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De Middelburgse arts, chirurgijn en chemicus Antonius de Heyde/Heide 

(1646-1705) meer in context geplaatst.

Een commentaar op Elderings ‘Zeeuws bloed kruipt’

Huib J. Zuidervaart

In het tijdschrift Zeeland 27.4 (2018) heeft de 
bioloog Peter Eldering (*1947) aandacht gevraagd 
voor de onderzoekingen naar de bloedsomloop van 
de in Middelburg werkzame Antonius de Heyde /
Heide (Philippine, 1646 – Rijnsburg, 1705).1 
Inderdaad heeft deze Zeeuws-Vlaamse arts als 
veelzijdig onderzoeker beslist zijn sporen verdiend.
Dat Eldering begin jaren 1980 van plan was om 
aan deze Zeeuw een proefschrift te wijden, was 
dan ook niet meer dan terecht. Een drukke carrière 
in het onderwijs heeft uiteindelijk de uitvoering 
van dat voornemen in de weg gestaan. Zo gaat 
dat soms, in alle dynamiek van het leven. Het 
gepubliceerde artikel draagt daardoor echter nog 
wel sporen van die jaren tachtig, waardoor een 
incompleet en deels onjuist beeld is geschetst. 
Daarom nu een bijstelling.

Dat Elderings stellingname gedateerd is blijkt 
niet alleen door de deels als ‘1980’ gedateerde 
schema’s in zijn artikel, maar ook qua insteek. 
Door vragen te stellen zoals ‘Waardoor zijn 
zij [Swammerdam en Van Leeuwenhoek] wel 
‘beroemd’ en De Heide niet?’ of ‘Wat is de waarde 
van De Heides onderzoek en waardoor is dit 
onderzoek niet beroemd of nauwelijks bekend?’ 
sluit Elderings stuk naadloos aan bij boeken 
als J.C. Alders, Nederlandsche baanbrekers der 
wetenschap (Amsterdam 1940) of G.C. Gerrits, 
Grote Nederlanders bij de opbouw der natuur
weten schappen (Leiden 1948). Daarin stonden 
grote ontdekkingen, prioriteitskwesties en 
‘beroemd heid’ inderdaad centraal. Gebruikelijk 
was destijds ook het kiezen van een benadering 
volgens hedendaagse disciplinaire lijnen. Zo 
waren natuurkundigen, biologen en chemici 
op zoek naar hun ‘disciplinaire’ voorgangers, 
doorgaans zonder zich echt rekenschap te geven 
van wat in de vroegmoderne tijd wetenschaps-
beoefening inhield. Een mooi voorbeeld vormt de 
uitgave van de Oeuvres Complètes van Christiaan 

Huygens uit de jaren 1888-1950, waarin de 
tal rijke aantekeningen van Huygens keurig 
volgens disciplinaire lijnen zijn gerang schikt, 
waar door in het meest extreme geval notities 
die Huygens op een en dezelfde dag aan het 
papier toevertrouwde, en die hij in samen hang 
bezag, uiteindelijk terecht zijn gekomen in vijf 
verschillende delen van Huygens’ Oeuvres.2  
De laatste decennia is in de weten schaps- en 
kennisgeschiedenis echter het besef door-
gedrongen dat in de vroegmoderne tijd ‘weten-
schap’ een totaal andere inhoud had dan wat we 
er vandaag onder verstaan en dat ook disci-
pli naire indelingen niet bestonden. Sterker 
nog, zelfs de aanduiding ‘wetenschapper’ is 
ana chro nistisch. Er was niemand die met het 
bedrijven van wetenschap zijn geld verdiende. 
Wanneer iemand onderzoek deed naar wat wij nu 
natuurwetenschappelijke verschijnselen noemen, 
dan gebeurde dat per definitie in de eigen tijd en 
met eigen verworven middelen. Dat vergde dus 
bovenal een zekere financiële gegoedheid. Een 

1. Twee handtekeningen van Antonius de Heide waaruit blijkt 

dat hij voor zijn naam zowel de schrijfwijze ‘De Heyde’ als ‘De 

Heide’ hanteerde. Uitsnede uit twee brieven uit resp. c. 1682 en 

1686. (Antiquariaat Forum, ’t Goy-Houten en Germanisches 

National-museum, Nürnberg)
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sterke religieuze gedrevenheid om God via de 
studie van zijn schepping (het ‘Boek der Natuur’) 
beter te leren kennen was als regel dé drijfveer 
voor wat wij nu natuurwetenschappelijk of 
medisch onderzoek zouden noemen.3 Dat geldt 
even sterk voor internationale iconen als Robert 
Boyle of Isaac Newton, als voor Antonius de 
Heide.4 

De Heide onderbelicht? Dat valt reuze mee

Dit betekent dat Elderings artikel, waarin uit-
sluitend wordt ingegaan De Heides onderzoek 
naar de bloedsomloop, toch enige nuancering 
en ook tegenspraak verdient. Zeker wanneer we 
De Heides onderzoekingen in zijn totaliteit en in 
onderling verband bekijken. Zo begint Eldering 
zijn stuk met de zin: “Antonius de Heide was 
een Middelburgs arts die in de weten schaps-
geschiedenis ten onrechte onderbelicht is ge-
bleven”. Welnu, dat valt reuze mee. Wanneer we 
enkel de periode na 1980 in ogenschouw nemen, 
dan zijn De Heides uiteenlopende bij dragen tot de 
vroegmoderne wetenschap belicht door historici 
als Lindeboom (1983), Mallach (1987), De Moulin 
(1988), Peltier (1990), Fournier (1996), Ruestow 
(1996), Lieberman (2007), Zuider vaart (2009), 
Meli (2013) en Klerk (2015).5 In die publi caties 
krijgt De Heide ondermeer de credits als kri ti sche 
farmaceut, als de eerste in Europa die zich bezig 
heeft gehouden met experi menteel onder zoek 
naar het proces van gene zing van bot frac tu ren, 
als pionier inzake lucht injecties in levende orga-
nismen, en als de derde Neder lander (na Swam-
mer dam en Van Leeuwen hoek) die zeer succes vol 
de microscoop als onder zoeks instru ment benutte. 
Met die enkel vou dige microscoop – door De Heide 
(net als Van Leeuwen hoek en Swammerdam) 
‘vergrootglas’ ge noemd – ontdekte De Heide 
het trilhaarepiteel bij mosselen, waar van de 
pulserende beweging in 1835 door Purkinje en 
Valentin is herkend als een univer seel fenomeen, 
voorkomend bij plant, dier en mens.6 

En inderdaad, Eldering heeft volkomen gelijk 
dat De Heide ook mag worden aangemerkt als 
degene die de rol van de haarvaten in de bloeds-
omloop heeft vastgesteld.7 Dit was beslist een 
belangrijke constatering, die bevestigde wat 
William Harvey in 1628 bij zijn theorie van de 
bloedsomloop al min-of-meer had gepostuleerd. 

Echter, in het al in 1983 door Lindeboom gepu-
bliceerde artikel ‘Anton de Heide als proefonder-
vindelijk onder zoeker’ wordt diens onderzoek 
naar de bloeds omloop eveneens op zijn merites 
beoordeeld, maar wel meer in de context die ook 
De Heide er aan gaf. Of om Lindeboom te citeren: 
‘Intussen was het bij dit onderzoek niet zijn 
plan, zoals [De Heide] in de inleiding van zijn 
be schrijving reeds aangeeft, [om] de overgang 
van het bloed uit de arteriën naar de venen na te 
gaan. Zijn uitgangspunt was als het ware een ia-
trochemische vraagstelling, namelijk te zien, wat 
er met een bloedvat gebeurt als het in aan raking 
wordt gebracht met een bijtende vloei stof.’8

Iatrochemie

De Heides ontdekking van de rol van de 
haarvaten tijdens dit experiment was dus een 
bijproduct van zijn chemisch-farmaceutisch 
onderzoek, geheel in overeenstemming met 
wat de Heide zelf schrijft in het voorwoord van 

2. De Heides promotor Franciscus dele Boë Sylvius (1614-1672) 

op 45-jarige leeftijd. Op achtergrond zijn familiewapen in 

reliëf op de muur. Op een richel staat Sylvius’ motto Bene agere 

ac laetari (‘Doe wat nuttig is en wees blij’). Gravure naar prent 

van Cornelis van Dalen II. (Rijksmuseum Amsterdam)
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zijn vertaling van een verhandeling van de 
Engelse geneesheer Thomas Willis (1621–1675), 
namelijk dat de scheikunde de basis is voor 
de kennis van het menselijk lichaam.9 Deze 
scheikundige inslag van De Heide valt direct 
terug te voeren op zijn vorming. Deze had hij 
opgedaan, allereerst, in Middelburg tijdens zijn 
chirurgijnsopleiding in de vroege jaren 1660. Die 
stond toen onder leiding van de arts en lector 
anatomie Cornelis van de Voorde en de chirurgijn 
Cornelis Hendricx.10 Later, van eind november 
1667 tot begin november 1668, studeerde 
De Heide net geen vol jaar aan de Leidse 
Universiteit. Daar promoveerde hij tot Medisch 
Doctor bij de hoogleraar Franciscus dele Boë 
Sylvius (zie afb. 2 & 3).11 Zowel in Middelburg 
als in Leiden waren de betrokken opleiders 
een fervent aanhanger van de iatrochemie, 
een geneeskundige stroming gegrondvest door 
Philippus von Hohenheim (c. 1494–1541), beter 
bekend onder de naam Paracelsus. Diens theorie 
was daarna verder ontwikkeld en aangepast 

door de Zuid-Nederlandse arts Jan Baptista van 
Helmont (1577–1644). Paracelsus en Van Helmont 
bestreden de klassieke humeurenleer van Galenus 
en trachtten de geneeskunde op (al-)chemische 
wijze opnieuw vorm te geven. De Middelburgse 
lector Van de Voorde stond zelfs bekend als ‘den 
Chymischen Doctor’,12 en zijn collega Anthony 
Everaers, de president van het in 1668 gestichte 
Collegium Medicum Medioburgense (waarvan De 
Heide, na zijn studie, ook lid werd) liet zich fier 
portretteren met een boek waarop in grote letters 
de naam ‘Helmont’ prijkte (zie afb. 4).13 

De Heides inzet voor een nieuwe farmacie

Voornoemde Thomas Willis, van wie De Heide 
in de jaren 1676-1681 drie boeken uit het Latijn 
naar het Nederlands zou vertalen (afb. 5),14 
was eveneens een van de grote voorvechters 
van een op scheikundige middelen gestoelde 
artsenpraktijk. Saskia Klerk heeft in haar 
recente studie Galen reconsidered. Studying drug 

3. De Heides chirurgisch-medisch proefschrift uit november 

1668, gewijd aan de behandeling van kanker. Het geschrift 

is door De Heide opgedragen aan zijn vader, de chirurgijn 

Cornelis de Heyde uit Philippine, en zijn promotor Franciscus 

de le Boë Sylvius. (Universiteitsbibliotheek Leiden)

4. Anthony Everaers (1627-1679), (her-)oprichter en president 

van het Collegium Medicum Medioburgense (1668-1680), 

waarvan ook De Heide lid was. Door het opschrift ‘HELMONT’ 

op de boekband betoont Everaers zich een aanhanger van diens 

iatrochemische leer. (Foto RKD, Den Haag)
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properties and the foundations of medicine in 
the Dutch Republic ca. 15501700 uiteengezet 
dat De Heides vertalingen in Nederland het 
begin hebben ingeluid van een discussie over 
de grondslagen van de farmacie.15 In zijn eerste 
vertaling schreef De Heide al dat ‘niemant voor 
een ervare Heel-meester te houden is, die niet 
in de ontleding en stof-scheiding of chymie 
is afgericht’.16 Omdat niet veel chirurgijns en 
apothekers het Latijn machtig waren, had De 
Heide besloten om een deel van Willis’ teksten 
‘in ‘t Neer-duits te brengen’. In die vertalingen 
voegde hij bovendien uit zijn ‘gedenkkladden of 
adversaria’ eigen commentaar toe, waarbij nog 
regelmatig naar Van Helmont – en soms ook naar 
zijn leermeester Sylvius – werd verwezen.17 Maar 
gaandeweg werd De Heide kritischer over de 
iatrochemie. Het vertalen van de rest van Willis’ 
oeuvre liet hij daarom over aan zijn vier jaar 
jongere Amsterdamse collega Steven Blankaart 
(1650–1704), een arts die hij nog uit diens jeugd 
in Middelburg gekend zal hebben.18 De Heide gaf 
er de voorkeur aan om zijn eigen farmaceutische 
boek te schrijven, gebaseerd op ervaringen 
uit zijn eigen artsenpraktijk. Uit dit in 1682 
gepubliceerde Nieu Ligt der Apotekers blijkt dat 
De Heide zich onderhand afvroeg of de gangbare 
geneesmiddelen wel echt werkten zoals werd 

5. De Heides vertalingen van enkele werken van de Engelse arts 

Thomas Willis. Uitgegeven door de ‘boekverkooper’ Willem 

Goeree in respectievelijk 1676, 1677 en 1681. Goeree verhuisde 

in 1680 van Middelburg naar Amsterdam. In dat zelfde jaar 

werd Antonius de Heide ook Goeree’s zwager. (UB Amsterdam – 

collectie Ned. Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst)
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beweerd. ‘De onkennis’ aangaande de werking 
van de ‘Genees-middelen’ was immers nog groot 
en daardoor werden vaak ‘grove misslagen’ 
begaan bij het voorschrijven en bereiden van 
medicijnen. De Heide wilde daarom onderzoeken 
welk empirisch bewijs er was dat de gangbare 
medicijnen de aan deze middelen toegeschreven 
heilzame werking hadden. Ook vroeg hij zich 
af of de bereidingswijze van deze middelen 
niet anders moest worden ingericht dan ‘in de 
gemeene Artsenie-boeken’ stond beschreven.19 

De Heides empirische inslag

Zoals Lindeboom en Klerk al hebben aangegeven 
hechtte De Heide dus grote betekenis aan de 
empirie. Hij wilde de geneeskundige kennis dan 
ook verbeteren door die empirie: door chemische 
experimenten, anatomische ontledingen en 
microscopische observaties.20 Want voor iedereen 
die zich met de bestijding van ziektes bezig hield 
– en daar schaarde De Heide ook de apothekers 
onder – was het zaak om voldoende kennis te 
hebben van het menselijk lichaam. Immers, 
zo stelde De Heide, een klokkenmaker die het 
stelsel der raderen niet kent is ook niet in staat 
om dat uurwerk te herstellen. 21 Het was daarom 
belangrijk om te weten dat er in de laatste jaren 
in de ontleedkunde veel nieuwe dingen waren 
ontdekt‚ die men ‘in de Neerduits’ taal’ nog niet 
beschreven vond. Mede daarom had De Heide 
in 1680 ook een nieuwe uitgave bewerkt van 
het leerboek chirurgie van zijn Middelburgse 
leermeester en latere collega Cornelis van de 
Voorde (afb. 6 & 7).22 

De waarde die De Heide aan empirie toekende 
was precies de reden dat hij ook zelf met onder-
zoek aan de slag ging, waarbij de microscoop 
als gereed schap goede diensten kon verrichten. 
Want – zo stelde De Heide – ‘in de Heel-konst en 
Artzenie-bereiding‚ ja in de Natuur- en Genees-
kunde [is er] noch veel na te vorschen’.23 Juist 
daarom publiceerde De Heide aan het slot van zijn 
Nieu Ligt in totaal 97 van zijn eigen ‘Ontleed-, 
genees- en heelkundige observaties’, waarvan 
diverse uitgevoerd met een microscoop. Kortom, 
dat Eldering slechts één aspect van De Heides 
veelzijdige onderzoekingen belicht, doet totaal 
geen recht aan De Heides eigen context, waarin 
hij alles in samenhang bezag. De vraag welk 

van zijn onderzoekingen ‘wetenschappelijk het 
belangrijkst was’ is er dus een die De Heide zelf 
nimmer gesteld zal hebben.

6 Cornelis van de Voorde (1628-1678), arts van het Gasthuis, 

lector anatomie en in 1658 medeoprichter van het Collegium 

Anatomico Chirurgicum. Gravure door Pieter Philippe. 

(Rijksmuseum Amsterdam)

7 Titelpagina van De Heides bewerking van het chirurgijns-

leerboek van Van de Voorde uit 1680. (ZB – coll. KZGW)
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De Heide en Van Leeuwenhoek: verschillen of juist 
overeenkomsten?

Ook de nadruk die Eldering legt op het acade-
misch gevormd zijn van De Heide vergeleken met 
het niet-academisch opgeleid zijn van de micro-
scopist Antoni van Leeuwenhoek gaat voorbij 
aan het mijns inziens veel belangrijker gegeven 
dat zij beiden primair voor een praktisch beroep 
waren opgeleid. Het gegeven dat De Heide nog 
niet eens een vol jaar aan de Leidse Universiteit 
nodig had om in de geneeskunde te kunnen 
promo veren toont al aan dat hij het merendeel 
van zijn kennis moet hebben opgedaan tijdens 
zijn chirurgijnsopleiding in Middelburg. Als 
getraind chirurgijn was De Heide dus letterlijk 
‘handig’. Zowel in Middelburg als in Leiden had 
hij bij het ontleden instrumenten leren gebruiken. 
Of om met Lindeboom te spreken: ‘Dat sommige 
van [De Heides onderzoekingen] een ongewone 
handvaardigheid vereisten, kan niemand die er 
kennis van neemt ontgaan’.24 Want omgaan met 
de omstreeks 1665 door de Amsterdamse regent 
Johannes Hudde uitgevonden enkelvoudige 
microscoop vergde een hoge mate van empirische 
vaardigheid. De Engelse microscopist Robert 
Hooke vond die ‘single lens’ microscoop daarom 
maar een vervelend instrument dat hij niet graag 
benutte. 

Ook Van Leeuwenhoek bezat dus de handig-
heid om te kunnen omgaan met de enkelvoudige 
microscoop, een instrument dat hij bovendien 
zelf had verbeterd door zijn lenzen te slijpen, in 
plaats van te smelten.27 Daar komt nog bij dat Van 
Leeuwenhoek in Delft geregeld de anatomische 
ontledingen bijwoonde in het locale Anatomische 
Theater, net zoals De Heide dat in Middelburg zal 
hebben gedaan. In 1681 is Van Leeuwenhoek zelfs 
geportretteerd te midden van de Delftse artsen en 
chirurgijns, als ware hij hun gelijke (afb. 8).28 

Kortom, tussen de achtergronden en vorming 
van De Heide en Van Leeuwenhoek zijn er meer 
gelijkenissen dan dat er verschillen bestaan. Het 
vaak geschetste – en ook door Eldering aange-
hangen – beeld van Van Leeuwenhoek als een 
amateurmicroscopist die geen vreemde talen 
kende, die de microscopie puur beoefende uit lief-
hebberij, met waarnemingen ’als losstaande cu-
riositeiten’ gedaan zonder enig conceptueel kader, 
omdat hij volstrekt onbekend zou zijn met alle 

belangrijke wetenschappelijke werken van zijn 
tijd, is aantoonbaar onjuist.29 Van Seters heeft 
aangetoond dat Van Leeuwenhoek in zijn jeugd 
de Latijnse School in Warmond heeft bezocht, en 
verder heeft hij gevonden dat Van Leeuwenhoek 
in Amsterdam acht jaar in dienst is geweest van 
de Schotse koopman William Davidson, voor 
wie Leeuwenhoek in 1653 als zaakwaarnemer 
optrad.30 Niet lang daarna vertrok hij naar Delft 
omdat daar in juli 1654 de dochter te trouwen van 
een Engelse ‘saeidrapier’ (lakenfabrikant), wiens 
handel Van Leeuwenhoek hoogstwaarschijnlijk 
van diens weduwe overnam.31 In 1668 maakte 
hij bovendien zelfstandig een reis naar Enge-
land. Van Leeuwenhoek zal dus op zijn minst een 
basale kennis van zowel Latijn als Engels hebben 
gehad. Allicht niet zoveel als de geleerde stand, 
reden waarom Van Leeuwenhoek zichzelf van 
de domme hield. Hij maakte trouwens zijn reis 
naar Engeland kort na de publicatie van Hooke’s 
Micrographia, een boek dat op verzoek van de 
president van de Royal Society, Robert Morey, 
door Van Leeuwenhoeks oude werkgever William 
Davidson naar Christiaan Huygens gebracht zou 
worden.32 Wetenschappelijke connecties in Van 
Leeuwenhoeks omgeving waren er dus al in een 
heel vroeg stadium. 

8 Schilderij van een anatomische les door de Delftse lector 

anatomie Cornelis ’s-Gravesande, door Cornelis de Man (1681). 

Onder de pijl is Antoni van Leeuwenhoek afgebeeld tussen de 

Delftse artsen en chirurgijns. Op 12 oktober 1680 berichtte 

Van Leeuwenhoek aan The Royal Society in Londen over zijn 

onderzoek naar de hartspier van een soldaat. Dat zou over dit 

lijk kunnen gaan. Datzelfde jaar 1680 werd hij ook benoemd to 

Fellow van de Royal Society. (Prinsenhof, Delft)
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Verder heeft de historicus Klaas van Ber-
kel al jaren geleden beargumenteerd dat Van 
Leeuwenhoeks anti-academische houding vooral 
voortkwam uit het gegeven dat hij door geleerde 
bezoekers zowel onheus was bejegend, als dat 
sommige van die bezoekers ten eigen voor-
dele trachtten te benutten wat ze hem hadden 
zien voordoen.33 Door die ergernissen ging Van 
Leeuwenhoek uiteindelijk zelfs koketteren met 
zijn eigen niet-academische achtergrond. Die 
‘self-fashioning’ door Van Leeuwenhoek, vermoe-
delijk mede ingegeven om zichzelf daardoor meer 
bijzonder te laten lijken, heeft een beeld doen 
ontstaan dat feitelijk veel genuanceerder ligt. Iets 
dergelijks mag gezegd worden over Van Leeuwen-
hoeks observatiemethoden. Zeker, hij ontbeerde 
scholing in ‘scientific reasoning’. Dat heeft hem 
vooral in de eerste jaren van zijn werkzaamheid 
als microscopist parten gespeeld. Maar zowel 
Schierbeek als Van Berkel hebben er op gewezen 
dat Van Leeuwenhoek veel minder chaotisch te 
werk ging dan op het eerste gezicht lijkt. Hij had 
wel degelijk een redeneertrant die vrij coherent 
was. Een vast concept bij Van Leeuwenhoek was 
het principe van uniformiteit in de natuur. Ook 
het cartesiaanse concept dat alle materie opge-
bouwd is uit kleine bewegende deeltjes, is zeer 
consistent bij Van Leeuwenhoek terug te vinden.34 
En zeker in zijn latere werk blijkt Leeuwenhoek 
precies te weten wat er op zijn terrein aan publi-
caties is verschenen. Met andere woorden, als we 
De Heide en Van Leeuwenhoek met elkaar willen 
vergelijken, dan blijken er veel meer overeen-
komsten dan verschillen te zijn. 

De Heides netwerk

In zijn recente artikel stelt Eldering verder dat De 
Heides contacten in Middelburg nauwelijks in een 
organisatievorm waren ingebed. Want zo stelt 
hij ‘Het gelukte Everaerts en Van de Voorde niet 
het Middelburgse Collegium Medicum tot bloei 
te brengen met een serie onderzoekspublicaties 
zoals die van het Collegium Privatum Amstelo-
damense’.35 Dit Amsterdamse artsengenootschap 
bestond van 1664 tot 1673, dus min of meer 
gelijktijdig met het Collegium Medicum Medio
burgense dat van 1668 tot 1679 werkzaam 
was. Eldering gaat daarmee echter volkomen 
voorbij aan mijn uitgebreide studie van zowel 

dit Collegium Medicum Medioburgense, als van 
het eerdere Collegium Anatomico Chirurgicum, 
dat al vanaf 1658 opereerde in een zeldzaam 
samenwerkingsverband van artsen en chirur-
gijns.36 De conclusie van dat onder zoek was 
juist dat uit deze kringen rond de Middelburgse 
anatomiekamer wel degelijk wetenschappelijk 
werk van substantie is voortgebracht, en dat 
vanuit dat perspectief het Middelburgse anato-
misch theater zeker mag worden aangemerkt 
als lokaal ‘centrum van kennis en wetenschap’. 
De Collegia in Middelburg waren echter meer 
dan in Amsterdam gericht op een genees- en 
heelkundige opleiding en veel minder op eigen 
onderzoek. Maar, zoals blijkt uit de publicaties 
van Everaers, Gruiwardt, Van de Voorde, 
Verbrugge en De Heide, werd in Middelburg 
wel degelijk origineel onderzoek verricht. 
De kunstschilder Johannes Goedaert, die de 
illustraties verzorgde in Everaers Lux è tenebris 
affulsa (1662), benutte zelfs al een vergrootglas 
bij zijn eigen studie van de metamorfose van 
insecten.37 Ook de Middelburgse predikant 
Johannes de Mey getuigt in 1661 van eigen 
obser vaties ‘door middel van vergrootglasen’, 
waarmee hij in azijn ‘slangsgewijze wormen’ 
had gezien ‘welke sich met bochten en sulks al 
vrij haastig, van de eene naar de nadere plaats 
beweegen’.38 Bij zijn interpretatie deelde De 
Mey de – nadien correct gebleken – mening 
van de Franse geneesheer Pierre Borel dat 
de zo gevreesde pest door zulke onzichtbare 
deeltjes werd verspreid. Nu omvat de werkzame 
periode van beide Middelburgse Collegia zowel 
de opleidingsperiode van Antonius de Heide 
als chirurgijn, als zijn eerste jaren als arts 
in Middel burg. Veel van De Heides ‘Ontleed-, 
genees- en heelkundige observaties’ ontleende 
hij aan zijn ‘gedenkkladden’ die in deze periode 
zijn opgetekend. Bovendien was een van de 
bestuursleden van het in 1658 tot stand gekomen 
Collegium Anatomico Chirurgicum de gast huis-
dokter Johannes Hayman (c.1620–1666). Die was 
nota bene in 1640 de eerste in Noord-Nederland 
geweest die aan een universiteit (de Utrechtse) 
het denkbeeld van de – toen nog maar zeer 
recent bekende – bloedsomloop in een disputatie 
publiekelijk had verdedigd.39 Bij de Middelburgse 
ontledingen zat Hayman als bestuurslid letterlijk 
op de eerste rang, met alle mogelijkheid van 
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inter actie met zijn collega’s en de aanwezige 
chirurgijns leerlingen. Het zou dus heel goed 
kunnen dat De Heide zijn belangstelling voor de 
bloeds omloop te danken heeft gehad aan bijeen-
komsten in het Zeeuwse anatomisch theater. 
Met andere woorden, juist De Heide mag gezien 
worden als zijnde stevig ingebed in de beide 
Zeeuwse medische Collegia; sterker nog, hij mag 
hun meest succesvolle product worden genoemd. 

Even merkwaardig is Elderings stelling dat De 
Heide slechts een klein netwerk bezat, waardoor 
zijn bekendheid zou zijn achtergebleven bij die 
van andere onderzoekers. Na zijn huwelijk in 
maart 1680 met Margaretha van Waesberge, 
dochter van de Amsterdamse uitgever Johannes 
Jansonius van Waesberghe (1616-1681), was An-
tonius de Heide geparenteerd aan nota bene drie 
Amsterdamse uitgevershuizen. Zijn vier zwagers 
Johan en Gillis van Waesberge, Willem Goeree 
en Jan Wolters stonden allen tot in de achttiende 
eeuw aan het hoofd van succes volle uitgeverijen 
met connecties door geheel Europa. Een groter 
netwerk ter ver sprei ding van zijn ideeën kon De 
Heide zich niet wensen. Zelfs de Nederlandse 
vertaler van De Heides Anatome Mytuli (1683), de 
arts en latere hoogleraar Theodorus Janssonius 

van Almelo veen (1657–1712), was familie. Diens 
enorme geleerden netwerk is nota bene onderwerp 
geweest van een afzonderlijke studie.40 

Invloed en betekenis

Juist dankzij dit grote en internationale familie-
netwerk vonden De Heides studies ook snel de 
weg naar het buitenland. Als eerste werd De 
Heides anatomisch-microscopisch onderzoek 
naar de ‘Teel-deelen in een Kik-vors wijfje’ 
besproken in het internationale en gezaghebbende 
tijdschrift Acta Eruditorum (afb. 9).41 Met dat 
onderzoek schaarde De Heide zich in de lange 
rij van zeventiende-eeuwse onderzoekers naar 
de voortplanting van mens en dier. Sinds René 
Descartes het menselijk lichaam als een soort 
machine had gepositioneerd, was de vraag naar 
voren gekomen hoe deze machines dan baby-
machien tjes konden creëren. Vanaf het midden 
van jaren 1650 had dit gezorgd voor een duide-
lijke cartesiaans geïnspireerde onder zoeks-
agenda.42 Dergelijk onderzoek naar de voort  plan-
ting van uiteenlopende diersoorten en de mens is 
verricht door onderzoekers als Anthony Everaers, 
Reinier de Graaff, Johannes Swammerdam, 

9a De Heides observatie van de ‘Teel-deelen in een Kik-vors 

wijfje’. Originele afbeelding uit De Heides Nieu Ligt (1682).

9b De Heides observatie van de ‘Teel-deelen in een Kik-vors 

wijfje’. Afbeelding in de Acta Eruditorum (1683).
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Antoni van Leeuwenhoek, Chris tiaan Huygens, 
Nicolaas Hartsoeker en dus ook Antonius de 
Heide.43 Maar ook het door Eldering besproken 
onderzoek naar de haarvaten werd wel degelijk in 
de internationale pers met waardering besproken. 
Allereerst in 1684 in het befaamde door Pierre 
Bayle uitgegeven geleerdentijdschrift Nouvelles 
de la République des Lettres (afb. 10), en verder in 
1687 ook in de Bibliotheque Universelle et Historique, 
bij de bespreking van De Heides Experimenta, 
zijn laatste boek uit 1686 waarin dit onderzoek 
naar de bloedvaten verder was uit gewerkt.44 Of, 
zoals de medisch historicus De Moulin al in 1988 
opmerkte: ‘The experimental research of De Heide 
became well-known abroad’. Dat kwam volgens 
De Moulin ook doordat De Heides Nieu Ligt twee 
maal in een Duitse bewer king verscheen, te 
weten in 1690 en 1700 (afb. 11).45 

Conclusie

Als we na het voorgaande (dat haaks staat op 
Elderings conclusies) dan toch ook de vraag 
stellen die Eldering stelde, namelijk ‘wat is de 
waarde van De Heides onderzoek en waardoor 
lijkt dit onderzoek minder bekend dan dat van 

10a De Heides observatie van de haarvaten bij een kikker.  

Ori ginele afbeelding uit De Heides Ontledinge des Mossels 

(1683).

11 Titelblad van de Duitse vertaling van ’t NieuwLigt des 

Apothekers, of nieuwegronden en fondamenten der Artzeni en 

Chymischebereiding. […] Met een aanhangsel der misslagen 

over de artzenijbereiding, &c. Door A. de Heid[e], Med. Doctor. 

(Amsterdam: Jan ten Hoorn en Jan Bouman, 1683)

10b De Heides observatie van de haarvaten bij een kikker. 

Afbeelding uit Pierre Bayles Nouvelles de la République des 

Lettres (1684).
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Swammerdam of Van Leeuwenhoek?’, dan valt 
nuchter vast te stellen dat er in de aard van de 
ontdekkingen van de heren wel enig verschil zit. 
Zo vertegenwoordigde De Heides op zichzelf heel 
knap met een microscoop uitgevoerde ontdekking 
van de rol van de haarvaten het empirische 
sluitstuk van een toen reeds lang geaccepteerde 
theorie aangaande de bloedsomloop. Van 
Leeuwen hoek echter heeft met zijn ontdekking 
van de micro-organismen een volstrekt on be-
ken de wereld opengelegd. Hij staat letterlijk aan 
de wieg van de hedendaagse microbiologie. En 
Swammerdam, met zijn uitgebreide studie naar 
de ontwikkeling van insecten, leverde ook een 
prestatie van formaat. Daarmee hielp Swam mer-
dam de aloude klassieke theorie van de spontane 
generatie definitief uit de wereld. En zo valt 
er meer te noemen. Dat neemt niet weg dat De 
Heide heel verdienstelijk en belangrijk werk heeft 
gedaan. Zijn onderzoek naar regeneratie van 
botweefsel staat eveneens aan het begin van een 
hedendaags vakgebied. En De Heides kritische 
visie ten aanzien van de werking en het gebruik 
van geneesmiddelen is uiterst modern te noemen. 
Maar qua bekendheid is zeker zo belangrijk 
dat De Heide zichzelf absoluut niet belangrijk 
vond! Dat had alles te maken met de religieuze 
kentering die De Heide omstreeks 1688 onder-
ging. Hij kreeg toen te maken met een geestelijk 
dilemma waar meer cartesiaans geïnspireerde 
natuuronderzoekers in de Nederlanden op enig 
moment in hun leven mee te maken kregen, 
namelijk of je met wetenschappelijk onderzoek 
niet het eigen zielenheil in de waagschaal 
stelde. We zien zo’n religieuze crisis optreden 
bij diverse optici uit de late zeventiende eeuw. 
Waar de microscopist Nils Stensen (beter bekend 
als Steno) zijn succesvolle onderzoek liet varen 
na zijn bekering tot de R.K. kerk, raakten zijn 
optische ‘collega’s’ Johannes Swammerdam, 
Johan van der Wyck, Steven Blankaart en 
Antonius de Heide alle vier in de ban van de 
mystica Antoinette Bourignon (1616–1680).46 
Zij was de charismatische leider van een groep 
vrome christenen die weigerden het primaat van 
de ‘zichtbare kerk’ te erkennen. Haar aanhang 
liep uiteen van eenvoudige handwerkslieden tot 
rijke kooplieden. Onder haar volgelingen was ook 
een opvallend groot aantal medici. Bourignon 
geloofde dat ze door God was uitverkoren om 

het ware christendom op aarde te herstellen. Zij 
predikte de letterlijke navolging van Christus, 
hetgeen volgens haar inhield dat de ziel van een 
mens alleen gered kon worden als hij tijdens zijn 
aardse leven met de wereld brak en afstand nam 
van alle wereldse genoegens en roem. Kortom, 
alles behoorde ondergeschikt te zijn aan de dienst 
van God. Alleen dan zou de mens bij het op 
handen zijnde ‘einde der tijden’ de hemel kunnen 
verdienen.

Dit is precies wat De Heide heeft gedaan. 
Hoewel hij Bourignon nooit bij leven heeft 
ontmoet, raakte hij na een ontmoeting met haar 
meest fervente volgeling, de schrijver-filosoof 
Pierre Poiret (1646–1719) volledig in de ban van 
haar geschriften.47 In Middelburg had De Heide al 
een reputatie opgebouwd, niet alleen als ‘ervaren 
arts’, maar ook als ‘kundig godgeleerde’. Nadat 
hij in 1685 diaken in de Neder-Duits Hervormde 
Kerk was geworden,48 was hij als lekenprediker al 
regelmatig in godsdienstoefeningen voor gegaan. 
Maar, zo noteerde De Heides vriend, de Middel-
burgse ouderling en kassier van de Wissel bank 
Johannes van de Claver (1641–1694): ‘voor name-
lijk door ’t leesen der boeken van de ver maar de 
juffrouwe Du Bourignon begon hij eene sonder-
linge selfsverlooghening te omhelzen, om welke 
[…] hij zijn beroep verliet en uit Middel burg naar 
Rhijnsburg vertrok’.49 Tot aan zijn dood in april 
1705 maakte De Heide daar samen met zijn vrouw 
en dochter deel uit van de leef gemeen schap die 
Poiret in 1688 te Rijnsburg had opgezet.50 Door 
zijn onderzoekingen op te geven volgde De Heide 
wat Bourignon al in 1673 aan Swammer dam had 
laten weten, namelijk dat kennis en roem slechts 
‘amusements de Satan’ waren.51 

De rest van zijn leven stelde De Heide zich in 
dienst van Bourignons gedachtegoed. Daartoe 
gestimuleerd door Poiret nam hij het in diverse 
geschriften op voor haar geestelijke erfenis. Deze 
teksten werden zowel in het Latijn, Engels, als 
Nederlands gedrukt (afb. 12).52 De Nederlandse 
uitgave van 1701 vermeldt op de titelpagina ‘men 
vind se te koop te Amsterdam bij J. en G. Janso-
nius van Waesberge’, hetgeen doet vermoeden dat 
De Heide deze uitgave voor eigen rekening heeft 
laten drukken en vervolgens via zijn zwagers 
heeft laten verspreiden. 

Resumerend mag worden gesteld dat er veel 
meer over De Heide en zijn context was te zeggen 
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dan Eldering in zijn artikel – na ‘veertig jaar 
nadenken’, zoals hij zelf stelt – heeft gedaan. Ge-
bruik van internet had al veel ten goede aan zijn 
betoog kunnen bijdragen. 

Tot slot wil ik eindigen met een oproep 

Van De Heide is nauwelijks correspondentie 
bewaard gebleven. Ik ken slechts vier brieven, 
waarvan één enkel in afschrift. Van deze 
vier zijn er op dit moment bij een Nederlands 
antiquariaat twee autografisch geschreven 
brieven van De Heide te koop, gericht aan zijn 
vertaler Theodorus Janssonius van Almeloveen.53 
Zou het niet geweldig zijn wanneer het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 
dit jubileumjaar een poging zou doen om deze 
getuigenissen van een bijzonder verdienstelijke 
Zeeuwse onderzoeker en vroege microscopist 
naar Zeeland te halen en zo voor de toekomst te 
behouden? 
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