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G.A. Lindeboom *
ANTON DE HEIDE ALS PROEFONDERVINDELIJK
ONDERZOEKER
Inleiding
Anton de Heide (de Heide(n), d'Heyde, Heidanus), geneesheer le Middelburg was een oorspronkelijk natuuronderzoeker uit de late zeventicnde
eeuw, die echter veel minder bekendheid geniet dan zijn tijdgenoten
Leeuwenhoek (1632-1723) en Swammerdam (1637-1680). Reeds Haller
stelde vast, dat hij ondanks zijn verdiensten bijna onbekend is gebleven'. En
waar men hem noemt, wordt zijn ontdekking van de trilhaarbeweging
(waarover straks iets meer) herhaaldelijk niet vermeld (Banga^, Haller^
Daniels"). In 1905 heeft de toen 87-jarige J.C. de Man (1818-1909) getracht
een einde aan deze miskenning van zijn vroegere stad- en streekgenoot te
maken in een kleine biografie, die echter ook veelszins onopgemerkt is
gebleven'. Het is de bedoeling van dit artikel de aandacht te vestigen op
enkele bijzondere experimentele onderzoekingen die De Heide als praktizerend medicus heeft verricht, en die getuigen van zijn inquisitieve geest, en
daarnaast datgene van zijn leven te vermelden wat met zekerheid vaststaat.
Dat is echter niet veel.
Leven
Anton of Antonius de Heide is een telg uit
weigestelde, Zeeuwse familie, die misschien van
werd in 1646 geboren in Philippine, destijds in
aan een inham van de Westerschelde, en bekend

een oude, breed vertakte,
Vlaamse oorsprong is. Hij
Staats-Vlaanderen gelegen
om zijn mosselhandel. Zijn

* Frans van Mierisstraat 41. 1071 RK Amsterdam.
1. A. von Haller. Bibliolheca medico-praclka. dl. Ill, 440.
2. J. Banga, Geschiedenis van de Geneeskunde en hare beoefenaars in Nederland
(Leeuwarden, 1868; facsimile: Schiedam. 1975) 508.
3. A. von Haller, Bibliolheca Analomica, dl. I. Leiden 1774: facsimile: Hildesheim, 1969)
705.
4. C.E. Daniels, in Biographisches Lexikon hervonagender Aerzle (BeT\i}n. 1931). dl. Ill,
213.
5. J.C. de Man, Antonius de Heide ontdekker der later zoo beroemd geworden
trilhaarbeweging (Middelburg, 1905) 69 p. Dit boekje bevat ook een uitgebreidc bibliografie van Anton de Heide.

122
vader, Cornelius de Heide', was ter plaatse chirurgijn en heeft tussen 1650 en
1672 herhaaldelijk als schepen of burgemeester gefungeerd. Deze kan hem in
de beginselen der geneeskunde hebben ingeleid (terwijl hij, volgens De Man,
wellicht van de plaatselijke predikant Latijn en Grieks heeft geleerd). Zo
kon hij, na zich op 28 november 1667 te Leiden als medisch student te
hebben laten inschrijven, binnen een jaar, namelijk op 1 november 1668,
aldaar promoveren op een proefschrift bestaande uit 26 heel- en geneeskundige stellingen over kanker'. Zijn promoter was Fr. dele Boe, Sylvius
(1614-1672). Ook al blijkt dit niet uit zijn dissertatie, toch is hij in die korte
tijd vertrouwd geraakt met de nieuwe gronden der geneeskunde, te weten
Sylvius' iatrochemie, vermengd met cartesiaanse opvattingen. Hij zou zich
later als iatrochemicus doen kennen.
Na zijn promotie vestigde hij zich als geneesheer te Middelburg, waar hij
ondanks een spoedig verkregen goede praktijk, zich ook aan natuurwetenschappelijk onderzoek wijdde in een eigen laboratorium, waar hij ook
leerlingen onderwees. Zijn wetenschappelijke publikaties na zijn proefschrift
vallen binnen de periode van 1677 tot 1686. Zijn grootste wetenschappelijke
aktiviteit ontwikkelde hij, te oordelen naar zijn publikaties, pas na zijn
huwelijk met de 30-jarige Margarela van Waasberge, dat in 1680 in haar
woonplaats Amsterdam plaatsvond*.
Na 1686. toen hij nog een klein, later te noemen geschrift in het licht zond,
wordt het stil om hem. Hij verviel tot melancholic, waardoor hij zijn
praktijk verwaarloosde en tenslotte opgaf. Zeer godsdienstig van natuur,
kwelde hij zich met onwezenlijke zelfverwijten en de nutteloosheid van de
geneeskunst. Mogelijkerwijze heeft hierbij een rol gespeeld de lezing van de
geschriften van de Franse dweepster Antoinette de Bourignon (1618-1680),
onder wier invloed De Heides iets oudere tijdgenoot Jan Swammerdam
(1637-1680) een tijdlang heeft gestaan. Tenslotte is hij uit Middelburg
vertrokken, misschien eerst naar Amsterdam. Hij is vermoedelijk in de

6. De Man, De Heide, 6, noemt Cornelius de Heide slechts als mogelijk een verwant.
Dat het Anions vader was, blijkt uit de opdracht van zijn zo dadelijk te noemen dissertatie
(1668), weike luidt: "Reverendo Viro Cornelio d'Heyde. Chirurgo experlissimo, &
felicissimo Parenti suo tlliali amore in aeterum prosequendo" ("den eerbiedwaardigen
Man. Cornelius d'Heyde, zeer ervaren chirurg, zijn vader, die altoos met de liefde van een
zoon meet worden bejegend"). (De dissertatie is voorts opgedragen aan zijn promotor.)
Zijn vader was ten tijde van zijn huwelijk in 1680 reeds overleden, hetgeen blijkt uit de
acte (zie noot 8).
7. Antonius d'Heyde, Disputalio chirurgico-medica de Cancro (Leiden, 1668).
8. Hij trouwde als Antonius de Heijden op 8 Maart 1680 te Amsterdam met Margarita
a (van) Waasberge, wonende "op 't water" (het Damrak). De acte bij De Man. de Heide.
23. De moeder van De Heides echtgenote heette Elisabeth Jansonius; zij was verwant aan
de Amsterdamse drukkers Jansonius van Waasberge, die enige werken van hem hebben
uitgegeven.
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negentiger jaren overleden, men weet niet waar en wanneer'. Er is helaas
geen enkele brief van of aan hem voor het nageslacht bewaard gebleven'".
Ontdekking van de trilhaarbeweging
Zijn belangrijkste ontdekking, die van de trilhaarbeweging, deed hij bij een
uiterst zorgvuldige ontleding van mosselen, destijds een dagelijks voedsel
der Zeeuwen en steeds verkrijgbaar voor onderzoek. Hij nam aan verschillende delen van dit dier, zoals de kieuwen, deze opvallende beweging met
zijn microscoop waar, zelfs nog twee uur nadat deze van het lichaam van het
weekdier gescheiden waren.
Het is verwonderlijk, dat de eer van deze zeer belangrijke ontdekking der
trilharen (cilia) hem zo dikwijis niet is gegeven, hoewel hij daarop reeds als
"motus mirandus" wees op het titelblad van Anatome Mytuli Belgice mossel
(1683)". Zie fig. 1. Daarin beschreef hij die nader als een stralende of
trillende beweging (motu radiosus, of tremulus), welke hij vergelijkt met die
van de takken der bomen in de wind. Hier zai op deze ontdekking niet nader
worden ingegaan, aangezien ik daaraan reeds een artikel heb gewijd'^.
In verband met het volgende zij er op gewezen, dat reeds in het volgende jaar
een Nederlandse vertaling het licht zag van de hand van de nog jeugdige
geleerde Theodorus Janssonius van Almeloveen (1651-1712), die, op 27 juni
1681 te Utrecht gepromoveerd, toen geneesheer was in Amsterdam (later
nog in Gouda, van waaruit hij in 1697 benoemd werd tot hoogleraar in de

9. Niet in Amsterdam, zoals De Man als mogelijkheid oppert. De Heide komt daar niet
voor in de begrafenisregisters. en is daar ook niet ingeschreven als geneesheer.
10. Mededeling van de Archivaris van het Zeeuws Genootschap te Middelburg.
11. A, de Heide, Anatome Mytuli, Belgice Mossel. Siructuram elegantem ejusdem motum
mirandum exponens. Subjecta est Centuria Observationum Medicarum (Amsterdam: Janssonio-Waesberge. 1683).
12. G.A. Lindeboom, "De ontdekking van het trilhaarepitheel door Antonius de
Heide", Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 124 (1980) 839-841. Dit stuk werd
geschreven naar aanleiding van het artikel van J. James, "Trilharen met en zonder
beweging",/fc/V/. 124(1979) 1417-1421. Zie ook F.J.J. Buytendijk, "Over de trilhaarbeweging in de kieuwen van de mossel", Verslag van de gewone vergaderingen der wis- en
natuurkundige afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen le Amsterdam 20
(1912) 1074-1084.
De Heide deed de ontdekking van het trilhaarepitheel zelfstandig. Overigens heeft
Leeuwenhoek (anders dan ik in dat artikel schreef) dc trilhaarbeweging bij de mossel
eerder dan De Heide aan Zeeuwse mosselen gezien. Hicrop wees L.C. Palm in zijn
bijdrage "Antoni van Leeuwenhoek's malacological researches as an example of his
biological studies", opgenomen in L.C. Palm & H..A.M. Snelders ed., Antoni van
Leeuwenhoek 1632-1723 (Amsterdam, 1982) 15.3-167, i.h.b. 163-164. Leeuwenhoek beschreef die beweging in een brief van 5 april 1680. gericht aan Robert Hooke. Daar deze
echter pas voor het eerst in 1686 is gedrukt (A. van Leeuwenhoek, Onlledingen en
ontdekkingen. Leyden 1686, p. 33-38), blijft aan De Heide de eer van de prioriteit van de
eerste publikatie over de cilia.
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geschiedenis, welsprekendheid en de Griekse taal te Harderwijk)". Bij zijn
uitgave van De Heide's Ontledinge des Mossels'" heeft Van Almeloveen zich
enkele vrijheden veroorloofd, die men achteraf kan betreuren: hij liet de
verwijzing naar de "wonderlijke beweging" van het titelblad weg, alsook de
vrij uitvoerige opdracht aan de Royal Society. Deze laatste verving hij door
een eigen opdracht aan drie Amsterdammers: de zeer bekende Frederik
Ruysch, en twee vooraanstaande chirurgijns (Pieter Adriaansse en Andreas
Boekelman).
Belangstelling voor de farmacie
De grote belangstelling van de Middelburgse doctor voor de artsenijmengkunde was reeds vroeger gebleken in zijn eerste in 1677 verschenen
pennevrucht: de vertaling van een farmaceutisch handboek, de Pharmaceutica rationalis van de bekende Engelse iatrochemicus Thomas Willis (16211675), die overigens ook over de mossel had geschreven'^ Vijf jaar later gaf
hij een eigen werk uit over de farmacie, getiteld Nieu Ligt der Apothekers^'',
dat herhaaldelijk is herdrukt, het laaLst in 1742. Hierin besprak hij de
bereiding van tal van geneesmiddelen, giften en tegengiften, tincturen en
olien, pleisters en zalven, en gaf hij ook verschillende voorschriften en
aanbevelingen (bijvoorbeeld laudanum bij koortsen). Ook in de zo dadelijk
te vermelden medische waarnemingen nam hij vele farmaceutische notities
13. Zie over Th. Janssonius van .Almeloveen o.a.: Banga, Geschiedenis, 711, en Nieuw
Ncderlandsch Bingrafisch Woordenhoek, dl. VI, kol. 31-32 (door Baumann en Knipscheer).
14. .A. de Heide, Ontledinge des mos.sels en onlleed-, genees- en heelkundige waarnemingen. beide met kopere Platen versierd. Oil het Latijn vertaald door Theod. Janssonius van
.Almeloveen. Gevolg door "Niew Ligt der Apothekers" (Amsterdam: Joannes en Gillis van
Waasberge. 1684)!
15. .A. de Heide, dAlgemeene en byzondere working der Geneesmiddelen in 's Menschen
Lichaam. door een wiskonsiige Rcdcneeringhe volgens de nieuwe gronden der Geneeskunde,
nader als oyt voor dcscn verklaan en met Print-Verbeeldingen vertooni, door Thomas Willis,
Hooglceraar in de Genees ocffening le Oxford. Uit het Latijn vertaalt, en met noodige
aanteyckcningen verrykl. (Middelburg: bij Wilhelmus Goeree, 1677).
16. A. de Heide. .\'iew Ligt der Apothekers. Aanwysende de onkennis omtrent de kragt
der geneesmiddelen... Bcncffcns eenige Onlleed- Genees- en Heelkundige Waarnemingen.
Vcrseld met een heioog van de onsekerheid der Pis-Kijkerij en bedriegh'kheid der PisKi/kers (Amsterdam: By d'Erfgenamen van Joannes Janssonius van Waasberge, 1682).
Dit werk werd zonder voorkennis van De Heide in zijn geheel overgenomen in: '(NiewLigl der Apothekers op nieuwe Gronden en Fondamenlen derArtznei- en Chymise-bereiding.
Nuilig voor alle Apothekers en Chirurgijns. Vermeerdert met eenige Nooten en geleerde
Voorschriflen van de Heeren Silvius, Willis, Blankaerl, etc. Met een aanhangsel der
Misslagen over de .Arizenij-bereiding. etc. door Dr. A. de Heide (Amsterdam: Jan ten Hoorn
en Jan Bouman. boekverkoopers, 1683). Dit werk verscheen in Duitse vertaling te Leipzig
in 1690 (bij J.F. Gleditsch) en in 1700 (bij Thomas Fritsch). Een tweede druk van het
oorspronkelijke werk werd toegevoegd aan Van Almeloveens uitgave van De Heide's
Onlleedingc des Mossels, 1684. zie boven. Tenslotte verscheen het Niew Ligt nog achterde
twccde druk van Pharmacopea Batava van G. Bath (Amsterdam: Jan Hartig, 1742).
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op. Hoewel De Man (I.e.) reeds een aantal bladzijden (p. 27-34) aan De
Heide als artsenijmengkundige heeft gewijd, zou het toe te juichen zijn
indien een modern historicus der farmacie de verdiensten van De Heide op
het gebied der farmacie nader belichtte.
De observationes of waarnemingen
Aan het Nieu Ligt der Apothekers had De Heide enige "Onlleed- Genees- en
Heelkundige waarnemingen" toegevoegd; het waren er dertien in getal.
Toen hij het volgend jaar zijn lalijnse Anatome Mytuli (l6Si) uilgaf, was dit
aantal tot honderd medische waarnemingen vermeerderd (centuria observationum medicarum). Ook Van Almeloveen nam deze in de Ontledinge des
Mossels (1684) op. Van Almeloveen noemde ze weer met rede "OnlleedGenees- en Heelkundige Waarnemingen", maar rangschikte ze naar eigen
inzicht geheel opnieuw, zodat de nummering een geheel andere is". Wij
zuUen, waar nodig, naar deze Nederlandse uitgave en nummering verwijzen.
De verzameling bevat een groot aantal zuiver klinische waarnemingen (zoals
van een dodelijke apoplexie, een dodelijke "opstopping des waters", van
gezwellen, en ook klinisch-chemische onderzoekingen, veelal door toevoeging van scheikundige stoffen: hij onderzocht urine, bloed, melk, eigen
speeksel (in 6 uur verzamelde hij, in nuchtere toestand twee "ons quijl"),
etter en per punctie verkregen ascitesvocht. De titel is in zoverre te eng, als er
ook verscheidene verloskundige waarnemingen in de collectie zijn opgenomen, alsook — gelijk gezegd — vele op farmaceutisch gebied, zoals over
coloquint, senna, rhabarber, jalappe, kamfer, kina, alsmede over zeezout en
thee.
Intussen bepalen wij ons verder tot een bespreking van enkele belangrijke
fysiologische, c.q. fysiologisch-pathologische waarnemingen. Dat sommige
van deze een ongewone handvaardigheid vereisten, kan niemand die er
kennis van neemt ontgaan. Overigens schrijft hij heel weinig over zijn technieken. Wei is het duidelijk — alleen al uit de studie der trilharen — dat hij
een druk en dankbaar gebruik gemaakt heeft van microscopen, ook al
noemt hij zijn "vergrootglasen" slechts een heel enkele maal. Alleen in de
reeds genoemde opdracht van de Anatome Mytuli aan de "Societas Regia
Anglicana" wijst hij op de grote vooruitgang in de studie van de bouw der
dieren, met name in zijn eeuw, waarin de vergrootglazen de zeer kleine delen
vermeerderen en als het ware tot een geweldige hoeveelheid doen aangroeien
("hoc praesertim aevo, quo dioptra minutias adaugent & ceu in ingentem
molem accrescere faciunt"). Het is duidelijk, dat hij hier doelt op de kleine
en zeer kleine glasboUetjes (met een diameter, soms niet groter dan 'A of I

17. Een vergelijkende lijst van de nummering der waarnemingen bij De Man. Dc Heide
59-65.
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mm), die in de zeventiger jaren, kort tevoren, in gebruik waren gekomen en
sterke vergrotingen opleverden. De Heide kan die microscoopjes, naar het
voorbeeld van .loh. Hudde'*, betrekkelijk gemakkelijk zelf gemaakt hebben uit de glasdruppeltjes, verkregen door het einde van een draad van
zuiver glas in de vlam te laten smelten en te laten afkoelen. Moeilijker dan de
vervaardiging was de montering in een goed hanteerbaar apparaatje,
waarbij zowel object als oog zeer dicht bij het lensje moest worden gebracht.
Ervaringen omtrent de bloedsomloop, "ongestadige en strijdige loop" in de
zeer kleine vaten (1682)
In de inleiding tot deze waarneming wijst hij op de nog steeds niet besliste
vraag, hoe de door Harvey vastgestelde "gedurige" overgang van het bloed
uit de slagaders in de aders nu eigenlijk geschiedt, namelijk "ongemiddeld
sender eenige andere tusschen-komende pijpjes? of gemiddeld door afgesonderde pijpjes die tusschen de Slagaders en Aders souden geplaatst sijn?"
Hij wil zich in dit vraagstuk niet mengen:
"Wy hebben geen lust ons in dese twist te sicken, maar seggen alleenlijk. dat we op
het spoor van den nauwkeurigen Malpighi meenen gesien te hebben in de kikvorsen,
dat het Bloed ten minsten voor een gedeelte ongemiddeld uit de Slagaders in de Aders
overgaat" (p. 88-89).

Hieruit blijkt, dat hij de twee in 1661 door Marcello Malpighi geschreven
brieven De pulmonibus, heeft bestudeerd: in de tweede beschrijft de Italiaanse onderzoeker zijn ontdekking van een net van haarvaten.
Min of meer in tegenstelling tot zijn weigering positie te kiezen in het naar
voren gebrachte vraagpunt, zegt De Heide aan het einde van zijn waarneming: "Eindelijk nogtans de saak nauwkeuriger ondersogt sijnde, so kan ik
voor vast seggen in de Kikvors Pis-blaas het Bloed ongemiddeld uit de Slagaders in de Aders te hebben sien overgaan" (p. 91).
Wanneer men zich afvraagt hoe De Heide er toe gekomen is de vaten en
bloedstroom in de blaas van een kikvors te bestuderen. dan is het antwoord
te vinden in Malpighi's genoemde publikatie De Pulmonibus (1661); op het
einde van zijn tweede brief schrijft de Italiaanse onderzoeker:
"Want wanneer de Natuur het bloed rondwentelt in de vaten, en de einden der vaten
tot een netwerk verbindt, is het waarschijniijk dat in andere gevallen een anastomose
ze verbindt; dit wordt duidelijk herkend in de blaas van kikvorsen die gezwollen is
door urine, waarin de boven beschreven beweging van het bloed doorde transparante
vaten, verbonden door een anastomose, wordt waargenomen (..)"'''.
18. De Amsterdamse burgemeester Joh. Hudde maakte deze microscoopjes het eerst.
Ze zijn ook gebruikt door Chr. Huygens, Nic. Hartsoeker en Jan Swammerdam. De
Heide schrijft nergens over zijn microscopen, noemt ze slechts een enkele maal.
19. Marcello Malpighi, De Pulmonibus epislolae, I en 11 (Bologna 1661); ook in
Malpighi Opera Omnia (Londen. 1686), waarvan iets verkleind een facsimile verscheen bij
George Olms. Hildesheim-New York, 1975, zwei Bande in einem Band, II, 143, met 2
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Dadelijk na deze korte inleiding gaat De Heide over tot de beschrijving van
zijn waarneming (voor het eerst in het Nieu Ligt (1682) gegeven)-". Hij deed
deze beschouwing van de loop van het bloed aan de binnenzijde van de huid
van een kikker (zie fig. 2). Ook hier is hij schaars met de beschrijving van de
hierbij gevolgde techniek. Slechts in de latijnse versie van zijn observatie^'
deelt hij mede, dat hij een lapje huid nam van een kikvors, afgestroopt van
de onderliggende spieren, maar nog verbonden met de overige huid ("Cutis
Raniae frustrum a subjectis musculis deglubitum, reliqua cuti tamen
connexum"). De bedoeling was duidelijk om aldus de bloedsomloop in het
praeparaat in stand te houden.
Intussen was het bij dit onderzoek niet zijn plan, zoals de inleiding van zijn
afbeeldingen. p. 133-144. Van deze brieven werd een Engelse vertaling gegeven door J.
Young, "Malpighi's De Pulmonibus", in Proceedings of the Royal Society of Medicine 23
(1929-19.30) 1-11. Het hier gegeven citaat vindt men bij Young op p. 9, en in het latijn op
p. 143 der Opera Omnia, waar het aldus luidt: "(...) etenim si semel intra vasa natura
sanguinem volvit, & vasorum fines in rete confundit, probabile est etiam in aliis
anastomosim jungere. hoc evidenter deprehenditur in ranarum vesica ab urina turgente.
in qua citatus sanguinis motus per diaphana vasa mutua invicem anastomosi juncta
observatur, (...)".
20. Deze waarneming is no. 2 in het Niew Ligt (1682), no. 85 in de Anatome Mytuli
(1683), en no. 2 in de Nederlandse vertaling daarna door Van Almeloveen (1684). Citaten
zijn, tenzij anders vermeld, uit de laatstgenoemde editie.
21. Anatome Mytuli (1683) 172.
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beschrijving reeds aangeeft, de overgang van het bloed uit de arterien naar
de venen na te gaan. Zijn uitgangspunt was als het ware een iatrochemische
vraagstelling, namelijk te zien, wat er met een bloedvat gebeurt als het in
aanraking wordt gebracht met een bijtende vloeistof. Hiervoorgebruikte hij
een klein druppeltje vitrioololie. De uitwerking was onmiskenbaar, onmiddellijk kwam de bloedstroom in het vat volkomen tot stilstand. Spoedig
echter werd hij geboeid door wat hij waarnam in de vaten, gelegen in de
omgeving van het "geraakte" vat. Hij werd getroffen door de wisselingen in
de bloedbeweging in de verbindingen tussen twee kleine aders, welke hij als
zodanig herkende aan de stroming van het bloed daarin van smaller naar
wijder caliber: van G naar A, en van E naar I in de afbeelding. In het
tussenliggende veld waren overigens nog vele andere kleine vaatjes, niet in
de tekening weergegeven, te zien. In de afgebeelde verbindingsvaten nu zag
hij in hetzelfde vat het bloed nu eens in de ene richting, en dan weer in de
andere richting stromen, nu eens snel, dan weer langzaam; soms zag hij
"stilstaand" bloed "aan het loopen" gaan. Bovendien zag hij enkele malen
het bloed "als van een Middel-punt des Bloedaders in twee verschillende
einden" lopen; het Middel-punt was niet steeds hetzelfde. Dit verschijnsel
dat door hem het eerst is waargenomen en zorgvuldig beschreven noemde
hij "ongestadige en strijdige loop des Bloeds in de Aders".
Dat De Heide er zich terdege van bewust was, dat hij hier te doen had met
een verschijnsel, te voorschijn geroepen onder experimenteel-pathologische
omstandigheden, moge blijken uit wat hij schrijft:
"Ondertusschen merkte ik dat het Bloed in de takken. voor de geraakte bloedader
gelegen, bijna even snel beweegd werde als doen die nog ongesehonden was: hetgeen
mij ten eersten aansien vreemd dacht, omdat de takken voor het aan raken met Vitrololie haar bloed door de geraakte Ader scheenen te ontlasten, en nergens anders. die nu
door de Vitriol-olie geschonden sijnde. so behoorde het bloed in die voorste takken
indiense haar nergens anders konden ontlasten, stil te staan (...)".

Het heeft De Heide nogal hoofdbrekens gekost zijn bevindingen te verklaren. Hij heeft overwogen, of het geen anastomosen tussen arterieij en venen
konden zijn, die destijds ook genoemd werden "Kus-aders, dat is ongemiddelde gemeenschap tusschen de Slag-aders en Aders". Die gedachte heeft hij
moeten laten varen omdat het hier duidelijk ging om verbindingen tussen
twee aders. Vervolgens besloot hij uit de "strijdige loop" des bloeds erin, dat
er zich geen kleppen in deze vaten bevonden.
Israels en Daniels (1883)-^ — de eerste landgenoten, die aan deze waarnemingen van De Heide behoorlijke aandacht hebben besteed — stellen vast
"dat we hier niet alleen met een waarneming van normalen bloedsomloop in
de fijnste capillairen te doen hebben, maar dat er door den aangebrachten
prikkel een pathologische toestand was in het leven geroepen, dien wij thans
22. A.H. Israels en C.E. Daniels, De verdiensten der Hollandsche geleerden ten opzichle
van Harvey's leer van den bloedsomloop (Utrecht, 1883) 109-113.
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Fig. 3. Leeuwenhoeks eerste afbeelding van dc capillairen, gevoegd bij zijn brief
van 28 december 1683, gepubliceerd in 1684 (zie Alle de Brieven van Antoni
van leeuwenhoek, dl. IV (Amsterdam, 1952) e.v. en plaat XVI).

collateraal-circulatie noemen" (p. 111). Dit klinkt zeer plausibel, maar die
collaterale circulatie heeft dan toch plaats gevonden in reeds tevoren
bestaande fijnste aders, gelegen te midden van talloze nog kleinere vaatjes
(zie boven). Men mag dus aannemen, dat hij een veneus haarvatennet heeft
bestudeerd.
Vergelijking met Leeuwenhoeks eerste waarneming van capillairen (1683/84)
Gelijk bekend, wordt gewoonlijk aan Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)
de eer gegeven de capillairen te hebben bestudeerd, als eerste na Malpighi
die dit in 1661 had gedaan". In 1688 zou hij de rechtstreekse overgang van
het bloed uit de arterien in de venen in de staartvin van een visje aftekenen,
en in 1695 opnieuw de haarvaten afbeelden.
Wanneer men nu Leeuwenhoeks eerste afbeelding van capillairen, gevoegd
bij een brief van 28 december 1683 en gepubliceerd in 1684" (fig. 3), vergelijkt
met die van De Heide, dan wordt men getroffen door een opvallende gelijkenis.
Toch zijn er tussen beide waarnemingen ook duidelijke verschillen op te
merken.
23. L.C. Palm. "Antoni van Leeuwenhoek en de ontdekking der haarvaten", Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde. Naluurweienschappen, Wiskunde en Techniek
I (1978) 170-177.
24. Zie Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek,A\. IV (Amsterdam,1952) 166 e.v.,
en plaat XVI, brief van 20 December 1683 (aan F. Aston),
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Allereerst heeft Leeuwenhoek in zijn praeparaten de beweging van het bloed
niet waargenomen, en ook niet kunnen waarnemen. Leeuwenhoek onderzocht namelijk het slijm of "wolagtige substantie", dat hij bij koeien op de
faeces aantrof, zowel's winters op de stal als's zomers in de wei. Daarin zag
hij bij microscopische beschouwing tot zijn grote verwondering: "(...) een
over groote menigte van seer dunne bloedvaetjens, met haar takjens die op
veel plaatsen soo digt bij een lagen, dat geen 'As ^ 3 " de diameter van een
hair-spatie tusschen haar takjens was".
Na uitvoerige beschouwingen, waarbij hij onder de indruk was van de
gedachte dat hier in deze fijnste vaten de overgang van het bloed uit
slagaders in aders moest plaatsvinden, kwam hij tot de conclusie, dat in zijn
flguur ABCD, een arterie moest voorstellen, en "dat dan GFED. een venae
is, als sijnde D. de uijterste adertak van een arterie ende van een venae"^'.
Die gevolgtrekking, gemaakt zonder waarneming van de bloedstroom, lijkt
op zijn minst twijfelachtig; alleen het punt D is dan de overgang van arterie
naar vene, terwijl bovendien het geheie afgetekende vat A tot G een zelfde
caliber heeft. Het is m.i. aannemelijk dat hij een (veneus) capillairnet heeft
waargenomen. De prioriteit van de afbeelding daarvan komt aan De Heide
toe, wiens observatie in het Nieu Ligt (1682) Leeuwenhoek blijkbaar niet
heeft gekend. Bovendien heeft De Heide dus, zoals we zagen, met behulp
van een ingenieuze techniek de stroming van het bloed toen bestudeerd aan
een levend praeparaat, terwijl Leeuwenhoek tot dan zuiver microscopischanatomisch te werk is gegaan.
In zijn laatste publikatie, daterend uit 1686, is De Heide teruggekomen op
microscopische onderzoekingen van de bloedloop bij de kikvors. Dit in het
latijn geschreven werk bevat een drietal korte experimentele studies, gevolgd
door een nieuwe uitgave van de "Observationes medicae" en de "Anatome
Mytuli", en wordt veelal naar de eerste verhandeling Experimenta circa
sanguinis missionem, proeven over de aderlating, genoemd'''. In zin praktijk
maakte hij, zo deelt hij mede, een matig gebruik van de toen vooral in
Frankrijk zeer in zwang zijnde. aderlating.
Aanleiding tot zijn onderzoek was de kennismaking van de verhandeling
over de aderlating (de Missione sanguinis) van Lorenzo Bellini (1643-1704),
die in 1683 is uitgekomen'^''. Hierin beschreef Bellini de effecten van een
25. Ibid. 185-186.
26. A. de Heide, Experimenta circa Sanguinis Missionem. fibras Matricis unlearn
marinam (Amsterdam: apud Jansonio-Waesbergios, 1686). Hieraan zijn de Observationes
Medicae en de Anatome Mytuli weer toegevoegd. Dit werk is opgedragen aan de "Societas
Naturae Curiosorum", de z.g, Leopoldina, destijds te Neurenberg gevestigd (later te
Halle). Zie ook: P.M.N. Eldering. "Leerlingen, praklikum en haarvaten". Bulletin voor
het onderwijs in de Biologic II (1980) 283-289.
27. L. Bellini, De urinis el pulsibus, de missione sanguinis, de febribus, de morbis capitis
et pectoris (Bologna, 1683).
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Fig. 4. De Heide's proeven met bleed In
dunne glazen buisjcs.

Fig. 5. De Heide's proeven over de genezing van beenbrcukcn van kikvorsen.

aderlating op de bloedsomloop, bijvoorbeeld op de snelheid van de beweging van het bloed. Aangezien De Heide twijfelde aan sommige conclusies
van Bellini, besloot hij tot een proefondervindelijke benadering van het
vraagstuk. Daartoe nam hij weer zijn toevlucht tot microscopische waarnemingen aan de binnenzijde van de huid van de kikvors, en nu ook aan het
mesenterium van het dier. Hij prikte daartoe zowel kleine aderen als
slagaderen aan, en bestudeerde de gevolgen (uitstromen van bloed, bloedleegte van een vat).
Het is duidelijk, dat zijn microscopische waarnemingen bij de kikvors
(waarbij bovendien slechts een deel van alle bloed door de longen gaat) niet
relevant zijn voor de effecten van een grote aderlating bij de mens. De Heide
bestrijdt dan ook na de beschrijving zijner proeven verschillende beweringen
van Bellini met redeneringen en klinische waarnemingen. In elk geval toont
ook deze laatste kleine verhandeling, hoezeer De Heide wetenschappelijk
geinteresseerd is gebleven in de bloedsomloop.
Onderzoekingen van het bloed
De Heide heeft ook vrij veel onderzoek van bloed gedaan en wel met
menselijk en dierlijk bloed'*.
28. Dit onderzoek is medegedeeld in de 3de waarneming. in Nieu Ligt (1682), \n Anatome Mytuli (1683). gesplitst in no. 86 en 87. 94 e.v., en in Ontledinge (1684) weer
samengevoegd in no. 3 (p. 94), Citaten zijn uit Ontledinge.
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Het menselijk bloed verkreeg hij uit een vingerprik, zoals hij aangeeft. Het
blijkt niet, dat hij toen menselijk aderlaatbloed gebruikt heeft. Hij nam het
bloed uit de vinger op in kleine glazen buisjes, die hij rechtop zette, of plat
neerlegde, en beschouwde dan wat er mee gebeurde (zie fig. 4). Er trad
spoedig een scheiding op tussen de "roode stof" en de "waterige" wei, die
zich meestal bovenaan, soms langs de zijden vertoonde. Zoals de figuur aan
het rechter "pijpken" laten zien, smolt hij de einden soms dicht. Legde hij het
buisje plat, dan verzamelde zich de wei ook aan de bovenkant. De rode stof
was blijkbaar zwaarder, en hechtte zich aan de glaswand.
De afbeelding herinnert sterk aan wat men waarneemt, wanneer men
(zoals tegenwoordig vrijwel overal ter wereld geschiedt) de bezinkingssnelheid der rode bloedcellen bepaalt volgens de methode van Westergren, in,
door toevoeging van citraat of oxalaat onstolbaar gemaakt, bloed; bij zeer
hoge bezinkingssnelheid in bloed (met auto-agglutinatie) kan men in het
begin een beeld krijgen precies gelijkend op het linkse buisje in De
Heides figuur.
Intussen heeft hij dierlijk bloed wel onstolbaar gemaakt, namelijk door
defibrineren. Bij de slager verzamelde hij een kom nog warm bloed van een
schaap dat geslacht werd. Hij roerde dit om, opdat het niet zou stremmen,
en het bleef "zeer schoon rood", en vloeibaar (behalve een brokje taai
schuim, dat bovenop kwam drijven), ook nadat de wei zich had afgescheiden. Deed hij er "sterk water" bij, dan stremde het dadelijk en werd zwart,
"walgelijk om aan te schouwen". De Heide deed nog allerlei proeven met
bloed van andere dieren, zoals van een haas (ontnomen aan de ingewanden),
van een hond, verkregen uit de ader van een poot, en uit de gekwetste hals
van een kalkoense haan.
Hij nam het verschijnsel van haemolyse goed waar (waardoor Leeuwenhoek
misleid is, die het bloed altijd met een weinig water mengde alvorens het
microscopisch te bezichtigen). De Heide ving bloed in warm water op, dat
hij zich dan snel rood zag kleuren. Verder deed hij andere proeven door
toevoeging van chemikalien zoals Alsemzout, ammoniakzout, azijn en
brandewijn, somtijds onder verwarming. Eens verwarmde hij 15 drachmen
bloed "met een zagte warmte uit een glaze kolf overgehaald"; het opklimmende vocht verzamelde zich in druppels aan de helm, en was helder,
smakeloos, en zonder reuk, het woog in totaal 10 drachmen, in de kolf bleef
3 drachmen over van een vaste, droge, brokkelige stof, herinnerend aan
gekookte osselever (een klein deel was door breuk van het glas verloren
gegaan).
Een probleem was voor De Heide de vraag, waarom het bloed in het
lichaam niet stolt. Een der factoren was volgens hem de "omiopende
beweging", vervolgens wellicht ook de gisting, want gisting is "niet anders
dan een beweging der deeltjes", en wordt bevorderd door de z.g. niet
natuurlijke dingen (non naturalia, zoals lichaamsbeweging, voeding, etc.),
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en tenslotte de "brijseling" der rode vaste stof in de enge en nauwe
bloedvaatjes. Overigens was hij er van overtuigd, dat het bloed van
verschillende dieren onderling veel gelijkenis vertoont maar toch ook
verschillen moet hebben, al zijn die met "vergrootglazen" niet te zien.
Het bovenstaande moge een indruk geven over de wijze, waarop De Heide
met onderzoekingen op het bloed langdurig en intensief bezig is geweest.
Tenslotte nog iets over de bloedlichaampjes. Wat deze betreft; hij was niet
zeker of ze als een kunstproduct moeten worden beschouwd. Daarover
schreef hij;
"De rode Stof schijnt te bestaan uit kleine Bolletjes: Ik durf niet te bepalen of dese
bolletjes natuurlijk in 't bloed zijn, dan ofse maar bij toeval in de selfde gemaakt
werden door de vermenging met de Wey, even als de Terebinthijn-olie, met water
gemengt en te gaar omgeroerd, de gedaanle van ontelbare kleene bolletjes aanneemd

(...)".
Verder schrijft hij;
"Ik weet wel, dat iemand de bolletjes des Bloeds tweederley stelde, namelijk groot
en kleene, de grootere souden uit ses kleene bestaan; doch ik moet bekennen nog noit
te hebben gesien, dat 'er ses kleene te saam loopen om een g(oote te maken. Egter
loochen ik sulks niet; want de vergroot-glasen die ik gebruikt hebbe zijn mogelijk so
goed niet (...)".

Die iemand was natuurlijk Leeuwenhoek, die de opvatting huldigde dat de
bloedlichaampjes uit zes delen bestaan en daarin uiteenvallen; die deeltjes
zouden ook weer uit zes kleinere delen bestaan en daarin kunnen uiteen
vallen^'.
Callus-vorming bij de genezing van beenbreuk
Over de genezing van beenbreuken door callus-vorming heeft De Heide ook
intensief experimenteel gewerkt; hij was op dit gebied een der vroegste
onderzoekers. Hiervoor heeft hij zich bediend van kikvorsen, die "in groote
overvloed ligtelijk te krijgen zijn"'", en waarvan door hem dan ook ettelijke
exemplaren zijn gebruikt (fig. 5). Hij brak dan een achterpoot en volgde
de genezing. Na 24 uur zag hij een bloeduitstorting rond het geheie
beenpijpje, deels tussen de spieren en in de mergholte gedrongen. Op deze
bloedplaat of-schors, zoals hij haar noemde, vestigde hij alle aandacht. Hij
maakte geregeld, in den beginne zelfs dagelijks, een protocol van zijn
bevindingen. Zo was deze "schors" op de vijfde dag kleiner en vaster en
bleker van kleur, op de 26ste dag vertoonde de bloed-schors zich "heel wit
en kraak-bening"; en op de 29ste dag was de kraakbenige stof harder en
29. Cf. G.A. Lindeboom, "Boerhaave's concept of the basic structure of the body"
Clio Medico 5 (1970) 203-208.
30. Dit is waarneming no. 55 in de Anatome Mytuli (1683), en de eerste in Nieu Ligt
(1682) en in de Ontledinge (1684), Citaten uit Ontledinge.
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overvloediger, "vast aan het been verknogt en aan de binnenste spieren",
hetgeen in de vierde maand nog duidelijker was.
Bij deze experimentele observaties beeldde hij het dijbeen van een man af,
dat enige maanden voor diens dood gebroken was, waarna het ene einde
door de huid stak. Het femur was door de chirurgijns postmortaal verwijderd, ontvleesd en bewaard. De massa van de callus (destijds ook "weer"
genoemd) was onregelmatig en vertoonde enige holten, en was met enkele
grote, en ontelbare kleine gaten doorboord. De callus zat vast op het bot.
maar kon daarvan toch gescheiden worden zonder het bot te beschadigen.
De Heide heeft zich afgevraagd, of de "weer" zich niet in de bloedschors
ontwikkelde.
In een andere waarneming" ging hij de genezing na van een door trepanatie
opzettelijk bewerkte schedelwond bij een hond; na het verwijderen van een
door boringen losgemaakt stukje van het schedeldak, sneed hij de dura
mater in. De hond kreeg eerst toevallen. De volgende dag vond hij de met
pluksel verbonden wond bedekt met een laagje etter, doch overigens goed
van aanzien, zodat hij er een lap huid met vlees over legde. De ettering bleek
in de volgende dagen te blijven bestaan, op de twaalfde dag krabde de hond
het verband van zijn kop, en twee dagen later doodde De Heide hem. Bij
onderzoek van het bot bleek het gat door een kraakbenige stof min of meer
opgevuld te zijn. echter niet regelmatig en niet in het vlak van de botranden.
De hersenen vertoonden slechts een klein wondje. Aan zijn bevindingen
knoopte de onderzoeker beschouwingen vast, onder andere over het z.g.
wilde vlees'^

SUMMARY
Anton de Heide as an experimental

investigator

Anton de Heide. a Middelburg doctor, who discovered the ciliar motion in mussels, also
made original experimental research in the field of physiology and pathology. Some of
these observations are briefly discussed. With his microscopes he studied the movement of
the blood in a capillary net of the inner side of the skin of a frog, as well as the effect of
punctures of small veins and arteries. Further he studied the behaviour of human blood in
small glass tubes, and the blood of some animals by preventing coagulation, or adding
chemical substances. Finally he made an experimental study of the formation of callus in
the broken bones of the legs of frogs.

31. Waarneming V. in Nieu Ligt (1682), ook in Ontledinge (1684), aldaar op p. 121.
32. Ter vergelijking zij hier gewezen op de beschrijving van de genezing van traumatische schedeldak- ("bekkeneel") breuken (eenmaal ook na bottransplantatie) door Job
van Meekren Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen in 1668 (facsimile 2de druk 1728:
Alphen aan den Rijn. 1979) 1 e.v.

