hetzij in de tuin van 
hun huis, hetzij in een hof aan de rand van de (nog niet zo grote) stad. 
Stedelijke apothekers hadden wel zulk een hof om kruiden te kweken. Vader 
Swammerdam, de apotheker, beschikte ook over een behoorlijke tuin, 
waarin hij zich ook wel met kweken bezig hield. Immers Swammerdam 
schrijft ergens:^' 

"In myn waarde Vaders Hof, daar had hij eenige takken van een wyngaard, binnen in 
het tuynhuys. om te eerder rype vrugten te hebben, door een uytgebrooken glas 
ingelegt; om welke ranken ik dikwijls ontallijk getal ronde klootkens gemerkt 
hebbe.. ."." 

22. Ibidem. 
23. Letters, p. 81 en 136; cf Bijbel der Natuure, p . 456. 
24. Bijbel der Natuure. vol. I, p. 403. 
25. Bijbel der Naluure. vol. I, p. 540. 
26. Bijbel der Natuure, vol. I, p. 275. 
27. Bijbel der Natuure. vol. I. p. 376. 
28. Deze "klootkens" of "gewaskens" had hij "casueel" het eerst waargenomen tijdens 
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Dat het hier niet de kleine tuin van het huis aan de Oude Schans betreft", 
lijkt me niet onwaarschijnlijk'". 
Hoe dan ook — voor zijn studie van de bijen in de jaren 1678-'79, waarbij hij 
onder meer, zoals vermeld, de eieren telde, heeft hij duchtig gcbruik 
gemaakt van zijn microscopen. 

II. De microscopen van Swammerdam 

In het opstel van L.C. Palm "Van Leeuwenhoek en Swammerdam, Carte-
siaanse microscopisten" wordt Swammerdam wel is waar rechtstreeks 
geplaatst naast de grote microscopist, die Leeuwenhoek was, maar treft men 
in feite zeer weinig aan over zijn gebruik van het microscoop". Niet alleen 
wordt hij aldus, ondanks de titel, te kort gedaan als microscopist, maar 
bovendien dreigt er een legendevorming door de stellige verzekering over 
Swammerdam: "Bij zijn werk maakte hij gebruik van een enkelvoudig 
microscoop van Samuel van Musschenbroek". 
En R. Visser schrijft geheel in de zelfde geest: "Hij had een speciale door 
Samuel van Musschenbroek vervaardigde enkelvoudige microscoop waarbij 
het object was gemonteerd op een beweegbare arm"." 
Dit nu is maar een (klein) deel van de waarheid. Zonder te willen betwisten, 
dat Swammerdam gebruik heeft gemaakt van een of misschien zelfs meer, 
door van Musschenbroek vervaardigde vergrootglazen, ben ik ervan over-
tuigd, dat hij zich bij het echte microscopiseren, waarbij sterke vergrotingen 
werden benut, bediend heeft van eigen gemaakte kleine microscoopjes, zoals 
nader zal blijken. 
Zoals Palm als Visser gaan blijkbaar — wellicht via Harting — terug op wat 

een wandeling door het Haagse Bosch, die hij maakte tezamen met de Heer en Mevrouw 
Ort van Nijenrode (Bijbel der Natuure., vol. II, p. 763). 

29. Het nog bestaande huis (Oude Schans nr. 18) heeft slechts een heel klein tuintje. 
Gezien de plaatselijke situatie (aan de achterzijde bevindt zich nu een onbebouwde pick 
met een speelplaats) is het zeer wel mogelijk, dat de huizen toen veel grotere tuinen 
hadden. 

30. De zuster van de apotheker, gehuwd met Gerrit Indischraven, en weduwe sinds 
1649 bezat een tuin met gemeubeld optrek aan het Spaarne bij Haarlem. Hoewel zij veel 
omgang gehad moet hebben met de Swammerdams, ging de tuin vermoedelijk niet naar 
hen toe bij haar dood in 1669, zie H. Engel, "Archivalia betreffende de familie 
Swammerdam" in: Schierbeek, Jan Swammerdam..., p. 248-250. 

31. L.C, Palm, "Van Leeuwenhoek en Swammerdam. Cartesiaanse microscopisten", 
Spiegel Hisioriael 14 (1979), p. 223-229. Swammerdam was in zijn Leidse tijd (zoals blijkt 
uit zijn De Respiratione. 1667) zeker een volbloed Cartesiaan in zijn fysiologische 
opvattingen. Of hij dit later gebleven is tot in de jaren van microscopische onderzoekin
gen, en of het zinvol is van een Cartesiaans microscopist te spreken, moge hier in het 
midden worden gelaten. 

32. R, Visser, "Jan Swammerdam (1637-1680)", in A.J. Kox en M. Chamalaum eds; 
Van Stevin tot Lorentz (Amsterdam: Intermediair Bibliotheek, 1980), p. 47-58. Ook in 
Intermediair 16, nr. 15 (II april 1980), p. 25-31. 
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Boerhaave in de Bijbel der Natuure schrijft in zijn "Leven van den auteur"." 

"Hy had een kopere tafel, gemaakt door de groote en schranderste werkbaas Samuel 
Musschenbroek om te ontleden de alderfynste lichamen". 
"Op een deser (armen van de tafel) wierd vast gelegt het voorwerp. dat te ondersoeken 
stond, op het andere was het vergrootglas. Hy gebruykte glasen van verschillende 
grootte, en omtrek; van de grootste af. tot de klynste toe. waren dese uytgesogt, en ten 
helderste doorsigtig. Dat hy wilde ondersoeken, besag hy eerst med de grootste, daar 
naa, al vervolgens. med klynder. en so eyndelyk met de klynste glasen".'* 

Samuel van Musschenbroek (1639-81) was een bekende Leidse instrument-
maker (hij moet onder meer de windwijzer op het universiteitsgebouw met 
de figuur van Pallas Athene voorzien van helm en speer gemaakt hebben). 
Hij vervaardigde vooral luchtpompen" en microscopische instrumenten. 
Hoewel Boerhaave in het boven gegeven citaat strikt genomen Musschen
broek alleen noemt als de vervaardiger van de koperen werktafel, zo ligt het 
voor de hand dat hij bij de tafel ook vergrootglazen heeft geleverd, en dat 
Swammerdam deze ook heeft gebruikt. Hij noemt trouwens ergens een 
"enkelt gesleepen glas" ter vergroting." Maar het zal daarbij gegaan zijn om 
een sterke loupe. 
Het eigenlijk microscopiseren, waarbij het voorwerp een paar honderd maal 
vergroot werd, heeft hij gedaan met enkelvoudige microscoopjes, die hij zelf 
maakte uit gesmolten glas, kleine glazen bolletjes. Daarvan had hij er vele, 
en de laatste zin uit de zoeven aangehaalde passage van Boerhaave zal 
betrekking hebben op latere jaren. 
Intussen moet er daarbij op worden gewezen, dat hij reeds lang voordat hij 
zich daarvan bediende, soms gebruik maakte van de vergrotende werking 
van water in een grotere of kleine glazen bol. Hij verhaalt dit naar aanleiding 
van het voorval, dat de Leidse professor Florentius Schuyl (1619-69) eens 
overkwam. 
Midden onder zijn studie kwam zijn dienstmaagd Schuyl "met hikkend 
geluyd" vertellen, dat het Leidse water in bloed veranderd was. Schuyl begaf 
zich snel in een schuitje naar de plaats van het wonder om te bevinden, dat 

33. Ongenummerde p. 15 van de hollandse tekst. 
34. Men kan zich afvragen, hoe Boerhaave aan deze wetenschap kwam. Boerhaave 

heeft Swammerdam (die stierf toen hij pas 12 jaar was) niet persoonlijk gekend, maar wel 
twee vooraanstaande anatomen (R. de Graaf en Fr. Ruysch) die wel persoonlijk goed 
bekend zijn geweest met Swammerdam. Bovendien zijn er voldoende aanwijzingen, dat 
hij de brieven van Swammerdam aan Thevenot die lang in Leiden zijn geweest, geheel of 
gedeeltelijk gelezen heeft (zie beneden). 

35. S. van Musschenbroek heeft de eerste luchtpomp gemaakt voor het door Prof. 
Burcher de Voider (1643-1709) in een huis aan de Nonnensteeg ingerichte Leidse 
Natuurkundig Laboratorium. Deze pomp bevindt zich nu in het Museum Boerhaave te 
Leiden. 

36. Zie bij voorbeeld: Bijbel der Natuure. p, 90. 
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de rode kleur van het water berustte op de aanwezigheid van talloze kleine 
diertjes." 
Swammerdam had lets dergelijks (rood water) ook eens gezien in een 
paardewed in het bos van Vincennes en wijst er op, dat men zulke kleine 
diertjes in het water goed kan zien in een urinaal, vooral als ze bij de 
overliggende wand zwemmen. Ook beschouwde hij zulke "dierkens" nader 
in kleine boUe glaasjes met een holte. Hij is toen dus al aan het experimen-
teren geweest. Ik meen goed te doen het gehele stuk, dat Swammerdam 
hierover zelf schreef, over te nemen.'* 

"Om dan de Dierkens in het water te ontdekken, soo bevinden wy niet bequaamer 
als een water-glas, of urinaal: want indien hetselve eenigsins kleen van bol is, soo en 
kant niet weesen, nademaal het waater ons als een vergrootglas daar dan dient; of het 
minste dierke, dat daar in swemt, wordt dadelijk aan ons oog ontdekt. Waarom naa 
het glas groot of klein is, wy ook het dierken daar kleender of grooter in vertoont sien 
te werden. Dan hier op moet gelet syn, dat de vergrooting van ons niet gesien kan 
werden, ten sy het dierke aan de andere syde van het glas swemt. Deese ontdekking 
gedaan synde, kan men het dierke in nog kleender glaase-bollekens plaatsen. waarin 
men nog veel onderscheydentlyk de deelen sien sal. Soo kan men ook een vergroot 
glas. 't geen uyt een enkelt gesleepen glas bestaat, hier meede met groot nut gebruyken. 
Vorders kan men nog andere middelen, om deese dierkens grooter te sien, aanwenden: 
Soo hebben wy ons laaten blaasen seer kleine halve bollekens van glas; in welke als het 
dierke in een weinig waater van ons geset was, wy het selve seer makkelyk met een 
vergrootglas beschouwt hebben, ende alle syne deelen onderscheidentlyk bekent. Soo 
kan men het selve in een droppel water, op blank papier, gelege synde, soo maar de 
glans die het waater maakt, voorsigtig ontgaan werd, meede nuttelyk met een 
vergrootglas besien. Ende of het quam te gebeuren, dat het dierke op een witte grond 
niet wel gesien konden werden: Soo hebben wy het wit in geel, green, blaauw, en soo 
voorts verandert: settende van gelyken onse genoemde glaaskens, op blaausel, 
swartsel, vermiljoen, ende andere verreuven; ende syn soo eyndelyk gelukkig tot ons 
voorneemen gekomen. Welke manier nu, nademaal sie ons, in veele waterdierkens te 
ontdekken, ende haare deelkens met een vergrootglas te beschouwen, seer veel nut 
heeft aangebragt, soo hebben wy ook niet langer agter willen houden: maar deelen 
deselve goetgunstig meede. Kunnende met eenen verseekeren, dat onder alle soorten 
van vergrootglaasen. geene ge vonden werden, de welke de vergrootglaasen met een 
glas overtreffen. Welke kunstgreep, nademaals wy deselve door gunst van den 
Grooten ende Onvergelykelyken Wistkunstenaar, de Heer Johannes Hudden, Raad 
ende Oud-Scheepen der stad Amsterd. besitten, soo agten wy ons ook verbonden, den 
genoemden Heer daar openbaar voor te roemen." 

Het in dit citaat het eerst genoemde vergrootglas (voor het beschouwen van 
diertjes in een druppel water op wit of gekleurd papier) zal hij waarschijnlijk 
van Musschenbroek betrokken hebben. Maar uit het slot blijkt, dat hij de 
beste vergrootglazen heeft leren maken door een "kunstgreep", hem door 

37. G.A. Lindeboom. Florentius Schuyl (Den Haag: Nijhoff, 1974), p. 62-63. 
38. Bijbel der Naluure. p. 89-91. 



Afb. I.Johannes Hudde (1628-1704), burgemeester van Amsterdam, geschilderd door 
Michiel van Musschert (1645-1705) in 1686. Dock, 57x49 cm. Rijksmuseum, Amsterdam. 
Op de tafel een ganzeveren pen. een geopend boek (met oorkondes) en een gezcgelde acte. 

Johannes Hudde, Raad en Oud-Schepen van Amsterdam, getoond." Dit 
waren kleine glasboUetjes. 

Johannes Hudde. Wie was deze goede bekende van Swammerdam? Johannes 

39. Swammerdam heeft met Hudde niet alleen over microscoopjes gesproken, maar 
ook over het opspuiten en kleuren met verschillende tinten van organen. Hij handelt 
daarover uitvoerig in zijn Miraculum Naturae (Lugd. Bat., 1672, p. 38) naar aanleiding 
van zijn praeparaat van de inwendige vrouwelijke geslachtsorganen, dat hij in 1667 
vervaardigde en in 1672opzond naarde Royal Society in Londen (waar het, later bewaard 
in het British Museum, bij de bombardementen tijdens de tweede wereldoorlog vemietigd 
is). Hij maakte, gelijk bekend. gebruik van vioeibare witte was. die hij dan rood, geel of 
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Hudde (1628-1704)'"' was een geleerde, die later de bestuurlijke richting 
uitging: Hij werd geboren als zoon van een Amsterdams koopman, die 
vooral handel dreef op de Levant. Hudde heeft waarschijnlijk te Leiden 
gestudeerd onder Frans van Schooten Jr. (1615-60) en ontwikkelde zich tot 
een vooraanstaand mathematicus, die belangrijke verhandelingen schreef. 
Ook deed hij astronomische waarnemingen. Eenmaal in 1667 Raad van 
Amsterdam geworden, werd hij spoedig geroepen tot verschillende belang
rijke bestuurfuncties, o.a. thesaurier en schepen. In de jaren 1673, '75, '77 en 
'79 fungeerde hij als een der vier burgemeesters van Amsterdam (vanaf 1681 
trouwens nog veertien maal, telkens voor een jaar). 
De Kunst van het vervaardigen van enkelvoudige microscopen in de vorm 
van bolvormige glaasjes ter grootte van een erwt had Hudde zich reeds veel 
eerder eigen gemaakt. In 1663 schonk hij er al een aan een reiziger, later 
kreeg o.a. Christiaan Huygens (1629-95) er ook een. Huygens heeft zo'n 
microscoopje in de Academic Royale te Parijs (in 1678?) gedemonstreerd. 
Omtrent het tijdstip, waarop Swammerdam het maken van microscoopjes 
van Hudde heeft gelecrd, zcgt het boven gegeven citaat ons lets. Hudde 
wordt Raad en Oud-Schepen genoemd, was dus nog geen burgemeester en 

groen kleurde. om die dan in verschillende vaten te injicieren. Die methode achtte hij voor 
de ontleedkunde onmisbaar. Dit blijkt uit het volgende citaat, waarin hij zowel Hudde als 
Malpighi noemt: 
"En inderdaad. zonder deze of een andere soongelijke uitvinding, van welk genre er meer 
dan een door mij aan de hand zou kunnen worden gedaan, is het bijna onmogelijk bij 
nauwkeurige en, als ik het mag zeggen. enig echte anatomie ook maar iets te presteren. En 
dat juist is het. wat opperbest heeft opgemerkt de Hoogvermaarde Heer Marcello 
Malpighi. die met het ingieten van kwikzilver in de aderen. waarbij hij vioeistoffen in 
(allerlei) tinten kleurde en — wat langer geleden door den Erentfesten Heer Johannes 
Hudde mij is medegedeeld — door delen van dezelfde [natuurlijke ?] kleur te denken 
[imbuendo] in vioeistoffen van verschillende kleur. verreweg de meeste vorderingen heeft 
gemaakt. Ja. ook ikzelf heb met deze methode van mij dit bereikt. dat ik niet alleen de 
grotere, maar ook alle mogelijke minieme vertakkingen van de lever-slagader.die niet van 
vices ontdaan kunnen worden en in aantal wellicht talrijker zijn dan de vertakkingen van 
de vena portae en de hoUe ader samen, zonder moeite zichtbaar heb kunnen maken." 
De in het oorspronkelijke latijn zeer gedrongen zin uit dit citaat. waarin de namen van 
Malpighi en Hudde voorkomen. blijft in vertaling (ook na hulp van de classicus Prof .dr. 
D. Kuijper Fzn) ietwat onduidelijk. Wordt met "drenken in" wellicht gedacht aan vaat 
opspuitingen? 

Terwijl Malpighi in 1661 het eerst kwikzilver gebruikte om vaten op te spuiten. deed 
Swammerdam dat voor de eerste maal op 8 februari 1672. (Zie facsimile editie van 
Observationes anatomicae collegii privati Amstelodamensis. met introductie van G.A. 
Lindeboom (Nieuwkoop: De Graaf 1975). p, 15 van "pars altera".) Dit geschiedde dus, 
nadat hij zich al langer bediende van het inspuiten van gekleurde vioeistoffen volgens 
Malpighi, waarop Hudde hem opmerkzaam had gemaakt. 

40. Zie over Johannes Hudde het artikel van C, de Waard in: Nieuw Nederlandsch 
Biographisch Woord.nhoek. vol. I. kol. 1172-1176. M. Rooseboom noemt Hudde niet in 
haar werk Microscopium (Leiden, 1956). 
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het aangehaalde zal dus in een der laatste jaren voor 1673 geschrcven zijn. 
Een andere passage uit de Bijbel der Natuure wettigt het vermoeden, dat het 
Leeuwenhoek is geweest, die Swammerdam het eerst op de microscoopjes 
van Hudde opmerkzaam heeft gemaakt. Deze luidt: 

"... gelyk my dat de naauwkeurige Leeuwenhoek tot Delft het eerste onder een 
vergrootglas, naar de uitvinding van den Heer Burgemeester Hudde tot Amsterdam 
getoond heeft".*' 

Uit deze mededeling, waarin Swammerdam aan Leeuwenhoek de hem 
toekomende eer geeft, blijkt dus allereerst dat Leeuwenhoek in het begin van 
zijn microscopische onderzoekingen van de Hudde'se vergrootglazen gebruik 
heeft gemaakt voor hij geslepen lenzen uit glas of bergkristal maakte. De 
zinsnede moet geschreven zijn in een jaar, dat Hudde burgemeester was en 
Swammerdam nog schreef, dus in het jaar 1673, '75 of'77 — ik vermoed het 
eerste. Immers Schierbeek (1960)^^ maakt het aannemelijk, dat Leeuwen
hoek omstreeks het jaar 1671 met het microscopiseren begonnen is. Het is 
m.i. dan ook waarschijnlijk dat Swammerdam omstreeks het jaar 1673 zelf 
van Hudde leerde zijn microscoopjes te maken. Pas in zijn laatste jaren na 
zijn terugkeer uit Sleeswijk zien we hem fanatiek aan het microscopiseren. In 
elk geval zal Hudde, wiens uitvinding dus zowel voor Swammerdam als voor 
Leeuwenhoek van grote betekenis is geweest, de kunst rechtstreeks aan 
Swammerdam hebben geleerd. Hij heeft in hem een even dankbare als 
bekwame leerling gevonden! 

De glasboUetjes en hun vergroting, Voorzover mij bekend, heeft 
Hudde zijn methode nimmer zeer nauwkeurig beschreven. 7jt be-
stond uit het laten smelten van een stukje glas aan het einde 
van een glasstaaf, of van het einde van een glasdraad. Het waren 
namelijk kleine tot zeer kleine massieve bolletjes. Leeuwenhoek, die al 
spoedig zijn lensjes sleep, zag later neer op de bolletjes van Hudde. Ook 
volgens Van Zuylen (1980)'" zouden deze niet zeer goed zijn. Dit komt 
echter niet overeen met andere gegevens, volgens welke de bolletjes juist zeer 
sterke vergrotingen kunnen bieden. Volgens Schierbeek (I960) "kon Har
ting zelfs een 1000 x vergroting bereiken (met busjes bestaande uit een 
gesmolten glasbolletje)"; en kon T.A. Kingma Boltjes. als men maar zeer 
kleine bolletjes gebruikt, in 1940 gemakkelijk tot een vergroting van 575 x 
komen.*^ 

41. Bijbel der Natuure, p. 377. 
42. A. Schierbeek. De Van Leeuwenhoek brief van 9 October 1676 (Delft: Gist & 

Spiritusfabriek, I960), p. 5, 
43. J. van Zuylen. "Het kleinste Delft. De microscopen van Leeuwenhoek". Inter

mediair 16, nr. 14 (4 april 1980), p, 31 vv. 
44. A. Schierbeek. De Van Leeuwenhoek brief .... p. 16 (waar hij helaas geen 

vindplaatsen geeft). 
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Wanneer men dit bij Harting (1866, 1970) in zijn groot werk over Het 
microscoop*^ nagaat, heeft Schierbeek allerminst overdreven. Harting heeft 
namelijk uitgebreide, zorgvuldige onderzoekingen gedaan met zelf gemaakte 
kleine glaskogeltjes en is daarmede tot verrassende resultaten gekomen. 
De sterkste kogeltjes, die Harting heeft gemaakt, vergrootten 2200 maal, 
maar men komt volgens hem uit met bolletjes, die hoogtens 800 tot 900 maal 
vergroten. Het beste beeld krijgt men bij kogeltjes, die deze vergroting 
geven, en hij verzekert, dat deze "in dieser Beziehung selbst gewohnliche 
Linsen von gleicher Vergrosserung auffallend iibertreffen". — Bij de 
proeven, welke hij in 1849 nam, stelde hij met behulp van de z.g. Nobertse 
"Probetafelchen" vast, dat hij vergrotingen kon bereiken van 178 tot 920 
maal (5 series van 10 proeven). Harting komt tot de conclusie: 

"Vergleicht man diese Resultate mit jenen, welche man bei der Priifung der besten 
neueren aplanatischen Mikroskope erhalt, so ergiebt sich, dasz diese Glaskiigelchen 
ihnen im Unterscheidungsvermogen schon sehr nahe kommen, und das sie wenigstens 
die friiheren zusammengesetzte Mikroskope in dieser Hinsicht bei weitern iibertref
fen"."' 

Swammerdam was niet de eerste en niet de enige bioloog, die zulke 
glaskogeltjes voor microscopische onderzoekingen gebruikte. 
Robert Hooke beschreef in zijn — door Swammerdam nu eens "onvolpre-
zen" dan weer "onwaardeerelyke" genoemde — in het Engels geschreven 
Micrographia (1665), in het voorwoord zijn methode, volgens welke hij ze, 
aan het einde van een glasdraad vervaardigde. En de glaskogeltjes, die 
Hartsoeker reeds in 1668 zou hebben vervaardigd, en waarmede hij later 
ook de spermatozoen waarnam, moeten volgens Harting zeer aanzienlijk 
vergroot hebben, zelfs tot 1000 maal."^ 
Swammerdam heeft de microscoopjes van Hartsoeker dan ook zeer weten te 
waarderen. Wanneer Thevenot hem blijkbaar beloofd heeft een vergrotend 
kogeltje te zenden, schrijft hij hem in de herst van 1678 het volgende: 

45. P. Harting gaf zijn driedelig werk Het microscoop. deszelfs gebruik. geschiedenis en 
tegenwoordige toestand in drie delen uit in de jaren 1848-1850. Een Duitse vertaling van 
Fr. Wilh. Theile verscheen, eveneens in drie banden, in 1858. Een tweede, door Harting 
zelf herziene en bijgewerkte herdruk dezer vertaling kwam in 1866 van de pers. Een 
facsimile herdruk daarvan, in een band, werd in 1970 door B.M. Israel te Amsterdam 
uitgegeven. Hieruit is in dit opstel geciteerd: Harting. Das Mikroskop (1866. 1970). vol. 
III. p. 46-47, 

46. Harting, Das Mikroskop. vol. Ill, p. 48. Harting schrijft dit laatste toe aan 
het feit. dat zulke kogeltjes gedurende het smelten ellipso'ide of hyperbolische vlakken krij-
gen. waardoor de sferische aberratie afneemt. 

47. Harting. Das Mikroskop. vol. III. p. 44. Zie over Nicolaas Hartsoeker (1656-1725) 
het artikel van Mortreux in: Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, vol. VI, kol. 
717-720. 
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"Monsr Huygens die bedrieght sig dat ik my van geen lentilles bedien, die soo kleen 
syn als de syne: maar hy moet ook weeten, dat se sulk een grooten gebruyk niet 
hebben. als die grooter syn. het sy in geval. dat men een dier per partes wil sien, dan 
syn se uyt neement goet. Soo het uE belieft, ik sal daar een verwaghten, maar niet van 
mons. Huygens. ik wil die liever hebben. van monsieur Hartsoeker, en dan monsten 
[moesten] se nog in twee plaaikens van koper geset syn, en geprobeert weesen. En hoewel 
ik meede daar wel 40 in een uur kan maaken. soo is de eene by de andere. als de keers 
by de son,""" 

Wat dit laatste betreft — het maken van wel 40 microscoopjes in een uur — 
dit is geen overdrijving. Wat handvaardigheid betreft, deed Harting blijk
baar weinig onder voor Swammerdam, getuige het volgende citaat: 

"Bei einiger Uebung kann man ein Dutzend solcher Glaskiigelchen in einer Stunde 
anfertigen, und es reichen ein paar Stunden um Vergroszerungen von 80 bis 2000 Mai 
zu bekommen"."' 

Wanneer men dit laatste leest, baart het geen verwondering, dat Swammer
dam uitermate tevreden was met zijn microscoopjes, die niet voor die van 
Harting ondergedaan zuUen hebben. Die tevredenheid blijkt uit een, 
vermoedelijk in Januari 1678 aan Thevenot geschreven brief, waarin hij het 
volgende schrijft: 

"Tegenwoordig, soo geloof ik syn de vergrootglasen in haar perfectie, en ook in de 
instrumenten, die men van doen heeft om haar te gebruyken. En ik heb een seer ligte 
manier uyt gevonden om dat alles selfs te maaken, en ik sou het een ander in een 
quartier kunnen leeren. Myn glaasen daar ik het grootste de objecten mee sie syn niet 
grooter als ik hier afbeelde. Maar het objectum moet daar soo dight by syn, dat het 
van het glas. haasl geraakt wort. En dan kan men nog qualyk de halve unguiculus 
pediculi sien",'" 

De afbeelding, waarnaar Swammerdam in deze aanhaling verwijst, geeft er 
een goede indruk van met hoe kleine microscoopjes hij werkte: (0.5-1 mm).*' 
Swammerdam werkte meestal in het heldere, felle zonlicht, in de zomer van 
's ochtends 6 tot 12 uur. Van inspanning droop hem het zweet soms van het 
gelaat. In de donkere wintermaanden kon hij praktisch niet microscopise
ren, zoals hij een paar maanden voor zijn dood nog klaagde.•^•' 

48. Letters, p. 138. 
49. Harting, Das Mikroskop, vol. III. 43, 
50. Letters, p, 80. Swammerdam verstond de kunst van het glasblazen (die Leeuwenhoek 

van een kermisklant heeft afgezien) al vroeg. Waarschijnlijk zal hij de glazen bollen. 
afgebeeld op de bekende titelprent van zijn De Respiratione (1667), zelf vervaardigd 
hebben. Dat hij zich bij het glasblazen grote. physieke inspanning getroostte. blijkt uit de 
Bijbel der Natuure. vol. II, p, 853, 

51. Zie Letters. Plate XI (naast p, 150). fig, 2, 
52. Omstreeks December 1679 / Januari 1680 schreef Swammerdam: "De dagen syn 

hier so tenebreus. dat men nu geen microscopia handelen kan", (Letters, p. 161), Dus 
Swammerdam betreurde het nog twee maanden voor zijn dood. dat hij niet microscopi
seren kon! 
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Van het gebruik van spiegeltjes heb ik nergens iets gelezen. Wel paste hij 
verschillende, vernuftige technische hulpmiddelen, "inventien", toe om het 
gebruik van de minuscule microscoopjes voor onderscheiden praeparaten 
mogelijk te maken, onder meer wat het monteren ervan betreft. Hij moet die 
uitvoerig aan Thevenot beschreven hebben, want in een brief van 14 april 
1678 leest men: 
"Mons. Gij hebt gelyk, dat ik seer veele inventien tot de microscopic heb, 
want anders was het my onmogelyk, om uyt te vinden, dat ik daar meede 
doen kan."" 
Het gebruik van een glazen buisje, tuhulus vitreus, om vioeistoffen te 
beschouwen heeft hij van Leeuwenhoek geleerd, zoals hij in een reeds boven 
aangehaalde brief van januari 1678 erkent (een citaat volgt verderop). De 
zogenaamde aalkijker. een glazen buis waarin Leeuwenhoek de overgang 
van arterien in venen in de staartvin van een visje waarnam, werd door deze 
pas op 12 januari 1689, dus lang na Swammerdams dood, beschreven.'* 

III. Enige waarnemingen van Swammerdam 

Bloedsomloop en de capillairen. De verdiensten van Swammerdam voor de 
leer van de bloedsomloop moeten niet overschat worden. Het is intussen wel 
een feit dat hij het vaatstelsel mede op grond van dierproeven als een 
gesloten systeem heeft beschouwd, in een tijd dat de discussie over de door 
Harvey aangenomen porositas carnis nog niet definitief beslist was door 
Leeuwenhoeks waarneming van de rechtstreekse overgang van het bloed uit 
de arterien naar de venen. 
Swammerdam bewees het bestaan van een gesloten circuit door luchtinbla-
zingen in de ader, min of meer terloops: 

"Het bloet door alle deese Slagaders uyt het Hert tot de omtrek van het lichaam en de 
ingewanden gedreeven synde, dat keert door een manifeste circulatie weer door de 
Aders tot het Hert. als tot het Middelpunt ... Soodat als men maar een Ader van het 
lichaam opblaast. men ook de Slagaders kan opblaasen."" 

De proeven waarop hij hier zinspeelt, heeft hij blijkbaar bij kikvorsen 
verricht (de passage komt immers voor in de verhandeling over de kikvor
sen, en zullen hoogstwaarschijnlijk in de jaren 1663 tot 1667 ondernomen 
zijn)." Hij heeft ze nergens nauwkeurigbeschreven, zodat m.i. Schierbeek iets 

53. Letters, p. 101, 
54. Alle de Brieven van L, vol. VIII (1967), 88 en afb. 2 van Plaat XVI. 
55. Bijbel der Natuure. p. 833. 
56. In het jaar 1663 was hij druk bezig met luchtinblazingen, onder meer in de longen, 

die hij zo krachtig opblies, dat de lucht terecht kwam in het hart (waar hij schuim 
aantroO- Deze proeven demonstreerde hij ook aan zijn leermeester Dele Boe Sylvius, die 
ze in zijn Dispuiationum Medicarum (1663), disp. 7, 79-88 besprak. In latere drukken is een 
additamentum toegevoegd. (derde druk Jena, 1674, p. 121), dat door Schierbeek, Jan 
Swammerdam p. 268 wordt afgedrukt, 
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te ver gaat, wanneer hij zegt, dat Swammerdam de capillairen beschreven 
heeft" (zie ook beneden). 
Het zoeven gegeven citaat is ontnomen aan Swammerdam's beschrijving 
van de bloedsomloop bij de kikvors. Ter wille van de duidelijkheid liet ik 
enkele lange tussen-zinnen even weg. Deze mogen hier thans volgen: 

"... maar sonder anders door de Longen te passeren, als voor een kleen gedeelte. en op 
deselve wys, gelyk het door de Spieren en de Ingewanden circuleert, dat een heel 
contrarie order van de loop des Bloets is, als men in de andere viervoetige Dieren en de 
Visschen observeert daar het gansche Bloet, of door de Longen, of door de Kuwen 
gaat ... Het Bloet van onderen uyt het lichaam komende, dat raakt ook de Longen 
niet. maar het stort sig door de Poort en de holle Ader meede in het Oorken van het Hart, 
sonder de Longen aan te raaken".'* 

Het is goed te bedenken, dat Swammerdam het hier over de bloedsomloop 
bij de kikvors heeft, en dus volgens Schierbeek de "onvolkomen gescheiden 
bloedsomloop (beschrijft), waarbij slechts een deel van het bloed door de 
longen gaat".' ' 
Intussen noemde Swammerdam de haarvaten (vasa capillaria) wel in de 
Stellingen ("Positiones"), waarop hij op 22 Februari 1667 promoveerde en 
die hij toevoegde aan zijn monografie De Respiratione. Het gaat om 
stellingen XIII tot en met XVI. Deze luiden aldus'": 

XIII In de capillaire bloedvaten komen geen kleppen voor. 
XIV In de haarvaten stroomt het bloed veel langzamer dan in de grotere. 
XV In de allerkleinste vaten is de beweging van het bloed nauwelijks waarneembaar. 
XVI Al datgene wat door (in) de capillaire vaten van het bloed wordt afgescheiden, 

wordt zwakker bewogen dan het bloed zelf. 

Deze stellingen zijn zeer opmerkelijk, niet het minst de laatste, zestiende. De 
bewering hierin vervat komt immers overeen met de moderne opvatting, dat 
de plasma-laag tegen de binnenwand der haarvaten nauwelijks beweegt. 
Ongetwijfeld wekken de stellingen de indruk, dat ze berusten op eigen 
waarnemingen, zoals van Swammerdam trouwens te verwachten is. Maar hij 
heeft die in elk geval nergens beschreven. Men kan zich afvragen of onder 
zijn "vasa capillaria" hetzelfde moet worden verstaan als wij heden ten dage 
doen. Immers, hij onderscheidt ze (stelling XV) duidelijk van de allerkleinste 
vaten ("vasa minutissima"). Kan het zijn dat hij bij het noemen der 

57. Schierbeek, Jan Swammerdam..., p. 125. 
58. Bijbel der Natuure. p. 832-833. 
59. Schierbeek, Jan Swammerdam..., p. 125. 
60. Swammerdam, De Respiratione (1667), achterin op ongenummerde bladzijden. 

Xni In vasis capillaribus sanguiferis nullae dantur valvulae. XIV In vasis capillaribus 
longe quietior movetur sanguis, quam in grandioribus. XV In minutissimis vasis sanguinis 
motus vix observabilis est. XVI Omne illud quod S sanguine per capillaria vasa (quod 
perpetuo accidit) separatur, debilius ipso sanguine movetur. 
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capillaire vaten het oog heeft gehad op wat wij nu arteriolen (of praecapillai-
ren) en venolen noemen? Hij werkte toen waarschijnlijk nog met het 
microscoop van Musschenbroek, en niet met zijn eigen gemaakte, veel 
sterker vergrotende microscoopjes. Dit zou ook kunnen verklaren, dat hij 
hier de bloedlichaampjes nog niet noemt; die zou hij pas in 1678 voor het 
eerst in zijn brieven noemen. 
Dat Swammerdam de bloedlichaampjes niet in zijn vroege jaren (c. 1663) in 
het stromende bloed heeft onderkend, kan blijken uit het feit, dat hij nog in 
1678 ernstig in twijfel verkeerde, of ze ook in in vivo in het bloed voorkomen 
en niet moesten beschouwd worden als een product van het buiten de vaten 
treden van het bloed (zie beneden)." 
Ook Marcello Malpighi (1628-94) beschreef eerst de haarvaten (1661), en 
pas vier jaar later (1665) de bloedlichaampjes. Overigens had hij in 1661 wel 
waargenomen, dat het "rode gedeelte" van het bloed uit talloze partikeltjes 
bestond, maar in 1665 (toen hij ze bestudeerde in het mesenterium van een 
stekelvarken) hield hij ze nog voor rood gekleurde vetbolletjes. 
De haarvaten beschreef Malpighi in een tweetal brieven over de longen (De 
Pulmonibusf^. Hij gebruikt daarin niet de uitdrukking "capillairen", maar 
spreekt over uiterst fijn netwerk, waarin de bloedvaten tenslotte uitlopen. 
Teneinde het vaatstelsel der longen beter zichtbaar te maken had hij voor 
overvulling gezorgd door afbindingen. Hij droogde de daarna uit het 
lichaam van het dier genomen longen en bezag ze met een enkelvoudige 
microscoop in de "horizontale zon", (soms ook met een dubbele lens). Hij 
nam waar, dat de uitlopers der vaten niet eindigen in (open) ruimtes, maar 
dat het bloed altijd door buisjes (tubuli) loopt. De zeer kleine vaten vormen een 
netwerk en onttrekken zich verder vanwege hun bijzondere kleinheid aan de 
waarneming (sensum effugiant). 

Met deze waarnemingen van Malpighi was Leeuwenhoek, die geen latijn 
kende, blijkbaar niet bekend toen hij ze in een brief van 28 december 1683 
voor het eerst beschreef in afgeschraapte darmvilli van een rund, dus zonder 
dat hij de beweging van het bloed erin kon waarnemen." Het is weinig 
bekend, dat een andere Nederlander, Anton de Heide, de ontdekker van het 
trilhaarepitheel*'' in datzelfde jaar 1683 in een soortgelijk capillaimet als 

61. Letters, p. 96. 
62. Marcello Malpighi, Opera Omnia. Facsimile herdruk, 2 delen in een band, 

(Hildesheim-New York: G. Olms. \975), Epislolae Anatomicae (nieuwe paginering, p. 133-
144; zie speciaal p. 142). Een Engelse vertaling van de beide brieven is gegeven door James 
Young, "Malpighi's "De Pulmonibus" ", Proceedings of the Royal Society of Medecine 
(1929-1930), p. I-Il . 

63. Alle de Brieven van L. vol. IV (Amsterdam, 1952), p. 180 w ; cf. L.C. Palm, "Antoni 
van Leeuwenhoek en de ontdekking der haarvaten", T. Gesch. Geneesk. Natuurw. Wisk. 
Techn. 1 (1978), p. 170. 

64. Zie G.A. Lindeboom, "De ontdekking van het trilhaarepitheel door Antonius de 
Heide (1683)", Ned.T.Geneesk. 124 (1980), p. 839-841. 
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Leeuwenhoek tekende, dit wel heeft gedaan." 

Bloedlichaampjes. Zoeven werd reeds gewaagd van de ontdekking der 
bloedlichaampjes door Malpighi. Beiden, Leeuwenhoek en Swammerdam, 
hebben ze ook reeds vroeg waargenomen. De prioriteit van deze waarne
ming tussen beide laatsten is door Schierbeek vrij uitvoerig besproken, doch 
zeker verkeerd gelegd. Hij heeft een heel betoog opgezet om te argumenteren 
dat Swammerdam de corpusculaire elementen in het bloed eerder heeft 
waargenomen dan Leeuwenhoek, doch dat deze ze beter bestudeerd heeft. 
Gelijk bekend heeft Leeuwenhoek ze voor het eerst beschreven in zijn brief 
van 7 april 1674." Schierbeeks conclusie luidt aldus: "Malpighi zag ze het 
eerst, doch beoordeelde ze verkeerd, daarna zag Swammerdam ze en hij 
beschreef ze goed doch terloops, Leeuwenhoek wijdde er echter een aantal 
klassieke studies aan!'"' 

Ook Visser (I.e.,p.27) zegt, dat Swammerdam "als eerste de rode bloed
lichaampjes heeft gezien en een juiste beschrijving van hun vorm had 
gegeven.'"* 
Hoe is Schierbeek tot deze verkeerde conclusie gekomen? Het uitgangspunt 
van zijn vermoeden is mijns inziens onjuist. Zonder het met zoveel woorden 
te zeggen heeft hij gedacht, dat Swammerdam zijn eerste waarnemingen 
deed aan het bloed van kikvorsen, de dieren waarmede hij in 1665 met het 
oog op zijn onderzoek van de spierwerking volop bezig was, en dat zijn 
waarneming der bloedlichaampjes dus ook uit dat jaar of daaromtrent 
dateert. Deze gedachte is echter mijns inziens ten enenmale onjuist. Swam
merdam beschikte toen nog niet over de kleine, sterk vergrotende micros
coopjes, nodig voor de waarneming der bloedlichaampjes. En voorts nam 
hij die voor het eerst waar aan het bloed van een luis. 
De stelligheid van Schierbeeks bewering over de prioriteit van Swammer
dam voor het waamemen der bloedlichaampjes, kan te meer verwondering 
baren, aangezien de laatste die zelf in de Bijbel der Natuure duidelijk aan een 
ander toekent. Hij schrijft daar, waar hij het heeft over de anatomie van een 
luis: 

"Waarom men de Sectie op het bovenste deel van de buyk begint, en het vel daar 
soetelyk quest, soo sypert daar datelyk het BLOET uyt, het welk als men in een fyne 
glase pypje laat opklimmen aa, en dat men het met een seer goet vergrootglas besiet, 
soo ontdekt men, dat het, even als de melk der Koeyen, uyt doorschynende boUeties 
bestaat b: gelyk eenige Jaaren geleeden, dat ook in het Menschen bloet ontdekt is; het 

65. A. de Heide, Anatome Myluli Belgice Mossel (Amstelod., 1683), (de 85ste van de 
toegevoegde Centuria observationum medicarum, p. 172). Ik ben voornemens in een 
afzonderlijk artikel daaraan ruimere aandacht te geven. 

66. Alle de Brieven van L., vol. I, p. 74. 
67. Schierbeek, De Van Leeuwenhoekbrief .... p. 126-127. 
68. Visser, "Jan Swammerdam", p. 27, 
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welk uvt bleekroode bolleties en die in heldere vogt drvven, schynt gecomponeert te 
syn."'"' 

Wij kunnen dus veilig, met zekerheid, constateren, dat Leeuwenhoek de 
rode bloedlichaampjes het eerst heeft gezien — wie zou Swammerdam in 
deze passage anders bedoeld kunnen hebben? 
Van belang is, dat hij zich de — toen wetenschappelijk verantwoorde — 
vraag heeft gesteld, of de vormsels niet het gevolg waren van een stollings-
proces in het buiten de lichaamsvaten getreden bloed. (Gelijk bekend, heeft 
Leeuwenhoek zich door het verschijnsel der haemolyse laten verleiden, om 
zich de bloedlichaampjes voor te stellen als te bestaan uit 6 onderdelen, die 
elk weer uit 6 kleine partikels bestonden). In de boven aangehaalde brief van 
(Januari 1678) schrijft Swammerdam; 

"Ik geloof dat gy al suit verstaan hebben, hoe dat het bloet van een mensch. buyten 
syn aderen synde, sig als klene globuli vertoont op deese wys en dan biyft het nogh 
vloeybaar: soo dat daar niets frayers met een vergroot glas kan gesien worden als dat 
selve. Voornamelyk als men het doet been en weer loopen, op welken tyt yder 
globules, sig particulier, als een circel omdrayt."™ 

.\fh. 2. De rode bloedlichaampjes gctekend naast een cigcngemaakt glasmicroscoopje van 
Swammerdam, dat het sterkst vergroottc ("daar ik het grootste de objecten mee sie"). 
Tekening uit brief, die op januari 1678 te dateren is, afgebeeld op oorspronkelijke grootte. 

Een paar maanden later, in Maart 1678, verkeert hij nog in het onzekere, of 
de lichaampjes ("globuli") ook in het lichaam circulerend bloed aanwezig 
zijn. Hij had een vrij ingewikkelde apparatuur uitgedacht om het bloed, 
bewegend, te microscopiseren. 

"Ik heb de globules in lacte meede gesien, en ook in humore cristallino piscium, als 
dat gekookt is, maar of dese globuli daar syn als de humores nog vloeybaar sijn, dat 
moet nog ondersoght worden. 
Ik sou dese inventie willen gebruyken. te weten ik sou een hont (a) nemen. en binden 
een tubulus vitreus B aan een van syn arterien C vast, en besien het deur passerende 
bloet D, in de tubulus b. met een microscopio. dan sou ik seker syn, of het bloet, ook 
globulos hadt, als het nog in vasis besloten was. en nog vloeijbaar was. Als ik tyt heb, 
sal ik dat eens tenteeren, Ik sende uE hier nevens een van myne microscopie glasen, dat 
tusschen beijden van groote is, gy kunt het eens proberen, want ik weet selfs nog niet 
of het heel goet is. Men gebruykt die al hier op dese wijs. (aa) de tubulus vitreus vol 
met bloet, (b) het glas van het micros(co]pii, dat in swaart hout (c) staat (D) het koper 
beugelken, dat buygen kan, en dat in het hout van het microsc. heeft de plaats daar syn 

69. Bijbel der Natuure, vol. I, p. 69. 
70. Letters, p. 80-81, 
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Afb. 3. Tekeningen van Swammerdam. behorend bij een brief, godateerd op 30 maart 
[1678], om aan te geven hoc hij zich voorstclde eens na te gaan. of de rode bloedlichaampjes 
ook in het ongestolde bloed van een bond voorkomen. Het zeer kleine. In zwaar hout gcvat 
microscoopje, dat door middel van een koperen beiigeltje zou kunnen bowegen. is boven 
aan op het buisjc gctekend. dat met bloed moest worden volgozoeen met behulp van de 
spuit. Zie verder de beschrijving in de tekst van het citaat. Voorzover bekend, heeft Swam
merdam deze ingewikkelde "inventie" nooit verwezenlijkt of gebruikt. 

beweging is (EE). een kopere tubulus (ff) die been en weer beweegt en in een gedrayt 
hout dat swart is, vast staat G. nog een stuxken koper H dat op de kopere tubulus been 
en weer beweegt en waar op het koper EE vast geklonken is, en rontzom draijt.'' 

Daartoe is hij echter niet gekomen, althans hij heeft het niet beschreven. Wel 
staat vast, dat hij gezien heeft dat de erythrocyten bij de kik
vors een plat-ovale vorm hebben. Men leest daarover: 

"In het bloet sag ik een Wy, daar een oneyndig getal rondagtige deelkens in swommen, 
die van figuur als een plat ovaal waaren: maar heel regulier: sy scheenen ook nog een 
vogtigheid in haar te besluyten. Als men deese deelkens op sy besag. soo vertoonden 
sy haar als cristalle stoksken. en op andere figuuren meer, na dat de Wy van het bloed 

71. Letters, p. 96-97. cf, Plate XII. fig, 3 (naast p, 151). 
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haar drayde. En ik ontdekte meteen, hoe dat als de dingen grooter van het 
vergrootglas vertoont wierden, hoe zij minder couleur hadden."" 

Spermatozoen. Dat Swammerdam het werk van Leeuwenhoek ook later 
nauwkeurig volgde, kan blijken uit zijn waarneming van de spermatozoen, 
welke reeds enkele maanden volgde na die van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek 
heeft de zaaddiertjes beschreven in een verloren gegane brief, gedateerd 3 
december 1677 (cf. Alle de brieven van L., II, p. 334).Een extract van deze 
brief is gepubliceerd in de Philosophical Transactions XII, n" 142, van 
december - februari 1678. Swammerdam kon deze publicatie dus nog niet 
gelezen hebben, toen hij in een Post Scriptum van een brief aan Thevenot, 
gedagtekend 20 Januari 1678, midden in een zin van het Hollands in het 
latijn overgaand, schreef, dat hij in het zaad van een muis en een grotere 
hond talloze "wormpjes" had waargenomen, kort na de afscheiding ("/« 
semine muris et canis majoris injinitos vermiculos observamus, paucis interval-
lis ab excretione^y^. Swammerdam onderstreepte deze latijnse passage wel, 
maar eist de ontdekking ook hier niet voor zich op. Waarschijnlijk had hij 
derhalve er reeds voor de bovengenoemde publicatie van gehoord, en was hij 
toen zelf op onderzoek uitgegaan. In elk geval bewijst de mededeling, dat 
Swammerdam's microscoopjes in 1667/78 niet of nauwelijks onderdeden 
voor die van Leeuwenhoek. 

IV. De wederzijdse waardering van Swammerdam en Leeuwenhoek 

In het bovenstaande zijn de namen van Swammerdam en Leeuwenhoek 
reeds meer dan eens in een adem en in onderling verband genoemd. De 
vraag ligt voor de hand hoe zij elkander als natuuronderzoekers, en nader 
als microscopisten, waardeerden. 
Boven bleek reeds dat Swammerdam, die in het algemeen zeer op zijn 
prioriteiten stond, aan Leeuwenhoek de zijne heeft gegund, zoals bij de 
waarneming der rode bloedlichaampjes. In dit opzicht was hij strikt eerlijk. 
Maar hij was jegens de Delftenaar niet mededeelzaam omtrent zijn eigen 
werk. Leeuwenhoek, die in het algemeen gul was met zijn demonstraties aan 
zijn bezoekers, schijnt dit aanvankelijk tegenover Swammerdam ook te zijn 
geweest, maar voorzichtiger te zijn geworden toen de laatste zelf niets los 
liet. Dit blijkt uit de context van de passage in een brief van Leeuwenhoek 
van 7 September 1674 waarin hij meedeelt kort tevoren enige bezoeken van 
Swammerdam te hebben ontvangen. De lezer oordele zelf: 

Jck heb 3. a 4. stuckjens, van dit cristalijn Humeur, aen naeldens van twee microscope 
gehecht, die ick onder andere microscope sal laten leggen, om het selvige aen-eenige 
Heeren curiuse lieffhebbers te laten sien, dewiji ick niet genoch en acht, te seggen dat 

72. Bijbel der Natuure. vol. II, p. 835. 
73. Letters, p. 87. 
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ick het sie, maer ick doe daer van mede seer gaerne communicatie aen andere, hoewel 
nu al te meermalen ondervonden hebbe, dat bij sommige daer mede haer particulier 
voordeel gedaen wert; Dor SWAMMERD.AM heeft nu laest binnen 14.dagen, mij wederom 
tweemael wesen besoecken. ende omme een Heer die bij hem was, heb ick hem seer veel 
laten sien. en daer ick voordesen met hem van gesproocken hadde. hebbe gemerckt. dat 
sijne speculatien daer ontrent nu loopen. ende dat aparent. daer van meerder sal comen 
te seggen. als ick tot noch toe gedaen hebbe; ende off wel ick liberael ben int mede delen 
van mijne observatien, soo bevinde ick daeghlijckx meer. en meer. dat eenige haer daer 
ontrent teenemael binnen houden, en niet alleen aen mij egene communicatie en doen, 
van haere consideratien. maer selffs daer ontrent, mijne abuijsen ontsien aentewijsen, 
waer ontrent mij onlanghs, een seer aenstotelijcke bcjeginge isontmoet. ick hadde aen 
eenige getoont de tendo van een muskel. die ick niet beter wist, (als tenemael ontkundich 
inde ontleet kunst) off het selvige was een senuwe. ende dat tusschen een tendo van een 
muskel, en een senuwe. geen onderscheijt en was. waer van mij nu de Hr Dor ordinair An-
nato:SCHRAVESANDE,RaatdeserStadtnaderonderrechtheeft;dochditsijter.perentese 
ende dat in confidentie."'* 

De feitelijke mededeling omtrent de bezoeken van Swammerdam staat in dit 
citaat tussen twee uitingen van een gevoel van onbehagen, eerst van een 
zekere bevreesdheid, dat sommigen met zijn demonstraties hun eigen 
particulier voordeel zullen doen, en dan van een klacht omtrent een gebrek 
aan mededeelzaamheid van de anderen, die hem zelf niet op zijn fouten 
willen wijzen. (dit zouden dan zelf microscopisten moeten zijn geweest, die 
meer geleerd waren dan hij!) Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat 
Leeuwenhoek hier Swammerdam op het oog heeft, maar diens naam in een 
brief aan het geleerde genootschap niet heeft willen noemen. 
Swammerdam's belustheid om van Leeuwenhoek te leren en zijn gebrek aan 
mededeelzaamheid en geneigdheid om met hem van gedachten te wisselen, 
blijkt zonneklaar uit wat hij tegelijk vertrouwelijk en openhartig aan 
Thevenot schreef op 28 April (1678): 

"De eerste die de Tubulus vitreus oit gebruykt heeft is een hollander. die te Delft 
woont, Leeuwenhoek genaamt, maar al wat hij met microscopiis kon doen, syn niet als 
externa, of dingen, die hij in Tubulis vitreis excipieert. men kan met hem niet spreeken 
also hy partiaal is en seer barbarisch raesonneert. synde ongestudeert"" 

Dit is duidelijke taal. Dat neemt niet weg, dat Swammerdam, zoals we 
zagen, van Leeuwenhoek duidelijk de prioriteiten heeft gelaten, die hem 
toekwamen. (met name inzake microscopen van Hudde, en de bloed
lichaampjes). Maar naar een royale waardering van de grote verdiensten van 
Leeuwenhoek als natuuronderzoeker zoekt men in zijn werken en brieven 
toch tevergeefs. 
Helaas kan hetzelfde gezegd worden van Leeuwenhoek ten aanzien van 
Swammerdam. Dit blijkt uit een brief, gedateerd op 19 Maart 1694, dus 14 

74. Alle de Brieven van L. vol. I. p. 142-144. 
75. Letters, p. 106. 
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jaar na Swammerdam's dood. De voor Leeuwenhoek ongewone, emotionele 
kleur, waarin hij zijn uitlatingen heeft gegoten, komt voort uit zijn 
vooringenomenheid voor het animalculisme, volgens hetwelk het nieuwe 
individu in despermatozo geheel gepraeformeerd aanwezig is, waardoor hij de 
opvatting van De Graaf en Swammerdam omtrent de betekenis van het "ei" 
in de eierstok, het "verbeelde Eyer-nest" fel verwierp. Na de afwijzing van 
de zienswijze der "ovisten" vervolgt hij: 

"Wat nu Swammerdam en R. de Graaf hare stellingen belangt. Ik hebbe die Heeren 
speciaal gekent. en zy hebben verscheyde malen in mijn buys geweest. en met vermaak 
beschout mijne ontdekkingen. en twyffel ook niet, zoo die Heeren nu nog leefden. of 
zy zouden schaamroot werden over hare ingebeelde verdigsels, daar zy tegen 
malkanderen, als yder willende de eer hebben van de nieuwe ontdekking van 
voorteelinge, door het Eyer-nest, door de hevige ontmoetinge die zy met malkanderen 
met woorden voerde, de laatste niet alleen siek wierde, maar ook de dood daarop 
volgde, zoo my doen ter tijd berigt wierd."'' 

Dit alles overziende, kan men slechts tot de gevolgtrekking komen, dat 
Swammerdam en Leeuwenhoek beide een opvallend gebrek aan waardering 
voor elkaars wetenschappelijke verdiensten hebben gehad, en dat Swam
merdam hoogstwaarschijnlijk meer van Leeuwenhoek heeft geleerd, dan 
deze van hem. 

Conclusies 

1. Swammerdam heeft naar alle waarschijnlijkheid wel vergrootglazen van 
Musschenbroek gebruikt, maar het echte microscopiseren met eigengemaak-
te, enkelvoudige microscopen verricht. 
2. Wellicht is hij daarmede begonnen in het jaar 1673 of 1674, maar pas in 
de jaren 1667-1678 heeft hij zich volledig tot microscopische onderzoekingen 
begeven. 
3. Swammerdam heeft het eerst bij Leeuwenhoek gekeken door een micros
coopje, vervaardigd naar de methode van Johannes Hudde. 
4. Deze methode heeft Swammerdam geleerd van Hudde zelf, maar hij heeft 
haar verder ontwikkeld en verfijnd. 
5. Leeuwenhoek heeft de rode bloedlichaampjes het eerst gezien (1673); hij 
heeft ook hun ovale vorm herkend, doch vroeg zich af, of ze misschien het 
gevolg waren van een extravasaal optredend proces. 
6. Swammerdam heeft de spermatozoen in het zaad van een muis en hond 
twee maanden nadat Leeuwenhoek ze beschreef, waargenomen. 
7. Swammerdam heeft hoogstwaarschijnlijk bij bezoeken aan Leeuwenhoek 
impulsen gekregen tot bijzonder microscopisch onderzoek, en technieken 

76. Alle de Brieven van L., vol, X. (1979), p. 58. De Graaf stiert'op 17 augustus 1673 aan 
een infectieuze ziekte, niet tengevolge van de twist met Swammerdam. 
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van hem afgezien (zonder zelf veel mede te delen). 
8. Swammerdam en Leeuwenhoek hebben wederzijds elkaars verdiensten 
onderschat. 

SUMMARY 

Jan Swammerdam as microscopist 

Contrary to the usual opinion, Jan Swammerdam. after the period of mysticism, resumed 
his scientific work. He worked very hard during the last period of his life (1676-80), 
though he was no more fit for field research. He now collected and enlarged his 
manuscripts and made them ready for press; they were published by Boerhaave as the 
Biblia Naturae (1737-38). Moreover in these years he applied himself in particular to 
microscopical examinations. In his earlier days he had used a magnifying glass made by 
Van Musschenbroek. but now he made his simple microscopes himself after a method he 
had learnt from Joh. Hudde. They were, in fact, very small glass globules which also later 
have been shown by P. Harting to have a great magnifying power (800 - 2200 x). They 
enabled Swammerdam to study the inner structure of insects and, in 1678, the red blood 
cells (already observed by Leeuwenhoek some years previously) and their oval form. 
Furthermore he describd the spermatozoa in a dog some months after Leeuwenhoek had 
studied them first. He recognized Leeuwenhoek's priorities, but the two naturalists had 
too little appreciation for each other's merits. 


