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ZO LEEUWENHOEK, ZO LEEUWENHOEK-COMMISSIE 

Bespreking van; Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek, dl. I-XII 
(1939-1989). 

Bij het lezen van de brieven van Antoni van Leeuwenhoek komen bij mij 
steeds twee tegenstrijdige gevoelens op. Enerzijds bewondering voor een 
man die zo uiterst nauwgezet, met grote toewijding en niet aflatende ijver de 
meest uiteenlopende onderwerpen met zijn microscoop heeft bestudeerd. 
Anderzijds ongeduld en ergernis jegens die man die steeds maar in hetzelfde 
kringetje blijft ronddraaien. Keer op keer komen immers in zijn brieven 
dezelfde onderwerpen terug. Ergernis ook jegens iemand die er naar lijkt te 
streven zijn gedachten op de meest omslachtige manier op papier te zetten en 
niet eens een poging onderneemt om al hetgeen hij heeft onderzocht 
systematisch te ordenen om het dan pas aan zijn lezers te presenteren. 
In het recent gepubliceerde twaalfde deel van Alle de Brieven van Antoni van 
Leeuwenhoek^ worden 37 door Van Leeuwenhoek geschreven brieven ver-
meld. Van een aantal daarvan is wel bekend dat hij ze geschreven heeft, 
maar is het manuscript, en dus ook de inhoud, verloren gegaan. Een aantal 
andere brieven heeft voornamelijk betrekking op een in de post zoekgeraakt 
boek dat de Italiaan Antonio Magliabechi bij wijze van geschenk aan Van 
Leeuwenhoek had toegezonden. Netto be vat dit deel 18 brieven met een 
overwegend natuurwetenschappelijke inhoud. Deze zijn door Van Leeuwen
hoek geschreven in een periode van ruim drie jaren, namelijk tussen juli 1696 
en oktober 1699. Zoals gebruikelijk bij Van Leeuwenhoek komen in de 
brieven tal van verschillende onderwerpen aan bod, varierend van slakke-
eieren tot de bouw van de maag van een kalf. 

Het kan Van Leeuwenhoek niet kwalijk worden genomen dat zijn microsco-
pische waarnemingen er niet toe geleid hebben dat de verklaring van de 
werking van de levensprocessen van plant, dier en mens onmiddellijk op een 
nieuwe leest geschoeid werd. Dat was ook nooit zijn bedoeling, en boven-
dien zijn tijdgenoten en evenknieen in de microscopic, zoals Marcello 
Malpighi, die een dergelijk doel wfel voor ogen hadden, daar ook niet in 
geslaagd. Maar Van Leeuwenhoek onderscheidde zich in zoverre van 
Malpighi, maar ook van Robert Hooke en Nehemiah Grew, dat hij zich er 
verder niet om bekommerde dat zijn geploeter niet leidde tot een nieuw, 

1. Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek, deel XII (Lisse: Swets & Zeitlinger B.V., 
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groots concept waarin de veelheid van gegevens omtrent de microscopische 
bouw van de levende materie gevat kan worden, maar onverdroten voort-
ging met waarnemen. 
Uit het onderstaande overzicht van de publikatiegeschiedenis van Alle de 
Brieven blijkt dat de bezorger van Van Leeuwenhoeks brieven, de Leeuwen
hoek-Commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen, veel met Van Leeuwenhoek gemeen heeft. Met grote volharding is 
deze commissie voortgegaan op de eenmaal ingeslagen weg. 
Het idee om een moderne uitgave te bezorgen van alle door Van Leeuwen
hoek geschreven brieven kwam voor het eerst op in 1923 tijdens de 
herdenking van zijn 200e sterfdag.^ Dit plan kwam echter pas tot voile 
ontplooiing tijdens de voorbereidingen voor de viering van Van Leeuwen
hoeks 300e geboortedag. In december 1931 besloot de Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen een commissie in het leven te roepen, 
die de publikatie van Van Leeuwenhoeks brieven moest gaan voorbereiden.' 
De voorbereidingen namen zoveel tijd in beslag dat het eerste deel van Alle 
de Brieven uiteindelijk pas in 1939 van de persen rolde. Door de jaren heen 
bleven de voorbereidingen veel tijd vergen. In 1989, precies een halve eeuw 
later, kwam het meest recente deel, het twaalfde uit. De delen zijn dus met 
een tussenpoze van zo'n vier, vijf jaar gereed gekomen. Maar de opzet was 
dat dat om de twee a drie jaar zou gebeuren.* Uit de voorwoorden bij de 
verschillende delen blijkt dat de Leeuwenhoek-Commissie steeds weer 
teleurgesteld was, wanneer dat doel niet gehaald werd. 
Vergelijken we de onderhavige uitgave eens met twee andere, overeenkom-
stige projecten: de correspondenties van Christiaan Huygens en Henry 
Oldenburg, mannen, waar Van Leeuwenhoek zelf ook mee te maken had. 
Huygens' correspondentie werd in de eerste 10 delen van zijn Oeuvres 
Completes in een tijdbestek van slechts 17 jaar gepubliceerd.^ De brief-
wisseling van Henry Oldenburg, jarenlang secretaris van de Royal Society en 
redacteur van de Philosophical Transactions, beslaat 13 delen, waarvan de 
eerste 11 delen in slechts 12 jaar tijds verschenen.' Het tempo van de 
publikatie van Van Leeuwenhoeks brieven ligt een stuk lager. 
Nu moeten bij die vergelijking wel enige kanttekeningen geplaatst worden. 
Van Leeuwenhoeks briefwisseling is als zodanig niet direct vergelijkbaar met 
geleerde correspondenties als die van Huygens of Oldenburg omdat Van 

2. A. Schierbeek, "The Collected Letters of Antoni van Leeuwenhoek, an appeal to the 
scientific world", Antonie van Leeuwenhoek 19 (1953) 181-188. 

3. A. Schierbeek, "Eenige mededeelingen over de uitgave van Leeuwenhoeck's Opera 
Omnia", Natuurwetenschappelijk Tijdschrift 20 (1938) 191-197. 

4. Schierbeek (1953), zie noot 2. 
5. Oeuvres completes de Christiaan Huygens, 22 delen (Den Haag, 1888-1950). 
6. The Correspondence of Henry Oldenburg, 13 delen (Madison, 1965-1986). 
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Leeuwenhoeks brieven een geheel andere functie vervulden. De laatste 
maakte immers al zijn wetenschappelijk werk uitsluitend wereldkundig in de 
vorm van brieven. Moderne edities van historisch belangrijk wetenschap
pelijk werk zijn toch wat anders dan briefwisselingen. De publikaties van 
Huygens' wetenschappelijk werk, dat wil zeggen de tijdens zijn leven 
gepubliceerde boeken en artikelen, aangevuld met enkele posthume publika
ties en een grote hoeveelheid relevant manuscriptmateriaal, heeft veel meer 
tijd gevergd dan de uitgave van zijn correspondentie. De twaalf delen van 
Huygens' Oeuvres Completes waarin diens wetenschappelijk werk werd 
gepubliceerd, werden over een periode van 45 jaar uitgegeven. Toch kunnen 
dergelijke edities ook in hoog tempo uitgegeven worden. Als voorbeeld 
daarvan kan Eulers verzamelde werk opgevoerd worden.' Daarvan ver-
schenen tot nu toe 71 kloeke delen in even zo vele jaren. Het verschil tussen 
deze edities van Huygens' en Eulers wetenschappelijk werk is daarin gelegen 
dat dat van Huygens vrij uitvoerig geannoteerd is, en de oorspronkelijke 
teksten, voor zover in het Nederlands gesteld, vertaald zijn, terwijl de 
voetnoten in Eulers verzamelde werken met een lantaamtje gezocht moeten 
worden. In feite bepaalt dus het aantal en de uitgebreidheid van de noten het 
tempo waarmee dergelijke projecten uitgevoerd kunnen worden. 
Keren we nu terug naar Van Leeuwenhoeks brieven. De doelen die de 
oorspronkelijke Leeuwenhoek-Commissie zich had gesteld zijn vastgelegd in 
het voorwoord tot het eerste deel van Alle de Brieven. Voorop stond dat alle 
brieven van Van Leeuwenhoek, voor zover bekend, in hun oorspronkelijke 
tekst gepubliceerd moesten worden. Daarnaast moest de inhoud ervan voor 
de hedendaagse lezer zo begrijpelijk mogelijk gemaakt worden. Dat bete-
kende dat Van Leeuwenhoeks 17e-eeuwse Nederlands, met name obsolete 
woorden en buitenissige zinsconstructies, opgehelderd moesten worden. En 
natuurlijk moest er een Engelse vertaling toegevoegd worden. Maar boven-
dien wilde de Leeuwenhoek-Commissie het gehele werk van Van Leeuwen
hoek zodanig interpreteren dat de moderne lezer zich als het ware voor ogen 
kon halen waar Van Leeuwenhoek het nu eigenlijk over had. Dat laatste 
bracht met zich mee dat voor zover mogelijk Van Leeuwenhoeks be-
schrijvingen in moderne terminologie 'vertaald' moesten worden. Waar 
nodig wilde de commissie dat nog aanvuUen met een overzicht van de 
huidige kennis omtrent de verschillende onderwerpen die door Van Leeu
wenhoek aangesneden werden. En ten slotte moesten Van Leeuwenhoeks 
opmerkingen ook nog geplaatst worden in het kader van de kennis van zijn 
tijd. Met andere woorden, er moesten taalkundige, natuurwetenschappelijke 
en historische aantekeningen komen. 

7. Leonhard Euler, Opera Omnia, 71 delen (Leipzig 1911-1982). 
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Het stramien voor de uitgave van Van Leeuwenhoeks brieven vertoont de 
kenmerken van de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis rond de Tweede 
Wereldoorlog. Vooral dr. A. Schierbeek,* jarenlang als hoofdredacteur de 
drijvende kracht achter het verschijnen van de afzonderlijke delen van Alle 
de Brieven, drukte zijn persoonlijk stempel op het project. Uit zijn bio-
grafieen van Swammerdam' en Van Leeuwenhoek'" blijkt dat Schierbeek 
zeer hechtte aan het gegeven of een van zijn helden de eerste was die dit of 
dat ontdekte. Ook maakte hij er steeds een punt van om de moderne stand 
van zaken te vergelijken met de bevindingen van Swammerdam of Van 
Leeuwenhoek. 
Het is duidelijk dat de Leeuwenhoek-Commissie zich met een dergelijke 
uitgebreide doelstelling een enorm zware opgave gesteld heeft. In feite heeft 
zij er voor gekozen om twee taken in een keer te verrichten: behalve een 
volledige, tot in de puntjes verzorgde uitgave van de tekst van alle brieven 
van Van Leeuwenhoek, ook een uitputtende interpretatie van diens werk. 
Uit de opsomming van werkzaamheden waarvoor de Leeuwenhoek-Com
missie zich gesteld zag, zal duidelijk zijn dat de publikatie van Van 
Leeuwenhoeks brieven niet anders dan traag kon verlopen. 
Men kan zich afvragen of het programma zoals dat door de Leeuwenhoek-
Commissie werd opgesteld een verstandige keuze is geweest. Laten we om 
een antwoord op die vraag te krijgen de noten eens wat nader bekijken. 
Voor wat betreft de tekstvarianten heeft het uitgezette beleid er toe geleid 
dat een niet onaanzienlijk deel van de voetnoten betrekking heeft op 
marginale verschillen tussen de al in de 17e eeuw gepubliceerde tekst" en het 
oorspronkelijke manuscript. Het betreft dan het wegvallen van woorden en 
spellingsvarianten. Natuurlijk noopte Van Leeuwenhoeks eigenzinnige taal-
gebruik de bewerkers tot het plaatsen van vele voetnoten. Niet alleen om 
niet langer gangbare woorden in modern Nederlands om te zetten, maar ook 
om Van Leeuwenhoeks zinnen begrijpelijk te maken. Hij schreef immers een 
barbaars soort Nederlands, met bizarre zinswendingen in ellenlange zinnen. 
Schierbeek schatte in 1938 dat het aantal 'ophelderende aanteekeningen' in 
deel 1 en 2 te zamen ongeveer 1500 zou beslaan, waarvan niet minder dan 
1000 taalkundige noten waren.'^ Maar een groot deel daarvan had, mijns 

8. P. v.d. Pas, "In memoriam Dr. Abraham Schierbeek", Janus (1975) 1-12. 
9. A. SchiethttV., Jan Swammerdam (12 Februari 1637 -17Februari 1680). Zijn Leven en 

zijn werken (Lochem, 1947). 
10. A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek, zijn leven en zijn werken, 2 delen (Lochem, 

1950-51). 
11. Gebundelde edities van Van Leeuwenhoeks brieven verschenen tussen 1685 en 1716 

in diverse Nederlandstalige edities en in Latijnse vertalingen. Zie voor een overzicht 
Schierbeeks biografie van Van Leeuwenhoek. 

12. Schierbeek (1938), zie noot 3. 



269 

inziens, gerust weggelaten kunnen worden. Doordat, bijvoorbeeld, con
sequent alle obsolete woorden, of woorden die alleen in Van Leeuwenhoeks 
idioom gangbaar waren, 'vertaald' worden in modern Nederlands of ze nu 
voor de eerste keer in een brief voorkomen of voor de tiende, vindt men vele 
noten die de lezer er nogmaals op attent maken dat 'versameling' voor 
paring staat. Wat betreft de 'vertaling' van oud-Nederlandse woorden in 
moderne was bijvoorbeeld de eenmalige opstelling van een woordenlijst 
een goed alternatief geweest. Ook had een soort 'handleiding' in het eerste 
deel, waarin de meest voorkomende en kenmerkende eigenaardigheden van 
Van Leeuwenhoeks taalgebruik behandeld werden, de serieuze student van 
zijn brieven een heel eind op weg geholpen onder besparing van talloze 
voetnoten. 
De wetenschappelijke interpretatie van Van Leeuwenhoeks bevindingen 
werd even degelijk aangepakt als de taalkundige. Niet alleen in de vorm van 
voetnoten, maar ook in een aantal afzonderlijke essays werden Van 
Leeuwenhoeks rekenmethoden," zijn ofthalmologische waarnemingen'* en 
een aantal andere onderwerpen nader geanalyseerd. 
Wat betreft de biologische notities kan er niet anders dan met bewondering 
gesproken worden over hoe grondig diverse medewerkers zich verdiept 
hebben in wat Van Leeuwenhoek zag of gezien kon hebben. In de oudste 
delen van Alle de Brieven ging de redactie heel ver, nam ter vergelijking of 
toelichting ook foto's op van preparaten die de medewerkers gemaakt 
hadden met gebruikmaking van de methoden die Van Leeuwenhoek had 
toegepast, of toegepast zou kunnen hebben. Dergelijke foto's zijn verhelde-
rend en ook verrassend, omdat er uit blijkt hoe scherp Van Leeuwenhoek 
heeft waargenomen. Ook is het voor de moderne bioloog prettig Van 
Leeuwenhoeks beschrijvingen in verband te kunnen brengen met eigen 
kennis door middel van de bijgevoegde noten, waarin de moderne soorts-
namen zijn vermeld. Echter vanuit wetenschapshistorisch oogpunt bezien 
heeft naar mijn mening Van Berkel, in zijn bijdrage tot de feestbundel naar 
aanleiding van Van Leeuwenhoeks 350e geboortedag", terecht op gewezen 
dat deze praktijk verdoezelt dat Van Leeuwenhoeks tijdgenoten de obser-
vaties van Van Leeuwenhoek maar moeilijk konden interpreteren en 
daarom in veel gevallen voor kennisgeving aannamen en verder niet in hun 
beschouwingen betrokken. Een voorbeeld daarvan is te vinden in Stephen 
Hales' Vegetable Staticks {Londcn, 1727), waarin wel Grews en Malpighi's 
waarnemingen omtrent de microscopische anatomic van de plant vermeld 

13. E.J. Dijksterhuis, "Wiskunde in Leeuwenhoeck's Brieven", AdB III, 442-452. 
14. W.P.C. Zeeman, "Van Leeuwenhoek en de Oogheelkunde", AdB IV, 300-312. 
15. K. van Berkel, "Intellectuals against Leeuwenhoek", in L.C. Palm & H.A.M. 

Snelders, eds., Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). (Amsterdam, 1982) 187-209. 
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worden, maar niet die van Van Leeuwenhoek. 
Evenals dat het geval is met de taalkundige noten is de bezorger van Van 
Leeuwenhoeks brieven naar mijn mening ook hier wat al te overijverig te 
werk gegaan. Het gaat wel erg ver om voetnoten te plaatsen waarin uitgelegd 
wordt hoe de lebmaag van de koe opgebouwd is. Vermoedelijk weet de 
serieuze student van Van Leeuwenhoeks brieven dat al, en anders is het 
eenvoudig dat in een leerboek, de Winkler Prins of de Encyclopedia 
Brittanica op te zoeken. Bovendien is de toevoeging van moderne inzichten, 
zeker als dat gebeurt bij zo'n langlopend project, op zich zelf al een 
hachelijke onderneming omdat ook de moderne inzichten in de loop van de 
eeuw die waarschijnlijk nodig zal zijn om Van Leeuwenhoeks brieven 
allemaal te publiceren, zeker nog aan verandering onderhevig zuUen zijn. 
Overigens, vroegere recensenten deelden mijn mening in dezen zeker niet. 
Maria Rooseboom, bijvoorbeeld, schreef in haar recensie van het derde 
deel," dat zij hoopte dat de Leeuwenhoek-Commissie op de ingeslagen weg 
zou voortgaan. Zij wilde zelfs nog meer. Wat zij nog miste waren voetnoten 
met historische analyses waarin Van Leeuwenhoeks bevindingen en zijn 
theorieen vergeleken werden met die van zijn tijdgenoten. Ik ben blij dat die 
suggestie niet opgevolgd is en dat dergelijke annotaties eerder uitzondering 
dan regel zijn. Immers gezien het tempo waarin de delen verschijnen en 
gezien de ontwikkelingen in de wetenschapsgeschiedenis zouden dergelijke 
voetnoten al snel meer historische dan actuele waarde gaan bezitten en zou 
Alle de Brieven wel eens boeiender als bron voor de geschiedenis van de 
wetenschapsgeschiedenis kunnen worden dan als bron voor de geschied-
schrijving zelf. 
Het valt wellicht te prijzen dat de huidige Leeuwenhoek-Commissie het 
beleid zoals dat in de eerste jaren werd uitgezet vrijwel ongewijzigd voortzet, 
maar het heeft jammer genoeg tot gevolg dat voor wetenschapshistorici de 
voltooiing van de uitgave van de verzamelde brieven van Van Leeuwenhoek 
nog lang op zich zal laten wachten. Zou een koerswijziging daarom 
wenselijk zijn? In het verleden zijn ten minste twee koerswijzigingen 
aangebracht. In eerste instantie meende de Leeuwenhoek-Commissie wat 
betreft de Engelse vertaling van de brieven te kunnen volstaan met de 
vertalingen die in de Philosophical Transactions waren verschenen, aangevuld 
met een moderne vertaling van die stukken die de redacteur van die 
periodiek had weggelaten. Nadat echter Francis J. Cole crop gewezen had" 
dat oud en modern Engels niet gemengd mogen worden, werd deze koers 
gewijzigd en werden alle brieven opnieuw in het Engels vertaald. Een tweede 

16. M. Rooseboom, recensie van Alle de Brieven deel III in Archives Internationales 
dHistoire des Sciences 8 (1949) 991-996. 

17. Zie: "Voorrede tot deel 11", in AdB II. 
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koerswijziging is van recenter datum. Tegen het einde van de jaren zeventig 
werd besloten om niet langer eindeloos te wachten op gegevens die 
medewerkers toegezegd hadden, maar die zeer lang op zich lieten wachten.'* 
De implicatie ervan was dat de uitputtende interpretatie van Van Leeuwen
hoeks werk werd losgelaten. Op het eerste gezicht lijkt dat een verstandig, 
pragmatisch besluit. Maar de adder onder het gras is dat het nu min of meer 
aan het toeval overgelaten wordt welke uitlatingen, opmerkingen of waar
nemingen van Van Leeuwenhoek wel van een toelichting worden voorzien 
en welke niet. Nu de natuurwetenschappelijke annotatie daardoor toch al 
niet meer optimaal is zou de Leeuwenhoek-Commissie er mijns inziens goed 
aan doen om vanaf heden die toelichting maar helemaal te laten vervallen en 
zich te concentreren op het zo snel mogelijk publiceren van de nog 
resterende 250 brieven. 
Alles bijeen genomen heeft de uitgave van Alle de Brieven er zeker toe geleid, 
zoals de bedoeling was, dat Van Leeuwenhoeks wereld inderdaad toe-
gankelijk is geworden voor een brede kring van lezers. Maar het zijn vooral 
leken in de microscopic en wetenschapsgeschiedenis, die van de uitvoerige 
annotatie profijt trekken. De wetenschapshistorici daarentegen, waarschijn
lijk toch de meest intensieve gebruikers van Alle de Brieven, wordt het lekker 
doorlezen van de brieven welhaast onmogelijk gemaakt doordat de num-
mertjes achter tal van woorden de aandacht verplaatsen naar de correspon-
derende voetnoot, waar bij nader inzien eigenlijk niets van interesse in staat. 
Het lezen van de oorspronkelijke drukken van Van Leeuwenhoeks brieven 
vind ik daarom veel prettiger. Maar ik geef toe dat ik in een gepriviligeerde 
positie verkeer omdat ik zowel de taal kan lezen als de oude drukken bij de 
hand heb. Kortom, Alle de Brieven wekt bij mij dezelfde tegenstrijdige 
gevoelens van bewondering en ergernis als Van Leeuwenhoek zelf. Bewonde
ring voor het doorzettingsvermogen van de redactie, die toch steeds maar 
weer toelichting en opheldering uit handen van tal van specialisten weet te 
verkrijgen. Bewondering die alleen maar versterkt wordt wanneer je je 
plotseling realiseert voor welk een valkuil deze of gene voetnoot je behoedt 
heeft. Maar ook ergernis vanwege de eindeloze hoeveelheid noten, die je 
aandacht afleiden zonder er wezenlijke informatie tegenover te stellen. 
Ergernis vermengd ook met ongeduld vanwege de vele jaren die verstrijken 
voor weer een deel verschijnt. 

Marian Fournicr 

18. Zie: "Voorwoord", in AdB X. 


