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Delftse ‘moddermicroscoop’
mogelijkechteLeeuwenhoek
Van onze verslaggever
Maarten Keulemans

amsterdam IndeDelftsegracht,
daarvind jenogeenswat.Nadat
vorig jaar ’s landsoudste tele-
scoopwerdopgedieptuit eenge-
demptegracht indeprinsenstad,
heeft eenamateur inopgebag-
gerdeDelftsemoddernueenmo-
gelijkechteVanLeeuwenhoek-mi-
croscoopopgediept.Devinder
herkendehetapparaatniet, en
zettehetals ‘raar schrijfinstru-
ment’ope-Bay.Daarkochteen
Spaanseverzamelaarhemvoor
1.500euro.Alsdemicroscoopecht
is, kanhij tienduizendeneuro’s
waardzijn.

Het instrument, gemaaktvan
koperennietgroterdaneencre-
ditcard,wordt inEngelandonder-
zochtdoorLeeuwenhoek-onder-
zoekerBrianFordvandeuniversi-
teit vanCambridge. ‘Het is echt
eenverhaalvandeze tijd’, zegthij.
‘Bizarhoezo’n instrumentop-
duiktope-Bay.’Hetkleinood
kwamsamenmetdiverseantieke
muntjes enanderevoorwerpen
aanhet licht indeDelftseHout,
uitgrachtenmodderdiedaaral
veel eerderwerdachtergelaten.

Maarbijonderzoeksinstituut
Huygens ING inDenHaaghoudt
wetenschapshistoricusHuibZui-
dervaartdevlagbinnen: eerst
zienofdemicroscoopwelecht is.
‘Ik sluithetabsoluutnietuit.Deze
microscopenwarenzo lastig tege-
bruikendaterdestijdsvastmen-
senmoetenzijngeweestdiehem
teleurgesteld indegrachthebben
gegooid.Maarer zijnookveel re-
plica’sgemaakt. EnmeneerFord
wilhemnietafstaanvoordegelijk
onderzoek.’

Fordzelf twijfeltnietaande
echtheid:die zouondermeerblij-
kenuitdevormvandegrond-
plaatenhet feitdatdemicro-
scoopniethelemaal symmetrisch
is,watduidtophandwerk. ‘Het
heeftalle tekenenvanechtheid.’

AntonivanLeeuwenhoek (1632-

1723)geldtalsdevadervandemi-
crobiologie:hijmaaktezo’nvijf-
honderdexemplarenvanzijnmi-
croscoop. ‘Daarvanzijnereen
stukof tienover’, zegtZuider-
vaart. ‘OmdatVanLeeuwenhoeks
model zo lastig is inhetgebruik,
zijndemeeste inde loopder tijd
weggegooid.’

NogvorigeweekmaakteMu-
seumBoerhaavebekendeenbij-
zondere, zeerkostbarezilveren
VanLeeuwenhoek-microscoopte
hebbengeïdentificeerd:het in-
strumentdookop ineencollectie
metantiekepoppenhuisspulle-
tjesuit Engeland.Uitgerekendvol-
gendeweekopent inhetmuseum

eententoonstellingrondhetbij-
zondereobject. ‘Puur toevaldat
diegrachtenmicroscoopnuop-
duikt’, zegt conservatorTiemen
CocquytvanBoerhaave. ‘Ikheb
mijnreservesbijdeechtheid,
maar ikvindheteen interessante
vondstwaarovernognietalles is
gezegd.’

Mochthetuiteindelijk toch
gaanomeenreplicauitdemuse-
umwinkel, dan ishetobject ‘hoog-
uit vijf eurowaard’, zegtZuider-
vaart. ‘Daaromwil ikFordoproe-
pen:hebhet lefomnaarMuseum
Boerhaave tekomen, zodatwe
hemdeugdelijkkunnenonder-
zoeken.’

Deze in opge-
baggerde mod-
der gevonden
microscoop is
volgens de
Britse onder-
zoeker Brian
Ford een origi-
nele Van Leeu-
wenhoek. Van
de vijfhonderd
exemplaren die
Van Leeuwen-
hoek heeft ge-
maakt, zijn er
nog zo’n tien
over. In het
gaatje boven-
aan zit de lens.
Door een ob-
ject op de pin
te prikken, kan
het uitvergroot
worden beke-
ken. Scherp
stellen kan
door aan het
bovenste vleu-
gelmoertje te
draaien: het
object komt
dan dichter bij
of verder van
de lens.

maken

gezien als het belangrijkste obstakel
voorhet vergrotenvandemaatschap-
pelijke impact. Dat kanhet aanbeste-
dingsbeleidzijnvandegemeente–een
taxibedrijf dat de scherpste prijs aan-
biedt bijvoorbeeld verkiezen boven
eenbedrijf datwerktmet elektrische
auto’s–maarookalgemeneregelsover
werkenmetmensenmet een afstand
tot de arbeidsmarkt, zoals Emma
Safety shoes doet. Zo duurt het bij
Emma tegenwoordig aanzienlijk lan-

ger voordat een geschikte arbeids-
krachtopdefabrieksvloerstaat,omdat
zoweldeBijstandswetalsdeWetopso-
cialewerkvoorziening inmiddels on-
der de nieuwe Participatiewet vallen.
En veel gemeenten zijn daar nogniet
op ingesteld.
Wat de groei ook enigszins belem-

mert, isdatdittypeondernemingvaak
metwantrouwenwordtbekeken,zegt
PanhuijsenvanSocialEnterpriseNL. ‘In
Nederlanddenkenwevaak: als ergeld
wordtverdiend,kanhettocheigenlijk
niet goed zijn?’ Datmerken ze ookbij
Emma, zegt fabrieksdirecteur Tom
Keulen. Jullie halen een flinke omzet
over de ruggen van arbeidsgehandi-
capten,wordtweleensgezegd.Keulen:
‘Datisonterecht.Wijzienonzemensen
als echtewerknemers. Sterker nog: ze
hebben talenten die ik niet heb. Het
luktmijnietomvieruurachterelkaar
veters in te rijgen.Maar dezemensen
varenwelbij ritmeenstructuur.’
De werknemers van Emma staan

niet op de reguliere loonlijst, maar
worden betaald door Werkvoorzie-
ningschap Oostelijk Zuid Limburg
(WOZL), een gemeentelijke instantie.
Voor een werknemer betaalt Emma
tussen de 10 en 15 euro per uur aan
WOZL; ongeveer de helft van het be-
dragvooreenregulierearbeidskracht.
DaarmeezetEmmagoedkopearbeids-
krachten slim in, is een ander veelge-
hoord kritiekpunt. Volgens Keulen
wordtdatechterrechtgetrokkendoor
de extra begeleiding van de andere
werknemers. ‘Bovendienligthetwerk-
tempovaneenregulierearbeidskracht
hoger.’
‘Bij Emma staat omzet opnummer

één’, zegt Keulen. Vroegerwas het be-
drijf anders georganiseerd. Uitge-
blustemijnwerkersmet bijvoorbeeld
een kapotte rug gingen boven de
grond werken in de kleding- en
schoenmakerij, die zo uitgroeide tot
socialewerkplaats.Maar sinds Emma
eencommercieelbedrijf is, hebbenze
sommigemensenmoeten latengaan.
‘Wehebbennueenmaalmensennodig
die echt kunnen produceren. Tien
mensenmet alleen een bezem is ook
bij ons teveel vanhetgoede.’
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