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DE DOOS VAN PANDORA 

EEN MICROSCOOP VAN ANTONI VAN 
LEEUWENHOEK 

Marian Fournicr' 

Onlangs verwierf Museum Boerhaave een micro
scoop vervaardigd door Antoni van Leeuwenhoek 
(fig. 1). Het bestaan ervan kwam aan het licht vlak 
na de Leeuwenhoektentoonstclling die Museum 
Boerhaave samen met het Science Museum in 
Londen van november 1982 tot september 1983 
organiseerde.' De eigenaar meldde zich bij het 
museum met de mededeling dat hij ook zo'n 
microscoopje bezat als die te zien waren in de 
tentoonstelling. I. van Zuylen heeft daarop de 
nieuwe microscoop op dezelfde manier onder
zocht als de negen destijds al bekende Leeuwen
hoekmicroscopen.- In tabel 1 zijn de meetgegevens 
van deze tien microscopen samengevat, samen met 
enkele specifieke kenmerken. 

Uit de tabel blijkt dat de opti.sche karakteristie
ken en de afmetingen van de nieuwe microscoop 
overeenkomen met die van de negen al bekende. 
Deze microscoop is de kleinste van de tien en het 
vergrotend en oplos.send vermogen zijn het minst, 
maar liggen in de lijn van de overige door Van 
Leeuwenhoek gemaakte microscopen. Toch heeft 
dit instrument drie specifieke kenmerken die vragen 
om nadere aandacht: het zilvermerk, het merkte
ken in de vorm van twee pijlen en het gat in de 
lensplaat. 

Zilvermerk 
Aan de bovenkant van de achterkant van de lens
plaat is een zilvermerk uit de periode 1814-1831 
ingeslagen (zie fig. 2). Deze merken werden aange
bracht op zilveren voorwerpen die in het openbaar 
verkocht werden. Dit merk vormt de belangrijkste 
aanwijzing voor de authenticiteit. Het is immers 
zeer onwaarschijnlijk dat iemand in die periode -

*Museum Boerhaave, postbus 11280, 2301 FXi Leiden. 

het begin van de negentiende eeuw - een Leeuwen-
hoekmicroscoop vervalst zou hebben. De histo
rische belangstelling voor dergelijke objecten, 
erfstukken van vaderlandse helden, was weliswaar 
in opkomst maar nog gering; een nagemaakte 
microscoop zou niet meer opgebracht hebben dan 
de waarde van het zilver. 

Deze microscoop is dus in het begin van de 
negentiende eeuw op een veiling van eigenaar 
gewisseld. Dat zou dan al tenminste de tweede keer 
zijn want in 1747 werden alle nog in bezit van de 
familie zijnde microscopen van Van Leeuwenhoek 
openbaar verkocht. Van Seters heeft die instru
menten destijds geïnventariseerd.' 

Er werden 248 microscopen van het bekende 
type verkocht en daarnaast 88 'stelletjes met bek-
kentjes' (handloupes met een oogcup), 2 grote 
vierkante 'stellen' om de omloop van het bloed te 
zien, 10 aalkijkers en 11 oesterkijkers (een klein 
model aalkijker) en daarnaast nog eens 172 losse 
lenzen gevat in messing plaatjes. Er waren vele 
kopers, die graag een microscoop van Van Leeuwen
hoek voor hun verzameling fysische instrumenten 
kochten. Na de dood van de nieuwe eigenaar werden 
de instrumenten vaak weer verkocht of geveild. Dat 
was bijvoorbeeld het geval met de drie micro
scopen en acht lenzen, afkomstig van Van Leeu
wenhoek, in de verzameling van Abraham Edens, 
die in 1765 geveild werd."* 

Merkteken 
In de lensplaat van dit instrument zijn aan de ach
terzijde twee tekens in de vorm van een pijl inge
slagen (fig. 3). Dit is ook te vinden op twee van de 
al langer bekende microscopen: één met een enkel 
pijltje en één met twee pijltjes. Nog een ander 
exemplaar heeft een ander merkteken, ruwweg in 
de vorm van een 3 (een drachmeteken). Dergelijke 
ingeslagen merktekens zijn ook bekend van chirur
gische instrumenten, van messen, van bajonetten 
op geweren e.d., en werden aangebracht door de 

1 Catalogi respectievelijk: S.B. Engelsman, Antoni van Leeuwciiluyck, i(i32-;723 (Leiden 1982); B. Bracegirdie, 
Beads o/^/rtss (Londen 1983). 

2 De resultaten werden gepubliceerd in de catalogi genoemd in noot 1 en tevens in enkele tijdschriften, waar
onder: J. van Zuylen, 'The microscopes of Antoni van Leeuwenhoek', Journal of Microscopy \'2.\ (1981) 309-328; 
Dez., 'On the microscopes of Antoni van Leeuwenhoek', janus 68 (1981) 159-198. 

3 W.H. van Seters, ' Leeuwenhoecks microscopen, praepareer- en observatie-methodes', Bijiiragcn tol de 
Geschiedenis der Geneeskunde 13 (1933) 217-235. 

4 Verzameling van een partij konst-gereedschappen, wiskundige, werk-tuigkundige, natuurkundige, geziclnkundige 
werktuigeti... Nagelaten door wylen den heer Abraham Edens (Leyden 1765). 
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Figuur i: .Vhterzijde van de micr<iscoop. Figuur 2: Détail van het zilvermerk. 

Figuur 3: Détail van de ingeslagen merktekens. Figuur 4: Détail van de schrocfgaten in de lensplaat. 
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maker. De aanwezigheid van deze tekens roept dan 
ook de vraag op of Antoni van Leeuwenhoek wel
licht een deel van zijn omvangrijke verzameling 
microscopen liet maken door de plaatselijke in
strumentmaker dan wel een koperslager of klok
kenmaker of vergelijkbare ambachtsman. 

Dat hij zelf microscopen vervaardigde staat bui
ten kijf; hij spreekt daarover expliciet in een aantal 
brieven. Voor het eerst in 1689, toen hij na lang 
aarzelen in een brief een beschrijving en afbeelding 
van zijn aalkijker publiceerde in de Philosophical 
Transactions. De brief is geheel in de ik-stijl ge
schreven en staat vol zinnen als 'Ik hebbe dan 
genomen een stuk geel koper...' en 'Na desen heb 
ik gemaakt drie schroeven....'.' Jaren later komt hij 
nog eens terug op het maken van microscopen en 
schrijft dan dat de lenzen in zijn microscopen 
'door mij met silver gemonteerd sijn, en al hoe wel 
ik gans geen onderrigtinge en hebbe gehad, om in 
eenig metaal met hamer ofte vijl, te arbeijden, soo 
monteer ik egter mijn glasen' .̂  

Wellicht heeft Van Leeuwenhoek zich het bewer
ken van metalen eigen kunnen maken zonder 
onderricht - zou hij toch niet soms meegekeken 
hebben over de schouder van een ambachtsman? -, 
maar de techniek van het lenzenslijpen heeft hij toch 
moeten leren. In de tijd dat van Van Leeuwenhoek 
met zijn microscopisch onderzoek begon, waren er 
voor zover de documentatie strekt twee instru
mentmakers in Delft, namelijk Anthoni Sneewins 
en Johan de Wijck, Sneewins is vooral bekend als 
maker van proportionaalpassers en andere mathe
matische instrumenten. Van De Wijck is vrijwel 
niets bekend, behalve dan dat hij rond 1655 contact 
had met Christiaan en Constantijn Huygens toen 
beide broers voor het eerst samen lenzen wilden 
gaan slijpen-' en zij bij De Wijck, die bekendheid 
genoot als maker van optische instrumenten, om 
hulp aanklopten. 

De veronderstelling dat de twee pijltjes het 
merkteken van een ambachtsman zouden zijn, is 
echter niet waarschijnlijk omdat één van de vier 
'gemerkte' microscopen met een enkele pijl gemerkt 
is. Indien binnen de muren van dezelfde stad twee 
ambachtslieden zoveel op elkaar gelijkende merkte
kens zouden gebruiken, zou dat tot verwarring 
omtrent de vraag wie de maker was kunnen leiden. 
Zouden het dan tekens zijn om de zilveren van de 
messing microscopen te onderscheiden? [5at klopt 
in ieder geval met de nu bekende microscopen: 
twee zilveren microscopen dragen elk twee pijltjes 

en een messing microscoop slechts één. Aan de 
andere kant dragen zes van de overige micro
scopen helemaal geen merktekens en een andere 
zilveren een heel ander. Wat de betekenis is van de 
merktekens blijft dus een open vraag. 

Gat in de lensplaat 
Tenslotte is er het curieuze gat in de lensplaat (fig. 
4). In het linkergat op de foto wordt de schroef 
gedraaid waarmee de objectdrager cum handvat 
aan de lensplaat bevestigd wordt. Ook het tweede, 
even grote, gat heeft een schroefdraad aan de bin
nenkant. Dit zou bedoeld kunnen zijn om een 
andere objectdrager aan de lensplaat te bevestigen. 
Omdat deze niet identiek zijn, zou bevestiging 
soms om een gat op een andere plek vragen. De 
punt ervan moet immers voor de lens uitkomen. 
Op die manier zou Van Leeuwenhoek dan als hij 
eenmaal een voorwerp bevestigd had op de object
drager gemakkelijk hetzelfde object met lenzen van 
verschillende sterkte kunnen bekijken. Opvallend is 
dat in drie van de overige negen microscopen ook 
een gat aangebracht is, ditmaal zonder schroef
draad, in het verbindingsstuk tussen de lensplaat en 
de objectdrager. Deze gaten kunnen alleen func
tioneel zijn als ze dienen om de objectdragers in 
andere positie ten opzichte van de lensplaat te 
bevestigen of op een andere lensplaat met net iets 
andere afmetingen. 

Een andere mogelijkheid is dat het tweede gat 
gebruikt werd om de lensplaat te bevestigen aan 
het frame van een aalkijker. Dat is eigenlijk niet 
meer dan een bijzondere draagconstructie voor 
een glazen buis met daarin de aal of vis. En aan 
deze constructie bevestigde Van Leeuwenhoek een 
lens, dat kon zijn de lensplaat van zijn bekende 
microscoop, maar ook een apart type lenshouder." 
Tenslotte bestaat de mogelijkheid, dat de maker 
van deze microscoop op de verkeerde plaats een 
gat heeft gemaakt voor de objectdrager, gewoon 
een vergissing dus. 

De opstaande rand van het naar buiten geduwde 
metaal rond beide gaten vormt geen illustratie van 
het gegeven dat de Leeuwenhoekmicroscopen 
nogal grof zijn afgewerkt. Deze randen hebben in 
dit geval een functie: ze verlengen als het ware de 
schroefdraad aan de binnenkant van het gat, waar
door de schroef meer greep heeft op de lensplaat. 

Datering 
Rest de vraag: wanneer werd deze microscoop 

5 Gedateerd 12 januari 1689, in Alle de brieven van .Antoni van Leeuwenhoek, dl. VIII (Amsterdam 1967) 66-117. 
6 In een brief gedateerd 9 juni 1699, in ibid., dl. XII (Lisse 1989) 304. 
7 Oeuvres completes de Christiaan Huygens, dl. I (Den Haag 1888) brieven nr. 202, 233, 235, 236, 242. 
8 Zie noot 5. 
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gemaakt? Van Leeuwenhoek was nogal terughou
dend met het verstrekken van informatie omtrent 
zijn microscopen. In een brief gedateerd 25 decem
ber 1700 schrijft hij wel: 'Ik hebbe hondert, en 
hondert geslepene Vergrootglasen'.'* Zacharias van 
Uffenbach is wat nauwkeuriger.'" In zijn beschrij
ving van het bezoek dat hij in 1710 aan Van Leeu
wenhoek bracht, meldt hij dat Van Leeuwenhoek 
toen zo'n 300 microscopen had, twee aan twee 
opgeborgen in een foedraal. 

Tijdens de veiling van Van Leeuwenhoeks micro
scopen" in 1747 werden er 248 microscopen van het 
bekende model zoals hier gepresenteerd geveild, 
twee aan twee opgeborgen in een leren of messing 
kokertje. Voeg daarbij de 26 zilveren microscopen 
die Van Leeuwenhoek aan de Royal Society naliet 
en de twee die hij aan koningin Mary van Enge
land schonk, dan komt het aantal microscopen 
aardig overeen met Uffenbachs beschrijving. Met 
andere woorden, het is waarschijnlijk dat Van 
Leeuwenhoek al zijn microscopen vóór 1710 ge
maakt heeft (hij was toen ook al bijna tachtig jaar 
oud). 

Uit verhalen van andere bezoekers blijkt dat Van 
Leeuwenhoek al veel eerder beschikte over veel 
microscopen; een aantal daarvan waren bestemd 
voor bezoekers, maar hij deed nogal geheimzinnig 
over de microscopen die hij alleen voor zich zelf 
hield. Uiteraard waren dat de besten. De broers 
Thomas en William Molyneux'^ bijvoorbeeld, be
zochten Van Leeuwenhoek in 1685. Thomas be
schreef de microscopen die hij zag (een stuk of 12) 
en vermeldde dat deze niet meer vergrootten dan 
de gebruikelijke. Wel gaven ze een veel helderder 
beeld en daarin school volgens hem het geheim van 
Van Leeuwenhoeks buitengewone waarnemingen. 

Ten tijde van Molyneux' bezoek moesten een 
aantal grote onderzoekingen van Van Leeuwen
hoek nog beginnen, waaronder dat aan sluipwes-
pen. Aangezien het zijn gewoonte was om de 
microscopen met preparaten en al te bewaren, lijkt 
het waarschijnlijk dat hij tussen 1685 en 1710 nog 

een flink aantal instrumenten gemaakt heeft. En 
inderdaad schrijft hij in 1691 dat hij de afgelopen 
twee jaar veel tijd besteed heeft aan het maken van 
nieuwe microscopen ." Het lijkt er dus op dat Van 
Leeuwenhoek zijn microscopen grotendeels vóór 
170Ü gemaakt heeft. 

Maar wanneer is hij begonnen? Daarover valt 
nog minder met zekerheid te zeggen. Toen Reinier 
de Graaf Van Leeuwenhoek in 1673 introduceerde 
bij de Royal Society'-* maakte hij melding van de 
microscopen die Van Leeuwenhoek had bedacht en 
gemaakt. Zelf schrijft Van Leeuwenhoek op dat 
moment over zijn 'nieuw gevonden microscopix','' 
hetgeen impliceert dat hij nog niet lang met dit 
instrument aan de slag was. Anderzijds schrijft hij 
in 1699, dat hij al veertig jaar geleden hele kleine 
lensjes had gemaakt: dat moet dan in 1659 zijn 
geweest. Dat is goed mogelijk, hij was toen 26 jaar 
oud. Als lakenhandelaar was hij bekend met een
voudige vergrootglazen en er waren in Delft mo
gelijkheden om het slijpen en polijsten van lenzen 
te leren. Kort samengevat: de datering van deze 
microscoop, net als die van alle andere microsco
pen van Van Leeuwenhoek, valt niet nauwkeuriger 
vast te stellen dan tussen 1670 en 1700. 

Tot slot 
De bestudering van deze nieuw-verworven micro
scoop roept dus tal van vragen op. Dat is verrassend. 
Weinig historische wetenschappelijke instrumen
ten zijn zo vaak onderwerp van onderzoek en 
publicaties geweest als de microscopen van Van 
Leeuwenhoek. Kort na zijn dood werden de exem
plaren die hij aan de Royal Society had nagelaten 
bestudeerd en werden de vergroting en het op
lossend vermogen bepaald.'" In de loop van de 
negentiende eeuw werd de interesse voor het leven 
en het werk en de instrumenten van deze vader
landse held allengs groter, een interesse die in de 
twintigste eeuw niet afnam en in de loop van de 
tijd leidde tot tal van studies over de microscopen 
die hij gebruikte. Twee van de drie hierboven 

9 Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek, dl. XIII (Lisse 1994) 240. 
10 Z.C. von Uffenbach, Herrn Zacharias Conrad von Uffenbach mcrkwürdige Reisen durch Niedersachsen, 

Holland und Engelland, dl. III (Ulm 1754) 349-360. 
11 Catalogus van het vermaarde Cabinet van vergroolglasen ...nagelaten door wylen den Heer Anthony van 

Leeuwenhoek (Delft 1747); Van Seters (n. 3), 'Leeuwenhoecks microscopen'. 
12 Beschreven in C. Dobell, Antony van Leeuwenhoek and lus 'little animals' (Londen/Amsterdam 1932) 56-60. 
13 In een brief gedateerd 18 .september 1691, in .Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek, dl. VIII (Amsterdam 

1967) 186. 
14 In zijn begeleidend schrijven bij Van Leeuwenhoeks brief van 28 april 1673, in Alle de brieven van Antoni van 

Leeuwenhoek, dl. I (.'\msterdam 1939) 30. 
15 In een brief gedateerd 15 augustus 1673, in ibid., 42. 
16 Respectievelijk \i. Folkes, 'Some account of Mr. Leeuwenhoek's curious microscopes'. Philosophical 

Transactions 32 (1723) 446-453; H. Baker, 'An account of Mr. Leeuwenhoek's microscopes', Philosophical 
Transactions 4\ (1741) 503-519. 
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genoemde specifieke kenmerken van de nieuwe 
microscoop zijn niet eerder aan de orde gesteld. De 
aandacht ging uit naar het vergrotend en oplossend 
vermogen en de productie van de lenzen. 

Het is de vraag wat de bestudering en interpre
tatie van deze kenmerken oplevert. Ten aanzien 
van Van Leeuwenhoeks prestaties op het gebied 
van microscopisch onderzoek voegt het niets toe. 
Toch is de bestudering van de microscoop en het 
analyseren van de betekenis van de bijzondere ken
merken zinvol. 

De productie van wetenschappelijke instrumen
ten is vaak nog onbekend terrein, zeker als het gaat 
om exemplaren uit de tijd voordat ze een min of 
meer vaste vorm hadden gekregen. De problemen 
die de vroege makers ondervonden bij het fabri
ceren van instrumenten zijn nauwelijks bekend, 

maar het zoeken naar oplossingen en het uitprobe
ren van verschillende constructies hebben hun 
sporen nagelaten op him producten. Ook is er nog 
veel onzekerheid hoe oude instrumenten door hun 
eigenaars gebruikt werden. Pioniers, zoals Van 
Leeuwenhoek, hebben zeker met hun instrumen
ten geworsteld om eruit te halen wat erin zat en ze 
hebben geprobeerd verbeteringen aan te brengen. 
Tenslotte is het in veel gevallen onbekend wie pre
cies het instrument of de onderdelen ervan gemaakt 
heeft. .'M deze dingen hebben weinig van doen met 
de prestaties van de wetenschapper als onderzoe
ker en denker, maar zijn wel relevant voor het 
inzicht in het bedrijven van wetenschappelijk 
onderzoek. Dat gaat met veel problemen gepaard; 
problemen waarvan de instrumenten getuigen. 

Tabeli 

Kenmerken 

.Materiaal 

Brandpuntsafstand (mm) 

Vergrotingsfactor 

Numerieke apertuur 

Berekend oplossend 

vermogen (^m) 

Genieten oplossend 

vermogen (pni) 

Spoed lange scliroef (mm) 

Afmetingen lensplaat (mm) 

Dikte (mm) 

Merkteken 

Zilvermerk 

Bij/onderheid 

( i ) 

Messing 

2.12 

u8x 

0,13 

2,8 

.>,.^ 
0,87 

41x17 

1-74 

Enkele 
piil 

(2) 

Messing 

.1..W 

74-̂  

0,13 

2,8 

4 

0,88 

40x18 

0,65 

(3) 

Messing 

0,94 

266X 

0,37 

1,16 

1.35 

0,86 

46x24 

1,2 

Gat in 
haakie 

(4) 

Me,ssing 

2,28 

IIOX 

0,32 

1-75 

2,3 

0,97 

47x27 

1,04 

Gat in 
haakje 

(5) 

Messing 

2,24 

112X 

0,30 

1,63 

, 

0,67 

47x28 

1.79 

Gal in 
haakie 

(6) 

Zilver 

j-31 

80X 

0,11 

3.2 

.i.5 

0 ,46 

32x19 

1.53 

Twee 
pijlen 

1814-

1S31 

(7) 

Zilver 

.1,61 

69X 

0,12 

2,9 

3,<i 

0 ,60 

39x22 

2.75 

' 3 ' 

1813-

1893 

(8) 

Messing 

— 
— 
— 

0,86 

46x22 

-

(9) 

Zilver 

1,5 

167s 

0.3i 

_ 

0,66 

45x25 

-

Recent verworven 

Zilver 

3,66 

68x 

0,12 

2,9 

5 

0,6 

34x17 

1,61 

Twee 
pijlen 

1814-

1831 

Gat in 
lensplaat 
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