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Antoni van Leeuwenhoek en zijn
fysiologisch onderzoek aan de paling
dr. Vincent van Ginneken, Leidse universiteit

buskruit, mineralen, zoutkristallen, regenwater, tandplak, allerlei soorten hout, ingewandswormen, insecten, lichaamsdelen, organen en weefsels van veel soorten lagere
en hogere dieren tot aan menselijke weefsels en zaadcellen toe (1, 2). Het werk va n
Van Leeuwenhoek moet gezien wo rden tegen de achtergrond van de Wetenschappelijke Revolutie . In de 17e eeuw voltrok zich
een omwenteling in het natuurwetenschappelijk denken. Zij wordt gekenmerkt door
onder meer de doorslaggevende betekenis
van waarneming en experiment, de mathematisering van natuurwetenschappelijke
theorieen en het gebruik van mechanische
modellen om wereldbeelden aanschouwelijkte maken (1,2).

I Figuur 1: Antoni van Leeuwenhoek (16321723), grandlegger van de micrascopie in Nederland.

De Delftenaar Antoni van Leeuwenhoek
(1632-1723) (figuur 1) heeft de resultaten van
zijn microscopisch onderzoek in brieven beschreven. In die tijd stond de microscopie
nog in de kinderschoenen en Van Leeuwenhoek, met een zeer brede belangstelling,
heeft vele uiteenlopende processen microscopisch bestudeerd. Zaken als: ontploffend
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Van Leeuwenhoek heeft zijn bevindingen en
waarnemingen uitgebreid beschreven in zijn
omvangrijke correspondentie (3). In onderstaand stuk is een selectie gemaakt uit zijn
brieven waar Van Leeuwenhoek zijn onderzoek aan de Europese paling beschrijft (3).
Van Leeuwenhoek heeft ook veel onderzoek
aan de Europese paling (Anguilla anguilla L.)
gedaan. Terwijl er in het hedendaags Nederlands taalgebruik geen onderscheid wordt
gemaakt tussen 'aal' en 'paling' doet Van
Leeuwenhoek dit wei (fragment A).

Eeln van Leeuwenhoeks microscopen was
de zogenaamde ' aalkijker' (figuur 2, fragment 8). Dit was een bepaalde mechanische
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constructie waarbij een paling in een buis
gefixeerd werd (fragment C). Hierna kon dan
in het dier bijvoorbeeld de bloedsomloop in
de staart bestudeerd worden (fragment D).
Antoni van Leeuwenhoek heeft vele uiteenlopende zaken betreffende de fysiologie van
de paling bestudeerd: de werking van het
palinghart (fragment E), de giftigheid van
palingbloed (fragment F), het slijm wat palingen produceren wat uit het dier afkomstig
moet zijn (fragment G). Het stuk over het al
of nietvoorkomen van schubben bij paling is
interessant omdat Van Leeuwenhoek niet
zomaar aanneemt wat in de Bijbel staat beschreven: namelijk dat de paling onbeschubd is. Met zijn microscoop toont Van
Leeuwenhoek aan dat palingen net als andere vissen schubben bezitten (figuur 3, frag ment H).

Plaat V

(Fragment A: onderscheid tussen aal en
paling)
Onder de visschen die onse rivieren of wateren voort brengen, kan ik maar twee soorten
van visschen die men seijt dat geen schobbens hebben, de eene soort wort alhier genoemt Ael en Paling, en in andere steden
wertse wei aileen met den naam van Ael genoemt. Dog men maakt alhier groot onderscheijt inde selvige, om dat de paling veel
vetter en aan gena mer van smaak is, en dier
halven veel dieren wert verkogt. De tweede
soort word genoemt Puijt Ale de laastse sijn
kort en dik en seer weijnig. (Antoni van Leeu wenhoek, Brief No. 81 [42], 25 juli 1684).

I Figuur 2: Aalkijker met lenshouder (links);
Paling in buis van glas, (midden); bloedvaten bl/
verschillende vissoorten (rechts).

T able V
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(Fragment B: constructie en het werkingsmechanisme van de 'aalkijker', figuur 2)
Ik ben gewoon soo danigen glase tube of
pijp te verkiesen die seer na de dikte vande
Ael, met de wijte vande glase tube of pijp
over een komt. En schoon men maar een
kleijne Ael inde glase tube of pijp doet, ende
deselvige komt al met sijn hooft op de gront
van het glas te sakken, soo blijft egter de glase pijp of tube, onder het kopere werktuijg
soo verre uijtsteken, dat men die aldaar inde
hand kan vasthouden, sonder dat men het
werktuijg met de hand behoeft aan te raken.
Ende met de andere hand kan men het vergroot glas (dat men als dan voor het oog
hout) door de schroef met fig: 3 aan gewesen soo verre uijt of in schroeven, dat dat
deel van het subject het geen men sien wil,
op sijn behoorlijke afstand komtte staan. (An-

den lan'g , kleijne Aeltgens, waar van de
grooste niet langer waren als een Yinger.
Dese Aeltgens waren in een groote platbodemde, Aerde, verglaasde pot, en geplaast
in mijn kelder, die seer koel is, en ten minsten eens ter week met vers water besorgt.
Wanneer nu inde Na Sommer, eenige Heeren mij quamen besoeken, en versorgten, de
Circulatie van het Bloet te sien, liet ik eenige
vande geseijde Aeltgens tot mij brengen,
deselve beschouwende, konde ik int eerst
geen loop van het Bloet gewaar werden, dat
mij vreemt voor quam, te meer, om dat de
Aeltgens soo vlugge int voort swemmen
waren, als of deselve eerst gevangen werden. Eijntelijk, wierde ik soo nu en dan, een
enkel bolletge Bloet inde dunste Bloet-vaaten gewaar, en dus konde ik de Heeren de
Bloed niet laten sien.

toni van Leeuwenhoek, Brief No. 113 [66], 12 januari
1689).

(Fragment C: fixatie van een paling om de
bloedsomloop te bestuderen, figuur 2)
Op een ander tijd heb ik een Ael bij na geheel
int water gestelt, en het hooft in sulken naeuwte gebragt of geklemt, dat de Ael sijn kaken gans niet bewegen konde, en in die
benautheijt sijn mond bleef open houden,
ende als doen het bloet observerende, sag ik
(na verloop van eenigen tijd) dat verscheijde
malen het bloet inde Aderen op het eijnde
vande staart, veel maal voor een oogenblik
tijds, gans bleef stil staan, en dat daar op dan
een kleijne voortstootinge tot twee a. drie
maal agter den anderen volgde, waar na dan
het bloet voor een korten tijd, sijn voorgaande cours nam: en diergelijke voorval geschiede in dese Ael verscheijde maal in weijnig tijds. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 113
[66], 12 januari 1689).

(Fragment 0: bestudering van de
bloedsomloop in een paling, figuur 2)
Ik kan niet na laten bij dese gelegentheijt, tot
UE. Hoog Edele te seggen, dat ik voorleden
jaar heb levend gehouden, wei drie maan-

Bij mijn selven sijnde, beschouwde ik verscheijde malen de verhaalde Aeltgens, met
deselve uijtkomst. Dog wanneer ik mijn oog
liet gaan, op de grooste Bloet-vaaten die
voor mij te ontdekken waren, sag ik dat de
loop van het Bloet, met de gewoonelijke
snelte was loopende, om dat de bolletgens
inde groote vaaten, mij in meerder getal
voor de oogen quamen, dog op het honderste deel soo veel niet, dan of de Aeltgens
eerst gevangen waren, waar uijt ik in gedagten nam, dat de Bloet bolletgens, door gebrek van spijs, meest aile tot voedsel van het
lichaam waren overgegaan, en ik liet de AeItgens int water werpen, als onnut voor mij
om dienst te doen, en om dat ze voetsel soude konnen bekommen. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 228[140], 2 augustus 1701).

(Fragment E: bestudering van de werking
van het palinghart)
Wanneer ik eenige tijd geleden, de Herten
van verscheijde Vissen beschouwde, ende
wei die vande groote Ael, en paling, soo
nam ik vermaak, om deselve veel maal te
besien, en de dat, om dat soo danigen Hert,
wei vier uren lang in beweginge was, na dat
I
I

32

4/2001 AQUA o~ot-.:.:;:-

het uijt de Vis was genomen, te meer, om
datter soo een ordentelijke beweginge wierde te weeg gebragt, want als het Bloet uijt
het Hert wierde gestooten, soo en wierde het
met die vaardigheijt, niet gebragt inde
groote Arterie, want die soude met die vaardigheijt, de menigte van Bloet, niet konnen
als over nemen, ende dus wierde het Bloet,
uijt het Hert komende, gestort in een wit
peers gewijse lighaamtje, dat men wei voor
een blaasje soude aan sien, en welkers eene
opening vereenigt was, aan de groote Arterie, en de de andere opening, was vereenigt
aan het Hert, en al waar een klap-vlies is, om
dat wanneer het Bloet, in dit peers gewijse
deel is in gestort, niet weder in het Hert, soude konnen te rugge loopen ...
Gelijk nu, dit geduijrig voort stooten van het
Bloet, inde Arterie, sonder punct des tijts stilstant, soo bee It ik mij in, gaat het soo ordentelijk toe in het voort stooten van het Bloet,
uijt het Hert, inde Arterien der Dieren, te
meer om dat wij doorgaans gewaar werden,
dat de Heere Maker van het Geheel AI, desselfs Uijtwerkinge, inde groote bewegende
schepsels, op een ende deselve wijse te
weeg brengt, schoon de Herten, van een
geheel andere maaksels sijn, als die vande
Vissen (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 277, 28
augustus 1708).

(Fragment F: over de giftigheid van
palingbloed)
Hoorende een Viscooper (die doende was
met een groote Palingh het Vel af te halen)
seggen datmen sich wei most wachten, dat
het bloet van een Palingh, niet in de Oogen
quam, om dat het ongelooffl. doodel. pijn
veroorsaeckte, die een gantsche dach duerde, sonder datmen het Oogh na behooren
konde gebruijcken.
Ick heb aenstonts ses Palingen gecocht,
om me was het mogelijck, de redenen vande
groote Pijn veroorsaeckt, door het geseijde
bloed te penetreren: En heb eijntelijck seer
AQUAoc;"~ 4/2001

naeckt, mij voor de oogen gestelt, in het
bloet, (datmen het navel-bloet noemt) ende
in het bloet dat ick uijt het Hart nam) dunne
pijpjens omtrent twee mael soo langh, als
een globule bloet ...
En dus stelde ick bij mij vast, de oorsaeck
vande groote pijn, die het bloet van Ael en
Palingh het oogh aenbrengt, ontdeckt te
hebben namentl. dat de pijpjens niet aileen
de gevoel. deelen van het oogh hebben gequest, maer dat eenige daer in sijn blijven
steecken. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 33
[21], 5 october 1677).

(Fragment G: over de productie van
huidslijm door de paling)
Vorders heb ik gaan examineren de Materie
die dese Schobbens bedekt, welke men slijm
noemt, en meest doorgaans geoordeelt wert
maar een slijm te wesen, die dese vis van
buijtenen aan komt; maar ik heb ter contrarie ondervonden, ende seer naakt gesien,
dat dese soo genoemde slijm niet van buijten aangroeijt maar dat het waarlijk een gedeelte van het Lighaam selfs is, door dien
dese materie (hoewel dat deselve int oog, en
door een Microscope ook veeltijds sodanig
te voren komt als een Christalline vogt) niet
anders en is, dan dooreenlopende Aderkens,
die van een ongeloofelijke dunte sijn, en die
haar in soo een onbegrijpelijke groote meenigte van takjens, die door malkanderen verspreijt leggen, haar uijtspreijen, dat ik deselve niet dan met de grootste verwondering
heb aanschout, ja veele waren soo dun, dat
ik die niet als met de aldernaauwkeurigste
opmerkinge konde bekennen; en daarenboven imagineerde ik mijn datter nog kleijnder
vaatgens waren, die ik niet distinct konde
sien. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 88 [47], 12
october 1685).

(Fragment H: De onreinheid van de paling
voor de Joden zoals omschreven in de
Bijbel door van Leeuwenhoek bestreden,
het bestaan van schubben, figuur 3).
Dese twee soorten van vissen sijn de jooden
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gaans .haar agterlijf of staart wei onder al s
boven versien met een doorgaande yin. En
omdat dit wat nieuws en voornamentlijk
inde jooden haar oogen is (door dien sij tot
nog toe in die onkunde hebben geweest dat
dese smakelijke vis, haar onreijn en verfoeijlijk was) soo heb ikvan de paling een schubbe die ik onder vande Buijk hadde genomen,
alwaar die de kleijnste sijn, en geordonneert
aan een plaatsnijder, dat soo als hij deselve
door het vergroot glas sag, soude af teijkenen. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 81 [42], 25
juli 1684).

I Figuur 3: Links: sehub van een paling met
jaarringen, reehts: sehub van een paling 34.4
em lengte en 69 gram zwaar, 85 keer vergroot.

soo sij menen, inde wet Mosis verboden om
dat Deuteronomium 14. Vs 10. staat. 'Maar al
wat geen Vinnen en Schobbens heeft en suit
gij niet eeten het sal u lieden onreijn sijn. En
Leviticus 11. Vs 12. (vande selve vissen sprekende werd geseijt dat sal u een verfoeijsel
sijn.) (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 81 [42], 25
juli 1684).

Dese Huijt soo van Paling en Ael, heb ik gaan
ondersoeken en hebbe (nadat ik deselve
vande slijm hadde ontbloot) gesien, dat die
visschen haar huijt, soo wei met schobbens
sijn bedekt, als eenige andere Rivier vis,
want de schobbens (al hoe wei deselve seer
dun en kleijn sijn) lagen soc oordentelijk en
digt int verband, en over malkanderen, als sij
in eenige Rivier of Zeevis leggen; daar en
boven sijn de Alen en Palingen, soo wei met
vinnen versien, als andere visschen, want sij
hebben aan ijder sijde van het Hooft, een
volkomen Yin, en daar en boven is door-
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Over de voortplanting van de paling
De levenscyclus van de Europese paling is
lange tijd een mysterie geweest. Pas in het
begin van deze eeuw heeft de Deense bioloog Johannes Schmidt, na bijna 20 jaar laryen op de oceaan te hebben gevangen, aangetoond dat de kleinste larven in de Sargassozee gevonden worden . (Schmidt 1923,
1925). Die Sargassozee, in het Caribisch gebied vlak bij de Bermuda driehoek gesitueerd, is een zee 6000 km ver van het Europees vasteland afgelegen. In volwassen Europese palingen, die in het najaar het zoete
water verlaten om aan hun reis van 6000 km
te beginnen, worden nauwelijks ontwikkelde
geslachtsorganen gevonden. Er kan een
maximale GSI van 2 worden gevonden wat
inhoud dat maar twee procent van het
lichaamsgewicht uit geslachtsorganen casu
quo producten bestaat. Omdat er geen hom
of kuit in paling gevonden werd schreef een
auteur in de 16e eeuw het volgende:
'Aelen en sijn wijfkens noch mannekes ende
sij hebben gheen eyeren maar si worden
gheboort uten slijm ende vuylich der ander
vissche' (Coenenz.A.; Visboeck 16e eeuw, MS Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 78E54).

Bij rijp~ hormoonbehandelde dieren die
mogelijk qua rijpingsstadium van de gonaden vergelijkbaar zijn met dieren die de Sargasso bereiken wordt maximaal een GSI van
20 tot 40 bereikt. Dit houdt in dat mogelijk

door een omgevingsprikkel de dieren tijdens
de 6000 km migratie afrijpen. Wat die omgevingsprikkel is, is nog onduidelijk. Onderzoekers van de Leidse Universiteit hebben onderzocht of dit mogelijk door arbeid wordt
veroorzaakt, waarbij het hormoon cortisol
een sleutelrol speelt . In grote zwemtunnels
hebben zij de reis van 6000 km in het laboratorium gesimuleer. De Fransen daarentegen
denken dat het de hoge druk is die de prikkel
is voor gonadengroei omdat er bij de Bahama's een migrerende paling op een diepte
van 2 km bij een druk van 200 atmosfeer uit
een onderzeeboot gefotografeerd is (figuur
4).
In het voorjaar, na 6 maanden mogelijk continue zwemarbeid (zie hoofdstuk), bereiken
de volwassen palingen na een zwemmarathon van 6000 km de Sargassozee. Hier
paaien ze af en sterven vermoedelijk.
De bladvormige doorschijnende larven
(Lepthocephali = wilgenbladlarven, foto)
met een grootte van 10 mm in de Sargassozee worden met de zeestromingen passief
naar de Europese kusten vervoerd. Gedurende deze reis die mogelijk 2.5 jaar duurt
nemen de larven in grootte toe tot 75 mm.
Bij de nadering van het Europees continentaal plat begint in de zomer van het derde
levensjaar de metamorfose tot glasaal. De
glasaal trekt vervolgens massaal de zoete
binnenwateren waarbij ze hun pigmentatie
krijgen. Vervolgens breekt de groei en eetfase aan en het ontwikkelen en vastleggen van
het geslacht (hoofdstuk 3). Deze trofische
zoetwater fase duurt 5-8 jaar bij mannetjes
en 12-20 jaar bij vrouwtjes (Bertin 1956).
Hierna herhaalt de cyclus zich en trekken de
dieren weer naar zee voor een eenmalige
reis naar de Sargassozee.
In de tijd van Antoni van Leeuwenhoek was
deze levenscyclus van de paling niet bekend.
Van Leeuwenhoek geeft allereerst aan waarom hij het belangrijk vindt om aan de voortplanting van de paling te werken (Fragment

I). Uit waarl1emingen aan jonge aaltjes aan
de slootkant observeert van Leeuwenhoek
verschillen in grootte bij jonge aaltjes. Hij
vergelijkt dit met de bekende geringe variabiliteit in lengte van visjes die uit kuit geboren zijn en concludeert hier uit, onterecht,
dat de paling blijkbaar op verschillende tijden van het jaar jongen baart.(Fragment J).

In de tijd van Van Leeuwenhoek waren er
twee opvattingen over de voortplanting van
de paling: de generatio spontanea en ideeen
dat de soort mogelijk levend barend was (vivieparie).
Binnen de opvatting van de generatio spontanea kende Van Leeuwenhoek twee theorieen. Een theorie beschrijft het ontstaan van
palingen uit stinkende poelen en sloten
(Fragment K) wat weer qua gedachtengoed
deels gebaseerd is op de Historia Animalium
VI, 15 van Aristoteles (' "the eels come from
what we call the entrails of the earth. These
are found in places where there is much rot-

I Figuur 4: Migrerende paling gefotografeerd
op 2000 m diepte vanuit een duikboot (Bran:
Robins et al. (1979), Bulletin of Marine Science 29(3): 401-405.
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-ting matter, such as in the sea, where
seaweed's accumulate, and in the rivers, at
the waters edge, for there, as the sun's heat
develops, it induces putrefaction." (Bertin
1956). Binnen deze zelfde passage beschrijft
Van Leeuwenhoek dat de palingen mogelijk
ontstaan in de maand Mei uit dauw (Fragment I). De andere theorie van de generatio
spontanea beschrijft het ontstaan van paling
uit de afgestroopte huid, de zogenaamde
Aels-vellen. Deze zin over de Aels-vellen is
afkomstig van Aristoteles (Historia Animalium, VI, 15). "We have seen eels emerging
from the skins of these worms; and if one
tears the worm apart and opens them, one
sees clearly inside them" (Berti n 1956).
(Fragment L). De opvatting over de vivieparie blijkt uit de passages van de parasieten.
Allereerst vindt Van Leeuwenhoek kleine
wormpjes in de darmen van paling die hij
voor kleine palingen aanziet (Fragment M).
Vervolgens beschrijft Van Leeuwenhoek
over de baarmoeder van de paling die hij
meent gevonden te hebben (Fragment N).
We weten niet precies welk orgaan van
Leeuwenhoek bedoelt. Mogelijk de zwemblaas of anders de zogenaamde 'bloedprop'
een orgaan achter de anus gelegen. Bij paling is deze 'bloedprop' de zogenaamde
middennier waar onder andere de vorming
van nieuwe bloedcellen plaatsvindt. Bij andere vissoorten is de middennier over de gehele lengte van het dier tegen de ruggengraat aan gelegen. Van Leeuwenhoek beschrijft dat hij talloze 'baarmoeders' openmaakt en daar kleine palingen in aantreft
(Fragment 0), die in feite niets anders waren
dan parasitaire nematoden (wormen) . Zijn
tijdgenoot Christiaan Huygens reageert kritisch op de opvatting van Van Leeuwenhoek
dat hij jonge palingen in de 'baarmoeder'
vindt. Ze bewegen niet en men zou mannelijk zaad bij de paling moeten aantreffen
(Fragment Pl. Van Leeuwenhoek voert op de
kritiek van Christiaan Huygens (over het niet
voorkomen van mannelijkzaad bij de paling)
aan, dat de soort mogelijk hermafrodiet is
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(gee,n geslachtelijke voortplanting)
(Fragment Q). Ook Van Leeuwenhoek zelf
heeft een moment dat hij denkt dat de geobserveerde diertjes geen jonge palingen maar
wormen zijn (Fragment R).
We kunnen nu wat lacherig doen over deze
verkeerde observatie van Van Leeuwenhoek
van de 'baarmoeder' van paling en de jonge
palingen die Van Leeuwenhoek meende
daar in aan te treffen . Maar als we in ons
achterhoofd houden wat de onderzoeksmiddelen en mogelijkheden in die tijd waren en
wat er met name op het gebied van de fysiologie en reproductie in zijn algemeenheid
bekend was verdient Van Leeuwenhoek zeer
veel respect voor zijn pionierswerk.
(Fragment I: de beweegreden van Van
Leeuwenhoek am aan de voortplanting
van de paling te gaan werken).
Daarom wordt mij verschillende malen te
verstaan gegeven, dat ik, waar ik lo stellig
het ontstaan door voortteling beweer, de
wijze van voortteling van de alen lOU moeten aantonen, hoofdzakelijk daarom, omdat
het grootste deel van de mensen stellig ge100ft, dat de alen zonder het middel der
voortteling voortkomen; alsof ik in staat
moest zijn, in geval ik zodanige bovengenoemde stellingen volhield, op te lossen al
hetgeen omtrent genoemd onderwerp mij
werd voorgelegd. Hoewel het veld van de
dingen die tot nog toe in het duister verborgen zijn, zo ruim en wijd is. Niettemin heb ik
enige jaren reeds aile moeite gedaan om,
indien het mogelijk was, de voortteling der
Alen te ontdekken en haar voor de ogen van
de Wereld te plaatsen. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 115, 18 september 1691).

(Fragment J: Van Leeuwenhoek observeert
verschillen in grootte bij jonge aaltjes en
concludeert hier uit, dat de paling blijkbaar
op verschillende jongen baart.).
Wanneer ik mijne gedagten verder liet gaan,
op de voorteelinge vande Alen, quam mij te

binnen, dat ik veel maal kleijne jongens, des
somers inde stadts gragten, met de stokken
inde groente die inde stil staande wateren
groeijen, heb sien steken, als wanneer sij
dan de stokken om draeijen, waar door dan
veel groente om de stok gewonden werd,
die sij dan met de groente op het land trekken, en in dit doen, verscheijde kleijne Aeltgens op het land brengen, dat ik dan gesien
hebbe, dat onder sulke seer kleijne Alen veel
der hande grootheden waren, waar van eenige in kleijnheijt uijt staken, dat wij in andere soorten van Visschen, die haar jongen uijt
kuijt voortkomen, noijt en sullen sien, en dit
heeft mijn gedagten nog meer versterkt, dat
de Alen en Palingen, niet op eene tijd, of in
eene maant voortteelen. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 123 [75], 16 september 1692).

spitten Aerde, die met gras bewassen sijn,
en men leijt die twee sooden, met der selver
gras bewassen sijden, op malkanderen, en
dus legtmen deselve voor sonnen ondergang, soo verre int water, dat het gras met
de superfitie of oppervlak, van het water gelijk komt. .
Wanneer nu des avonts den dauw wei geval len is, soo neemt men des anderen daag's
mergens de sooden aarde uijt het water, en
men vint tusschen het gras, verscheijde seer
kleijne Alen, die men als dan oordeelt, dat
uijt den dauw sijn voortgekomen, en tot
meerder bevestinge voegtmen daar bij, dat
soo het niet en dauwt, soo salmen geen jonge Alen int gras vernemen. Dit sijn dan de
redenen die men weet te geven, dat de Alen
door den dauw werden voort geteelt. (Antoni
van Leeuwenhoek, Brief No. 123 [75], 16 september

(Fragment K: de generatio spontanea:
paling ontstaat uit het binnenste van de
Aarde op plaatsen waar verrotting
plaatsvindt (vergelijk passage van
Aristoteles) of uit dauw in de maand Mei)
Het gemeene seggen alhier is dat Ael en Palingh, uijt een bedervinge in stinckende poelen en slooten voort gebracht worden; Andere seggen weder dat den dauw inde maent
van Meij de Palingh en ael voortbrengt. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 33 [21], 5 october
1677).

Tis hier te lande bij na een algemeen seggen, dat de Ael en Paling sonder voorteelinge geschapen werd, en of ik al seg, dat sulks
voor mij onmogelijk is te begrijpen, en dat
bij aldien sulks waar was, waar om dat als
dan, niet te voorschijn komen, soo een
groote menigte van Alen en Palingen dat
onse water gragten, daar door als vervult
werden. Dit seggen en heeft aileen geen
plaats bij de Gemene Man maar het komt
mij selfs van Aansienlijke en Geleerde Luijden te vooren. Ja men komt soo verre, dat
men seijt te weten hoe, en waar de Ael en
Paling voort geteelt werd, en die is dese.
Men neemt inde maant Meij, twee sooden of
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1692).

(Fragment L: de generatio spontanea:
paling ontstaat uit de huid van paling, de
"aels-vel/en" )
Laten wij stellen, dat van twintig of meer
Alen, die men het vel sal af hal en, een vande
selvige is, welkers jongen inde Saar-moeder, al soo verre gekomen, sijn, dat die uijt
de Saar-moeder gestooten werden. Wanneer men nu soo danigen Ael het vel aftrekt
oft afstroopt, in welk doen men het vel dubbelt over het lighaam haalt, soo werd in dat
doen, het lighaam vanden Ale, meer als gemeen gedrukt, door welke drukkinge, veel
jonge Alen, uijt de Saarmoeders konnen gestooten werden, en nog meer als de huijt
vande Alen aan de opening vande excrementen, en Saar-moeder, komt ontstukken
te schueren, als wanneer men dan met de
hand, of ook wei met het mes, een stuk vanden uijtgang, komt afte snijden, en dus nog
meerder de Saar-moeder komt te parssen.
Dese uijt gedrukte jonge Alen aan de vellen
blijven hangen, ofte van binnen in het vel,
dat met het afhalen om gekeert is, sijnde, en
soo verre gekomen wesende, dat die uijt het
water haar voetsel konnen trekken, indien
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dan dese vellen int water geworpen werden,
in een nieuw gedolven sloot, soo konnen
daar Alen van voort komen. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 123 [75]' 16 september 1692).

(Fragment M: De opvatting dat de paling
levend barend (vivieparie) is: kleine
wormpjes in de darmen van paling zijn
kleine palingen, figuur 5)
Ick heb inde maent Julij laestleden, inden
darm beneden de maegh off Rob, van Palingh en Ael ontdeckt, wormkens, die een
weijnich bewegingh hadden, en ontrent van
dickte waren als een groff Hair, en na mijn
oordeel, ontrenttwintich mael soo langh, als
dick; Dese wormkens hadden in haer lichaem, een doorgaenden darm, in welcke
darm omtrent het Hooft, een continuele beweginge geschiede, als off het adem hale
van de diertgens was; doch na de staert was
de beweginge grooter, niet inden darm,
maer door het gantsche lichaem; en al wat
hier starck op en neer bewogen wiert, dat
waren veel kleijnder Aeltgens, off wormkens, waer van ick veele door de Huijt van
het Eerste aeltge sagh leven, en bewegen.
Ick heb de eerst geseijde wormkens, off AeIkens, uijt de darm van Ael en Palingh genom en, en de deselvige voor mijn gesicht ontstucken gesneden, en met verwonderingh
gesien, een getal van meer (na mijn gesicht
oordelende) dan 200 wormkens, off Aelkens,
uijt ijder vande eerst geseijde wormkens
sien comen, en dit boven veel deeltgens die
ick voor Eijeren, off onvolmaeckte dierkens
aensach; Dit siende nam ick in gedachten,
dat Ael, en Palingh, weder Ael en Palingh
voortbrachten. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief

werden, welke plaats bij de Visschers en
Gemene Man, de Navel genaamt werd. Om
te sien, of ik daar ontrent, eenig deel soude
vinden, die men de naam van Baar-moeder
soude konnen geven, om dat bij mijn vast
stond, dat de Ael en Paling, der selver jongen in. haar lighaam dragen, gelijk veel Visschen doen, als Haijen, Bruijn-vis, Bontvis,
Wal-vis enz: dog ik konde niet sien, het
geene nooterens waardig was, als aileen,
dat ik een soort van roode stoffe, die ontrent
de soo genoemde navel leijt, welke stoffe
men Navel-bloet noemt, waar in ik een hol ligheijt vernam.
Ik snede het soo genoemde Navel-bloet van
vier distincte Palingen, over dwars ontstukken, en ik drukte uijt het selvige een weijnig
vogt die ik observeerde, en sag verscheijde
maal, dat door de deeltgens bloet, die het
selvige root maken, en welk bloet onder de
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No . 33 [21], 5 october 1677).

(Fragment N: De opvatting dat de paling
levend barend (vivieparie) is: de
baarmoeder van palingen bevat kleine
palingen, figuur 5)
Ik hebbe int begin vande maant maart Paling
gen omen, die weijnig dagen daar te vooren
gevangen was, ende deselvige aan dat deel
op gesneden, daar de excrementen geloost
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I Figuur 5: Parasieten bij paling, kop van Acantocephalus anguillaei (fig. 1); Traenophorus sp.
(fig.2); sporozoen (fig 3); trematode (fig.6).
Verder "Baarmoeder" van paling (fig. 7-8), "Navelbloet" (fig. 9); injectiespuit voor kwikzilver
(fig. 10).
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uijt gedrukte stoffe was, op twee a. drie bijsondere plaatsen, een weijnig beweginge
geschiede.
Ik spande aile mijn kragten in, om de oorsaak van de meer als gemene beweginge, die
in het bloet geschiede, na te spueren, en sag
eijntelijk tot drie distincte reijsen, dat het levende Dierkens waren, sijnde van soo danige groote en uijt gestrektheijt, als de groote
van een deeltge bloet, die het selvige root
maakt. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 123 [75],
16 september 1692).

Zodoende heb ik niet nagelaten vanaf februari tot juli jongstleden te zoeken in de
genoemde alen, wanneer zij pas gevangen
waren, na reeds de hoop te hebben verworpen ooit de bovengenoemde voortteling te
kunnen ontdekken. Ten slotte heb ik volhardend de baarmoeders ervan geopend, die ik
aan het einde van het vorig jaar voor de eerste keer had ontdekt, en tot mijn zeer grote
vreugde meermalen daaruit jonge aaltjes
gehaald, zowel diegene die reeds gekomen
waren tot de volmaakte vorm van alen, ofschoon ze wei tienduizend maal kleiner waren dan een grote zandkorrel; als diegene die
begonnen zich van een zeker rond deeltje te
veranderen in een enigszins lange vorm en
toe te nemen in lengte. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 115, 18 september 1691).

Want ik ontdekte nu, dat de ronde bolletgens
van tijd tot tijd, in lengte toe namen, tot dat
die eijntelijk de figuur, van een jonge volmaakte Alen hadden aan genom en . Want ik
haalde soo nu als dan, uijt de Baar-moeders
vande Alen, een uijt nemende groot getal
van kleijne Alen, die ik bij den anderen sag
leggen, in een dunne heldere vogt en welke
Alen soo volmaakt waren, als of wij kleijne
Alen voor ons bloote oog sagen. Dit was
geen kleijn vermaak voor mij te aanschou wen, eensdeels, om dat ik na soo veel onvermoeijden arbeijt, eijntelijk, de voorteelinge
vande Ael en Paling hadde ontdekt, ander
deels, om dat de Menschen de mont gestopt
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waren, die veel maal agter mijn rugge quamen te seggen, dit volgende.
Terwijl hij die Voorteelinge van aile Dieren
soekt vast te stellen, laat hij ons eens bewijsen, hoe de Alen voort teelen.
Ik hebbe het gesigt van dese volmaakte, en
ongeboore Alen of Palingen, schoon die wei
vijftig maal dunder waren, dan een hair van
ons hooft, als hier vooren nog een maal
geseijt, voor mij niet aileen willen behouden,
maar dat selvige mede gedeelt, aan eenige
mijn goede bekende, die haar verwonderde,
dat sulke kleijne schepsels soo een volmaakheijt hadden. (Antoni van Leeuwenhoek, Brief No.
123 [75], 16 september 1692).

(Fragment P: Kritiek van een tijdgenoot
Christiaan Huygens op de opvatting van
Van Leeuwenhoek dat de 'bloedprop'de
baarmoeder is van de paling en dat de
paling levend barend (vivieparie) is)
Omtrent de Generatie der Alen vint ik eenigzints vreemt, dat hare jongen inde BaarMoeder sonder eenig teken van leven, bij
UE. gevonden werden. Ook maakt UE. geen
mentie van 't Mannelijk geslagt der Vissen,
in twelk misschien levendig zaad, door de
microscopia te zien zoude zijn. Maar men
zoude ongelijk hebben, alles 't effens van
UE. te eijschen, daar nog oneijndige ondersoekinge overig zijn. Men moet int geene
UE. ons mede deelt, UE. arbeijt en neerstigheijt hooglijk prijsen, en admireren, waar
door daaglijks de kennise der Nature vermeerdert, ende verbetert werd. Soo doe ik
mede onder andere, en blijve na hartelijke
groetenisse enz: en was geteijkent. Christiaan Huijgens. (Citaat uit een brief van Huygens, Antoni van Leeuwenhoek, Brief No. 169 [102], 10 juli
1696).

(Fragment Q: Van Leeuwenhoek reageert
op de kritiek van Christiaan Huygens op en
stelt dat de paling mogelijk tweeslachtig
(hermafrodiet) is.
Of nu onder de Alen en Palingen geen Mannelijke geslagten zijn, gelijk ik onder vonden
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hebbe, dat kleijne Dierkens die uijt verscheijde zoorten bestonden, en welke soo op de
bladeren van Aelbesse, kersse, Pruijme, en
Rooze in groote menigte gevonden werden,
die men den naam van Luijsen geeft, na dat
ze op de boomen gevonden werden, en welke Dierkens, aile hare lighame met jonge
beset zijn, en ijder zijn geslagt voort brengt,
zonder dat eenig Mannelijk geslagt, voor mij
te bekennen was, nog ook geen de minste
verzameling, en hebbe konnen na speuren.
Of nu deze Voortelinge mede plaats heeft
inde Alen, en Palingen, dan oft ijder Ael en
Paling, nog met Mannelijk Zaad zijn versien,
en over sulks Armaphroditen zijn, gelijk wij
ons inbeelden door de verzameling, die wij
komen te zien, dat eenige slakken zoo danig
begaaft zijn, dat staat nog te onderzoeken.

Dog alsoo ik veel maal soo danige wormkens, niet aileen uijt de darmen vande Ael en
Paling, hadde gehaalt, maar dat ik ook te
gelijk die worm kens hadde ontledigt, ende
gesien, dat die wormkens selfs, een groote
menigte van wormkens in haar lighaam hadden, en dat over sulks die wormkens selfs bij
inlijvinge voorteelden, soo heb ik soo danig
seggen mede moeten verwerpen, te meer
om dat ik onder yond, dat dese wormkens
haar seer vast hegten, inde darmen vande
Ael en Paling, om niet met de Chijl, die uijt de
darmen als excrementen getsooten werden
mede souden uijt gedreven werden. In somma, men moet dese kleijne wormen, voor
een ongediert der Darmen, vande Ael en
Paling aan nemen, gelijk wij doen, de wormen die inde Darmen van verscheijde dieren
gevonden werden. (Antoni van Leeuwenhoek,
Brief No. 123 [75], 16 september 1692).

Oat ik voor desen niet en hebbe geseijt, dat
ik in aile de Alen en Palingen, hare Baarmoeders hebbe ontdekt, hebbe ik met voor
dagt te rugge gehouden; omdat ik in tijd en
wijle, mijn selven daar omtrent beter mogt
komen te voldoen. (Antoni van Leeuwenhoek,
Brief No. 169 [102], 10 juli 1696).

(Fragment R: Van Leeuwenhoek stelt (in
tegenstelling tot de passages hierboven)
dat de diertjes aangetroffen in de darmen
van paling geen jonge palingen zijn maar
wormen).
Na welke tijd, ik niet aileen verscheijde observatien hebbe gedaan, maar ik hebbe ook
veel maal de Visschers, en Ael verkoopers,
aangesproken, om uijt haar te verstaan, wat
ondervindingen sij mogten hebben ontrent
de Voorteelingen vande Alen. Onder dese
Menschen vonde ik er twee die oordeelden
datse voort teelden, en tot bevestinge bragten sij de volgende redenen voort.

Ontrent inde maant Meij vintmen kleijne
roode worm kens inde darmen vande Ael en
Paling, en die worm kens (seijden sij) worden
Ael en Paling.
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