
GewJna 15 (1992) 234-242 

JOHN CHAMBERLAYNE ALS VERTALER 
VAN ANTONI VAN LEEUWENHOEK 
R.H. Vermij* en L.C. Palm" 

De geschiedenis van de intellectuele betrekkingen wordt tegenwoordig algemeen als een 
belangrijke component van de wetenschapsgeschiedenis gezien. Een van de bekendste 
voorbeelden van het belang van intellectueel verkeer in de geschiedenis van de Neder
landse wetenschap van de zeventiende en achttiende eeuw is het contact van de Delftse 
microscopist Antoni van Leeuwenhoek met de Londense Royal Society. De Engelsen 
maakten het werk van Leeuwenhoek verder bekend, onder andere door de publikatie van 
een groot deel van zijn werk in hun tijdschrift Philosophical Transactions.^ Vooral dankzij 
deze contacten kreeg Leeuwenhoek toegang tot de wetenschappelijke wereld en kreeg zijn 
werk internationale erkenning. 
Leeuwenhoeks contacten met de Royal Societ}' verliepen niet altijd even soepel. Hoewel 
het Londense genootschap vrijwel altijd zijn bevindingen in de vergaderingen van de 
'fellows' besprak, was de schriftelijke reactie op zijn brieven dikwijls traag, terwijl ze daar
enboven niet steeds in de Philosophical Transactions gepubliceerd werden. Leeuwenhoek 
zorgde er daarom voor dat veel van zijn brieven behalve in een Nederlandstalige uitgave 
ook in een Latijnse vertaling verschenen^. 
Een belangrijk probleem bij het contact was de taal. Leeuwenhoek schreef uitsluitend 
Nederlands, en niet eens een bijzonder makkelijk soort. Nu was kennis van het Neder
lands in Engeland in die tijd meer verbreid dan tegenwoordig.' Geleerden als Hooke en 
Halley konden de taal wel lezen, maar de meeste Engelsen begrepen er niets van. Om het 
werk van Leeuwenhoek te kunnen lezen, publiceren en waarderen was vertaling essentieel. 
Aan dit vertalen is dit artikel gewijd. Nu is zelfs dit deelaspect al een omvangrijk onder
werp, want Leeuwenhoek heeft ongeveer vijftig jaar lang brieven geschreven. Wij beperken 
ons daarom tot de activiteiten van één man, John Chamberlayne, die ongeveer twintig 
jaar lang voor de vertaling van Leeuwenhoeks werk verantwoordelijk is geweest. 

* Instituut voor Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 716, 9700 .̂ S Groningen. 
** Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht, Nieuwegracht 187, 3512 LM 
Utrecht 
1. Zie de lijst van publikaties gedrukt in de Philosophical Transactions, in M. Fournier, The fabric of life. The rise 
and decline of seventeenth-century microscopy (proefschrift Twente 1991) 217-219. 
2. Zie voor een opsomming hiervan A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek. Zijn leven en zijn werken, dl. 2 
(Lochem, 1951) 495-499. 
3. Er waren met name in Londen velen die Nederlands spraken. In 1687 werd bijvoorbeeld Francis Lodwick 
(1619-1694) gevraagd om Leeuwenhoeks brieven te vertalen. Zie M.B. Hall, Promoting Experimental Learning. 
Experiment and the Royal Society 1660-1727 (Cambridge enz., 1991) 102,184. 
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Het begin 

John Chamberlayne leefde van 1666 tot 1723. Hij was een vooraanstaand lid van de Engelse 
magistratuur. Als vrederechter van Westminster vertoefde hij letterlijk in de nabijheid van 
de macht. Hij bekleedde diverse functies aan het hof. Daarnaast was hij een amateur
geleerde met belangstelling voor onder andere godsdienstige en taalkundige kwesties. Hij 
publiceerde diverse werken, in de meeste gevallen overigens vertalingen of bewerkingen. 
Als zo veel Engelsen had hij in Leiden gestudeerd en in die tijd had hij voldoende kennis van 
het Nederlands opgestoken om later boeken uit die taal te kunnen vertalen.* In 1718-1719 
verscheen zijn vertaling van Bernard Nieuwentijts Het regt gebruik der wereltbeschouwin-
gen, in 1720-1723 die van Gerard Brandts Historie der reformatie. Toen had hij echter al 
bijna vijftien jaar lang brieven van Leeuwenhoek vertaald.' 

4. Chamberlayne schreef zich aan de juridische faculteit van de Leidse universiteit in op 12 mei 1688 en liet zich 
recenseren in maart 1689 en 1690. Hij woonde bij Johannes van Woensel op de Lange Brugge. Gepromoveerd is 
hij kennelijk nooit. - Onder de correspondentie van de hoogleraar Van Almeloveen, bewaard op de Utrechtse 
universiteitsbibliotheek, bevinden zich de minuten van twee brieven aan ene Chamberlayne, die op dat moment 
blijkbaar te Den Haag verbleef, van 2 en 12 juni 1697 |N.B. Alle data in dit artikel zijn in de Juliaanse, Oude Stijl, 
tenzij anders aangegeven (N.S.), maar waar nodig wel omgezet in de nieuwjaarsstijl], Hs 6 K 13, blz. 387 en 391. 
Het is niet duidelijk of het hier om dezelfde persoon gaat. 
5. Over Chamberlayne: Dictionary of National Biography, IV, 9-10; R.H, Vermij, Secularisering en natuurw
etenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwcntijt (Amsterdam, 1991) 137-140. 
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Degene die Chamberlayne betrok bij het vertaalwerk van de brieven van Leeuwenhoek 
was Hans Sloane, van 1693 tot 1713 één van beide secretarissen van de Royal Society en van 
1695 tot 1713 uitgever van de Philosophical Transactions, waarin al sinds 1673 de brieven 
van Leeuwenhoek verschenen. De aanleiding schijnt tamelijk toevallig te zijn geweest. In 
juli 1700 stuurde Chamberlayne aan Sloane enkele wormen die uit een tand zouden zijn 
gekropen, met het verzoek deze door te zenden aan Leeuwenhoek. Hij vertelde dat hij 
vroeger persoonlijk met Leeuwenhoek over deze beesten had gesproken.^ Leeuwenhoek 
onderzocht de wormen die Sloane hem opzond en berichtte daarover in een van zijn 
brieven. Die brief werd door Sloane aan Chamberlayne ter inzage gegeven, samen met de 
vertaling die een zekere Dr. Miller voor de Philosophical Transactions had gemaakt.-" Toen 
Chamberlayne hem onder dankzegging weer terug zond merkte hij daarbij op; 'Dr. Miller 
has translated the letter faithfully. I have made some small alterations...'* 
Dit volstond kennelijk als meesterproef, want een volgende brief stuurde Sloane recht
streeks naar Chamberlayne om door hem te laten vertalen. Deze zal wel gevleid zijn 
geweest, maar een makkelijke klus vond hij het niet. Bescheiden merkte hij op: 'I will not 
deny Sir but there may be great many faults of my own in the translation having forgot a 
great deal of that Dutch which I acquired during my studies at Leyden, I beg the favour of 
you that Dr Miller may translate the same letter also, and then if you will confront us 
you'll understand it the better.' ' Hij bleek echter geen bezwaar te hebben tegen een per
manente samenwerking, want in dezelfde brief liet hij weten dat als Sloane gebruik wilde 
blijven maken van zijn vertaaldiensten, hij als tegenprestatie iedere maand de Philoso
phical Transactions wilde ont\'angen.'° Sloane zal ongetwijfeld tevreden zijn geweest dat 
hij een bekwame vertaler van Leeuwenhoeks brieven had gevonden. Enkele maanden 
eerder had hij zich immers bij Leeuwenhoek verontschuldigd voor het feit dat de Royal 
Society dikwijls zo traag op diens brieven reageerde: 'Yo"' letters being in Dutch are under
stood by few naturalists here who are the only persons qualified to translate them so that 
the society have been often some months without the satisfaction of understanding Yo'' 
discoveries & that is the reason you have not sooner their thanks for Yo' letters'". 
De samenwerking hield stand. Sloane schijnt in de naleving van zijn deel van de overeen
komst, zoals ook in andere dingen, wel eens wat laks te zijn geweest. Bij verschillende 
gelegenheden drong Chamberlayne aan op nalevering van tijdschriftnummers die hij 
miste.'- Op zijn vertaalijver had dat verder geen invloed. Vanaf 1702 kreeg zijn werk 

6. Chamberlayne aan Sloane [verder afgekort als: Ch. aan S.|, 3 juli 1700, British Museum, Sloane Manuscripts 
[verder afgekort als SM] 4038 f 30+v. ('I remember the famous Mr Leeuwenhoek has some curious thoughts 
about the worms in the teeth see his.. . and I have formerly talkt with him upon the same ...') 
7. Het betreft hier Leeuwenhoeks brief 216 [130] van 27 juli 1700 (N.S.) aan Sloane (L.C. Palm, ed.. Alle de Brieven 
van Antoni van Leeuwenhoek, dl. 13; Lisse, 1993). Op het omslag van het manuscript (Royal Society, MS 1984, 
Early Letters L.3.16) staat vermeld: 'Dr. Miller at the bleu anchor in great Carter Lane, to be heard of at Mr. 
Kemps an .'Apothecaries in new round court.' 
8. Ch. aan S., 3 augustus 1700, SM 4038 f41. Zie ook ibidem f40 (30 juli 1700). 
9. Ch. aan S., 29 oktober 1700, S.Vl 4038 f 86+v. 
10. Ibidem. 
11. Sloane aan Leeuwenhoek, 28 mei 1700, SM 4068 f23 (gepubliceerd in Palm (n. 7), Brieven). 
12. Zie de brieven van 30 mei 1702 en 1 september 1702 (SM 4038 f349 en 4039 f20), 29 november 1712 (SM 4043 f 
112) en 19 oktober 1713 (SM 4043 f 195V). Ook Leeuwenhoek, die als lid van de Royal Society recht had op toezen
ding van het tijdschrift, vroeg herhaaldelijk om toezending van achterstallige afleveringen. Zie voor een lijst van 
door hem zeker geziene nummers L.C. Palm, 'Italian influences on Antoni van Leeuwenhoek', in C S . Maffïoli 
en L.C. Palm, eds., Italian Scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centimes (Amsterdam, 1989) 
163. 

236 



Chamberlayne 

<«/^*«-/ •«'• ^ * - ^ » » . l ^ ^ < « - 9 ~ ^ ( i ^ ' . W r a O r t ^ ^ a il.£).,t^ U^-e^.^ 

( ^ V x 3 ^ ' ^»^>.i<reJ.^« Qt^t^a.^^ 

- .,^ZJ!^— -:-

Fragment uit een brief van Leeuwenhoek aan Chamberlayne (vgl. noot 26) 

bovendien een meer officieel karakter. In dat jaar verwierf hij, op voordracht van Sloane, 
het lidmaatschap van de Royal Society.'-' Veel bijeenkomsten heeft hij waarschijnlijk niet 
bijgewoond. Begin 1703 drukte hij zijn spijt erover uit, dat zijn ambtsbezigheden hem dik
wijls beletten.'* Niettemin probeerde hij zich op verschillende manieren voor het geleerde 
genootschap verdienstelijk te maken. Hij trad in diverse gevallen op als tussenpersoon om 
namens derden materiaal voor te leggen aan de Royal Society of de Philosophical Trans
actions.^'' Zelf leverde hij ook enkele bijdragen aan dit blad. Zijn belangrijkste functie 
evenwel was die van vertaler, die hem min of meer officieel werd toegekend. De Royal 
Society wilde hem als zodanig vrijstellen van contributie. In een brief aan Sloane schreef 
Chamberlayne dat hij er niettemin op stond gewoon te betalen. Als men hem wilde 
belonen, wilde hij echter wel een set oude jaargangen (voor 1700) van de Philosophical 
Transactions ontvangen. De Society ging daarmee akkoord.'* 

Vertaalproblemen 

Het vertalen van de brieven van Leeuwenhoek was niet bepaald gemakkelijk werk. De 
eerste brief die Chamberlayne ter vertaling van Sloane kreeg, in 1700, moet een koude 
douche zijn geweest - 'one of the most intricate letters that I ever read in my life'.'^ Niet 
alleen dat hij van een aantal woorden de betekenis niet wist, een probleem dat hem overi
gens zou blijven kwellen. Woorden waar Chamberlayne niet of moeilijk uitkwam, werden 
dikwjls onvertaald in de Philosophical Transactions afgedrukt. Voorbeelden uit de eerste 
periode van Chamberlayne's vertaalactiviteit zijn: Tonneke (pop), Dop (cocon), Wiek 

13. Volgens het Journal Book van de Royal Society werd hij als lid voorgesteld op 4 februari 1702, waarna hij op 6 
mei officieel werd geïnstalleerd. 
14. Ch. aan S, 20 januari 1703, SM 4039 f73. 
15. Al eerder, in 1692, had Chamberlarae de Royal Society enkele uitheemse naturalia geschonken. Royal Society, 
Journal Book, 14 juli 1692, 20. 
16. Ch. aan S., 24 april 1703, SM 4039 f 123. In het journal Book .staat onder 2 juni 1703 de aantekening: 'Mr Hunt 
was desired to furnish Mr Chamberlayne with such Transactions as he wanted since Doctor Sloane published 
them.' Henry Hunt (gest. 1713) was van 1667 tot zijn dood 'operator' bij de experimenten van de Royal Society en 
vanaf 1696 tevens bibliothecaris (Hall (n. 3), Experimental Learning, 27,178). 
17. Ch. aan S., 29 oktober 1700, SM 4038 f86. 
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(vleugel)'**, in een geschiktheit, als gins en weder. Hoorn Vliesen, trillende, Weerhaakjens'*. 
Maar hij had vooral te kampen met 'the frequent tautologies, incoherent expressions, 
ungrammatical & unsyntaxical sentences without number; many of which I took the 
liberty to correct...'^" Ook overigens had Chamberlayne weinig bewondering voor 
Leeuwenhoeks stijl: 'and now I am finding fault with him, I will add one more accusation 
more, which is, that if all the expressions in that letter which are extreamly trivial and of 
no consequence were omitted, the letter would want almost half its length but not one jot 
of its meaning.'^' 
Voor de volgende brief die Chamberlayne ter vertaling kreeg aangeboden ging hij dan ook 
te rade bij een 'native speaker'. Dit was de Nederlandse gezant in Londen, met wie 
Chamberlayne uiteraard ambtshalve bekend was. Waarschijnlijk tot zijn eigen opluchting 
deelde deze hem mee dat 'for want of grammar he [Leeuwenhoek] is sometimes so 
abstruse that even his own countrymen cannot explain him.' Chamberlayne nam dan ook 
de vrijheid om in zijn vertaling een hele paragraaf weg te laten, 'which Mr de Gelder-
malsen himself could make nothing of it'.'-
Een routine werd het vertalen kennelijk nooit. In 1704 schreef Chamberlayne uitdrukke
lijk over 'my pains, which, pardon my boasting, have been not small for I have been often 
forced to pick out the sense as well as grammar of the abovementioned Gentleman 
[Leeuwenhoek], when neither the envoy of Holland, the Dutch minister, & a physician of 
that country whom I have occasionally consulted, have not been able to assist.' En in 1708: 
'I return to you Mr Leeuwenhoeks letter as wel translated as I can, but indeed 't is a burden 
almost too hard for me to bear, because I find few of his own Countrymen can 
understand his ungrammatical language.'-^ 
In één geval hebben wij ook een directe blik op de vertaaladviezen die Chamberlayne 
inwon. Een van zijn raadgevers was de predikant Adriaan van Boscheiden. Deze werd in 
1715 toegevoegd aan het buitengewone gezantschap van de Staten-Generaal onder Arent 
van Wassenaar van Duyvenvoorde, dat in Engeland kwam onderhandelen over het barrière-
tractaat. (Van Boscheiden was predikant te Voorschoten, een heerlijkheid van Van 
Du'yvenvoorde.) In een brief aan Chamberlayne uit deze tijd geeft Boscheiden (Latijnse) 
vertalingen van een groot aantal Nederlandse woorden, aan de betekenis waarvan 
Chamberlayne kennelijk twijfelde: in dunte toeneemen; trecker (pees of spier); schenkels; 
gevsrigt; schuyns; na om hoogh geweld aengedaen; omwentelende inkrimpingh; sijn 
wesen; die de einde van de vleesfibertjes (Boscheiden tekent hierbij aan: 'Deze woorden 
schijnen mij echter overbodig'); te gelyck getormeert (verkeerde lezing voor: gefourmeert); 
stam; tacken; een bey, een wesp (de laatste volgens Boscheiden beter een 'hoorentoorn'); 

18. Uit Leeuwenhoeks brief 218 [132] van 7 september 1700, Philosophical Transactions 22 (juli en augustus 1700) 
640-642. 
19. Uit Leeuwenhoeks brief 219 [134] van 26 oktober 1700, Philosophical Transactions 22 (september en oktober 
1700) 659-672. 
20. Zie voor een soortgelijke karakterisering en een nadere analyse van Leeuwenhoeks taalgebruik B.C. 
Damsteegt, 'Language and Leeuwenhoek' in L.C. Palm en H.A.M. Snelders, eds., Antoni van Leeuwenhoek 1632-
1723. Studies on the life and work of the Delft scientist commemorating the 3soth anniversary of his birthday 
(.-Amsterdam, 1982) 13-28. 
21. Ch. aan S., 29 oktober 1700, SM 4038 f86. 
22. Ch. aan S., 26 mei 1701, SM 4038 f 171+v. Adriaan van Borssele van der Hooghe (1658-1728), heer van 
Geldermalsen, werd in 1699 aangesteld als buitengewoon gezant aan het Engelse hof, waar hii enkele jaren ver
bleef. 
23. Ch. aan S., 4 oktober 1708, SM 4041 f215. 
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wieck van een entvogel; te veel uytgereckt; wervelbeen; ingelast; vissebont. Dit laatste 
woord kende Boscheiden overigens ook niet. Uit de context viel op te maken dat het een 
dier moest zijn dat zowel op het land als in het water thuis was. Boscheiden doet enkele 
suggesties: bunzing, wezeltj e, otter.^* 

Erkenning en desinteresse 

Kortom, het vertaalwerk ging niet altijd van een leien dakje. Maar behalve dat, valt uit de 
brieven van Chamberlayne aan Sloane ook af te leiden dat hij steeds zijn uiterste best deed 
om een bevredigende vertaling te produceren. Als we in het oog houden hoe moeilijk en 
weinig dankbaar dit werk was, is het opmerkelijk hoeveel inzet Chamberlayne ten toon 
spreidde. Nu was van werkelijke afkeer van de teksten natuurlijk geen sprake. Ondanks 
alles had Chamberlayne veel bewondering voor Leeuwenhoek. Na de geciteerde passage 
uit 1700 waarin hij al zijn bezwaren tegen Leeuwenhoeks stijl uiteenzette, noemde hij deze 
'great man' zonder omwegen, en met een opmerkelijk gebrek aan chauvinisme, 'the first 
in the world in hls art'. Leeuwenhoeks gebrek aan verzorgd taalgebruik was natuurlijk 
vervelend, maar ook niet verwonderlijk bij iemand zonder deugdelijke opleiding, wiens 
kennis 'purely mechanicall' was.-' 

Chamberlayne vertaalde Leeuwenhoek niet alleen, hij onderhield ook zelf contact met 
hem, evenals trouwens met sommige andere Nederlandse geleerden. Op 13 april 1701 had 
Chamberlayne aan Sloane een brief gezonden om aan Leeuwenhoek door te sturen. Op 21 
juni antwoordde Leeuwenhoek Chamberlayne daarop voor het eerst rechtstreeks. Hij 
deed verslag van zijn bevindingen over het voorkomen van zouten in langer of korter 
gekookt water en over de scherpte van een scheermes, waar hij op verzoek van Chamber
layne naar had gekeken. Leeuwenhoek besloot de brief met 'wensche bequaamheijt te 
hebben, om UEd: te konnen dienen, te meer, omdat de Heer Hans Sloane aan mij schrijft, 
dat UEd: die geene zijd, die mijne brieven inde Engelze taal overzet'.-* 
Ook op 1 september 1702, dus kort na zijn benoeming tot Fellow, zond Chamberlayne 
Sloane een brief om aan Leeuwenhoek door te sturen.-' Leeuwenhoek richtte daarop 
verschillende brieven rechtstreeks aan Chamberlayne. Zo stuurde deze een paar maanden 
later een vertaling van een brief aan Sloane, die hij een week eerder van Leeuwenhoek had 
ontvangen. (Chamberlayne voegde toe: 'It cost me 2 s. for postage.')-^ Een maand later 
ontving hij weer een brief van Leeuwenhoek 'by the hands of Mr. Wanley'. Bij deze gele
genheid vroeg hij Sloane om voor Leeuwenhoek een boek 'about teeth &c' te kopen, dat 

24. Boscheiden aan Chamberlayne, 14 maart 1715; Londen, Royal Society, Early Letters B.2.79. Het is opvallend 
dat Boscheiden het woord 'bonsem' (bunzing) niet kende. Leeuwenhoek vermeldde in dezelfde alinea dat het 
vissebont aflcomstig was van een 'bonsem' (vis of visse is Zuidnederlands voor bunzing). Zie .\. van 
Leeuwenhoek, Send-Brieven (Delft, 1718) 148. 
25. Ch. aan S., 29 oktober 1700, SM 4038 f 86-l-v. Vgl. de mening van de heer Van Geldermalsen over 
Leeuwenhoek: 'that when he keeps to a bare relation of fact he is one of the greatest men in the world, but when 
he begins to philosophise he is one of the least;' SM 4038 f171. Zie over deze aspecten van Leeuwenhoeks positie 
in de wetenschappelijke wereld, K. van Berkel, 'Intellectuals against Leeuwenhoek. Controversies about the met
hods and style of a self-taught scientist', in Palm en Snelders eds. (n. 20), Leeuwenhoek, 187-209. 
26. Deze passage is een van de weinige uit Leeuwenhoeks werk waaruit blijkt dat hij wist wie er in Londen zijn 
brieven vertaalde. Zie brief 225 van 21 juni 1701, in L.C. Palm, ed.. Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek, 
dL 13 (Lisse, 1993). 
27. Ch. aan S., 1 september 1702, SM 4039 f20. Zie ook ibidem, f47 (29 november 1702), waarin Chamberlayne 
vraagt of er nog geen antwoord is binnengekomen. 
28. Ch. aan S., 17 december 1702, SM 4039 f52. 
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deze in zijn brief aan Chamberlayne had genoemd. 'I find he expects it.' Sloane kon dit 
dan op Chamberlaynes rekening zetten.-** In 1704 verzocht Chamberlayne Sloane om aan 
Leeuwenhoek enige zaken toe te zenden: een brief, enkele specimina die hij hem had 
beloofd, en de tekening van een vlo die Sloane onlangs uit Italië had gekregen.^" Iemand 
als Chamberlayne voelde zich ongetwijfeld gestreeld dat hij iets voor de grote Leeuwen
hoek kon betekenen. In 1708 stuurde hij aan Sloane zelfs een milde vermaning: 'The good 
old man, I mean Leeuwenhoek, has almost taken pet that you dont write to him oftener'.'' 
Ten aanzien van zijn vertaalarbeid was bet belangrijkste motief voor Chamberlayne om 
zich zo veel moeite te geven, waarschijnlijk het gevoel zich nuttig te maken voor de 
wetenschap in het algemeen en voor de Royal Society in het bijzonder. In 1708 stuurde hij 
Sloane een nieuwe vertaling. Het werk had als gebruikelijk moeite gekost, maar omdat het 
de volgende dag vermoedelijk de laatste bijeenkomst van de Royal Society was in het 
lopende seizoen, en Sloane hem had beloofd dat de brief daar zou worden voorgelezen, 
had hij zijn andere werkzaamheden zo lang opzij gezet.-" Bij een dergelijke zending in 1711 
besloot Chamberlayne de gebruikelijke passage over zijn problemen (hier klaagt hij niet 
alleen over taal en betekenis, maar voor de verandering ook over het handschrift) met de 
woorden: 'however I shal not grudge my serx'ice as long as I am sure it wil be acceptable to 
the Society.'-'-' Het werk mocht moeilijk zijn, maar het was niet ondankbaar als zo'n 
illuster gezelschap er tevreden over was.̂ * Onwillekeurig vraagt men zich af of 
Chamberlayne's voortdurend wijzen op de problemen waarmee hij te kampen had niet 
tevens een hengelen was naar complimentjes, naar erkenning. 

Helaas, de dankbaarheid die Chamberlayne voor zijn werk ontving had zijn grenzen. Niet 
dat de Royal Society ontevreden zou zijn over haar vertaler. Maar, wat misschien nog wel 
ernstiger was, de belangstelling voor wat Leeuwenhoek zelf te vertellen had was tanende. 
Zolang Sloane de belangrijkste schakel tussen Chamberlayne en de Royal Society bleef, 
waren er geen problemen. Maar in 1713 legde hij zijn functies neer, hoewel Chamberlayne 
er op aandrong dat hij aan zou blijven." De wisseling van de wacht had grote gevolgen 
voor de publikatie van Leeuwenhoeks brieven in de Philosophical Transactions. De sterren
kundige Edmond Halley trad aan als de nieuwe secretaris van de Royal Society (1713-1721) en 
als uitgever van het tijdschrift (1714-1719). Halley was niet geïnteresseerd in biologisch 
onderzoek en publiceerde daarom Leeuwenhoeks brieven domweg niet, terwijl deze wel 
steeds in vertaling aan het genootschap werden aangeboden. Eenzelfde politiek had Halley 
al eerder gevoerd toen hij van 1686 tot 1689 als klerk eveneens verantwoordelijk was voor 
de uitgave van het blad-"'. 
Chamberlayne stuurde zijn vertalingen sindsdien niet meer naar Sloane, zodat de beste 
bron voor zijn vertaalactiviteiten, de correspondentie van Sloane, na 1713 goeddeels is 

29. Ch. aan S., 20 januari 1703, SM 4039 f73. 
30. Ch. aan S., 25 november 1704, SM 4039 f396. 
31. Ch. aan S., 29 juni 1708, SM 4041 f 170. 
32. Ch. aan S., 29 juni 1708, SM 4041 f170. 
33. Ch. aan S., 6 november 1711, SM 4043 f6. 
34. In 1701 bracht Sloane de dank van de Royal Society aan Chamberlayne over; Ch. aan S., SM 4038 f 171. Het 
Journal Book vermeldt onder 10 april 1712: 'Mr Chamberlayne was thanked for his trouble in the translation of 
Mr Leeuwenhoecks letter.' 
35. Ch. aan S., 19 oktober 1713, SM 4043 f 195-l-v. 
36. Zie L.C. Palm, 'Leeuwenhoek and other Dutch correspondents of the Royal Society', Notes and Records of the 
Royal Society of London 43 (1989) 196-197 en Hall (n. 3), Experimental Learning, 101-102,117. 
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opgedroogd. Het verdere verloop is dan ook wat moeilijk te volgen. In december 1714 echter 
schreef Chamberlayne aan Sloane: 'Sir you may remember, because it was on your Ministry, 
that I had the office of Dutch interpreter confer'd on me by your Society, for my Trouble 
in which affair, they would have excused me from my Annual Contributions, but upon 
my Refusing that, they were pleased to present me with their Transactions Gratis, & I was 
Proud to call & ... them the Gift of the RS Scq but this Favor has been stopt of late, & what 
I most regret, the office of Translating Mr L's letters taken from me, if I have deserv'd this 
mark of Displeasure, I must bear it as well as I can, if not, I ask nothing more than be res-
tor'd to my Burden.'^^ 

Naar valt aan te nemen dank zij de invloed van Sloane werd Chamberlayne daarop weer 
in zijn functie van vertaler hersteld. In een brief van twee maanden later sprak hij zijn 
vreugde uit over dit feit, ook al zou hij geen vergoeding meer krijgen.-'** De vreugde moet 
echter van korte duur zijn geweest. Ook in de daaropvolgende jaren verschenen geen 
brieven van Leeuwenhoek meer in de Philosophical Transactions. Blijkbaar legde Halley 
Chamberlayne's werk naast zich neer. 

Kennelijk was ChamberlayTie hiermee op een gevoelige plek geraakt. Toen hij vijfjaar later 
zijn lidmaatschap van de Royal Society opzegde had hij het er nog over. Naar zijn zeggen 
had hij al veel eerder moeten bedanken, namelijk toen men hem niet meer waardig achtte 
de brieven van Leeuwenhoek te vertalen: 'for then it was that I began to be sensible that I 
was of no manner of use to that learned body ... but vanity and curiosity kept me in.' 
Tragische ontwikkelingen in zijn privé-leven, waar hij verder niet over uitweidde, hadden 
hem nu echter doen besluiten zich uit het openbare leven terug te trekken.-"* 
Men kan zich echter afvragen of dit helemaal oprecht gemeend was, dan wel een manier 
om het genootschap te pressen hem weer in dienst te nemen. In 1719 had Halley het uit
geverschap neergelegd en werd hij in die functie opgevolgd door James Jurin die hem in 
1721 ook als secretaris zou opvolgen. Chamberlayne's brief kwam dus op een uitgekiend 
moment. Jurin was wèl geïnteresseerd in Leeuwenhoeks werk en her\'atte de publikatie 
van diens brieven. Deze verschenen vanaf 1720 weer in de Philosophical Transactions. 
Blijkens enkele brieven van Chamberlayne in het bezit van de Royal Society trad hij in 
deze jaren weer vanouds op als vertaler.*" De rij publikaties liep verder ononderbroken 
door tot 1723, het jaar waarin Leeuwenhoek stierf en waarin ook zijn trouwe paladijn, 
Chamberlayne, kwam te overlijden. 

Besluit 

Als men de lange reeks vertalingen van Leeuwenhoek in de Philosophical Transactions in 
ogenschouw neemt, realiseert men zich niet onmiddellijk het moeizame zwoegen waar
mee zo iets tot stand kwam. Het is opvallend dat juist een wetenschappelijk amateur als 
Chamberlayne daarbij als trekpaard fungeerde. Diens geworstel met de taal van 

37. Ch. aan S., 23 december 1714, SM 4044 f4. 
38. Chamberlayne aan N.N., 10 februari 1715, Londen, Royal Society, Early Letters C.2.41. (Een begeleidend brief
je bij een vertaling, met een uiteenzetting van de vertaalproblemen.) 
39. Ch. aan S., 4 augustus 1719, SM 4045 f 229. Dat hij hierover juist aan Sloane schreef motiveerde 
Chamberlayne als volgt: 'It was by your favor, as I remember, that I was admitted Fellow of the Royal Society; I 
beg therefore that by your means I may likewise be dismist from thence.' Het Journal Book bevat geen reactie op 
Chamberlayne's opzegging. 
40. Chamberlayne aan XN, 23 en 30 mei 1722. Londen, Royal Society, Early Letters C.2.42, 43. 
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Leeuwenhoek, zijn sleutel tot de wereld van de wetenschappelijke elite, heeft iets aandoen-
lijks. De toonaangevende wetenschappelijke leden van de Royal Society verloren op een 
goed moment hun belangstelling voor het werk van Leeuwenhoek en richtten hun belang
stelling op zaken die naar hun inzicht wetenschappelijk gezien actueler waren. Als het 
enkel aan het genootschap had gelegen, was de publikatie van Leeuwenhoeks brieven 
misschien al veel eerder gestaakt. Het was dankzij een relatieve buitenstaander als 
Chamberlayne dat de relatie met Leeuwenhoek bleef onderhouden. Die energie kon hij 
opbrengen omdat hij, als enthousiast amateur, voelde dat hij op dit bescheiden terrein iets 
nuttigs deed voor de wetenschap in zijn dagen en daar trots op was. 

SUMMARY 

John Chamberlayne as translator of Antoni van Leeuwenhoek 

In the history of intellectual relations, which is an important aspect of the history of science, 
the work of the Dutch microscopist Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) offers a special 
case. His discoveries were laid down in letters to the Royal Society in London. Because these 
letters had been written in his own Dutch vernacular, translation of them was essential. 
John Chamberlayne (1666-1723) undertook these translations from 1702 until 1723. In the 
present article Chamberlayne's problems with Leeuwenhoek's language are discussed and 
his contacts with the editors of the Philosophical Transactions, Hans Sloane and Edmond 
Halley. From the vicissitudes of Chamberlayne's relations with the editors it is concluded 
that the personal interest of the editor was the decisive factor for publication of the trans
lations of Leeuwenhoek's work in the society's journal. 
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