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Zoals bij elke oogst wat toemaat hoort, is dit ook voor het Vesalius-
jaar 1964 het geval. Reeds veel werd geschreven, maar als een nabloei 
kregen wij inzage van een dokument dat volkomen aan de aandacht 
van de memorabiliahouders van verleden jaar was ontsnapt. 

Nooit werd de Fabrica in een moderne taal tenzij in het Russisch 
vertaald (Basil Ternowsky, 1954). Wei hoort men over pogingen, 
hier en daar, maar steeds opnieuw komt er niets van in huis. Het is 
een reuzenwerk en renderend zal het ook zeker niet zijn. Labor nulli 
secundus, zegde B. Ternowsky, toen hij mij, in 1958. over die kluif 
sprak. Het had hem tien jaar onverdroten werk gekost. 

In zijn A Bio-Bibliography of Andreas Vesalius maakt Harvey Gu
shing gewag van een poging tot overzetten in een moderne taal, 
de eerste sinds het verschijnen van de Fabrica in 1543, ondernomen. 

Het luidt in dezer voege. ,,Als ik het goed voorheb, was het de Am-
sterdamse hoogleraar in de fysiologie die aan de Hollandse Societeit 
van Wetenschappen te Haarlem de gedachte ingaf, een Franse ver
taling van de Fabrica te laten verschijnen. Geld werd ingezameld om 
met het werk van wal te steken, in de hoop door internationale samen-
werking de onderneming tot een gelukkig eind te brengen. Professor 
Verschaffelt van de Gentse Universiteit, een fysicus en geen medicus, 
zou de vertaling op zich nemen. uitgaande van de uitgaaf 1555. 

Beginnend met de tekst van Liber i, werden de eerste zes hoofdstuk-
ken vertaald ; veertig bladzijden met randnoten en platen werden gezet 
en magnifiek gedrukt op eerste kwaliteitspapier, door de beroemde 
persen Enschede te Haarlem. De tot dan gemaakte kosten bedroegen 
achttienhonderd dollar. Tegen dit tarief zou het ongeveer veertigdui-
zend dollar gekost hebben om het boek af te maken, en het projekt 
heeft men eilaas laten varen. Er bestaat weinig hoop dat het opnieuw 
zal aangepakt worden. Zoals de zaken nu staan, is het verschenen frag
ment weinig meer dan een bibliografischc rariteit. Zijn er thans, ja 
thans, geen veertig personen in de wereld te vinden, die gelukkig zou-
den zijn duizend dollar te besteden om een Franse of Engelse vertaling 
te bezitten en het werk te lezen, al was het maar met een historisch 
doel ? ». 
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Tot daar Harvey Gushing. 

In geen enkele van onze vaderlandse biblioteken was het mij mo-
gelijk deze vertahng van Professor J. Verschaffelt te ontdekken. Het 
blijft dan waar dat een niet onbelangrijk drukwerk van de hand van 
een zeer gezien en gezaghebbend Belgisch geleerde, in zijn eigen land 
onvindbaar is. Zelfs Verschaf felts bibliografie in de Liber Memorialis 
van de Gentse Universiteit, waar hij van 1923 tot 1940 hoogleraar 
was, vermeldt die Vesaliusvertaling niet. Tot op zekere dag Professor 
Fr. Verdoorn uit Utrecht, met wie ik over Verschaffelt en de « curio
sity » gesproken had, mij het zeldzame stuk bezorgde. Ik dank hem 
voor zijn vriendelijke bemiddeling. 

De tekst, op handgeschept niet bijgeknipt papier met watermerk 
Van Gelder Zonen (40 cm x 27,5 cm), is gezet uit dezelfde letter als 
de originele Fabrica van 1555. Gushing dagtekent ze te Haarlem 1924. 
Slechts 40 bladzijden zijn in druk verschenen, d.i. twee en een halve 
katern van 16 bladzijden elk. 

De uitgaaf vangt aan met « Andre Vesale/La structure du corps 
humain/Livre premier, consacre aux organes... ». Het versierde titel-
blad, de opdracht aan Keizer Karel met praefatio, de brief aan druk-
ker Johannes Oporinus, en de portretpagina ontbreken aan de verta
ling. De bedoeling zal wel geweest zijn die, achtcraf, bij te voegen, als 
het tot een afwerking zou gekomen zijn. 

De eerste indruk die men uit Verschaffelts vertaling opdoet, is 
die van onverdeeld respekt voor het gepresteerde werk. Als Vla-
ming uit Nederlandssprekende huize heeft de vertaler het Vesalius-
boek overgezet in een Frans, dat zuiver is tot de graat en waar de 
beste romanist geen zwarigheid zal in vinden. 

Die eerbied verdubbelt wanneer men Vesalius ernaast legt. Wie ooit 
met diens Latijn gezwoegd en gepoogd heeft het in een leesbare Ne-
derlandse, of Franse, volzin te vertalen, zal er alles over vertellen. 
Men weet niet wat men meest moet bewonderen bij Verschaffelt, zijn 
kennis van het Latijn of zijn uitstekende vertrouwdheid met het Frans. 
Hoed af voor een beoefenaar van de exakte wetenschappen, die ik, aan 
de hand van deze Vesaliusvertaling, niet aarzel als een Latijns-Frans 
taalvirtuoos te bestempelen. 

De waardering die men voor Verschaffelts werk opbrengt, neemt 
toe wanneer men bedenkt dat hij geen medicus is, en derhalve ver 
afstaat van het jargon van de geneesheren. En het zullen dan nog ge-
neesheren moeten zijn die met de anatomische nomenklatuur vertrouwd 
zijn. Volgens de dochter van wijlen de vertaler mij schrijft, is Ver
schaffelt niet bij anatomen te rade gegaan. Een vriend-medicus, die 
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niet thuis is in het zeer vertechnizeerde taaltje van Vesalius' vakgcno-
ten, zou de fysicus ook niet van groot nut geweest zijn. 

Hoe dan ook in de veertig bladzijden tekst van die Franse vertaling 
is geen zweem van een anatomische taalontsporing te vinden. En wat 
mij onovertrefbaar lijkt, is de getrouwheid waarmede elke schakering 
van Vesalius' proza in de wendingen van de Franse volzinnen wordt 
weergegeven. Zo vloeien de b.v. de voak lange Latijnse periodes van 
de Fabrica met een adembenemende taalbeheersing in Franse volzin
nen met volmaakte kadans uiteen, terwijl aan een kortere Vesaliaanse 
volzin een Franse homologe volzin beantwoordt. 

Het is met een bijna matematische sekuurheid afgemeten. zonder 
dat aan de betekenis iets te kort gedaan wordt. Hier werd Verschaffelt 
wel een handje toegestoken door een classica uit zijn vriendenkring. 

Bij de door Verschaffelt gebruikte anatomische nomenklatuur valt 
het een en het ander aan te stippen. Deze nomenklatuur heeft een 
eigen gewaad, dat in de loop van de eeuwen wel wat veranderd is. 
De anatomische geschriften van de zestiende eeuw gebruiken vakter-
men, die in de twintigste eeuw hier en daar door andere vervangen 
werden. En zo komen onder de pen van Verschaffelt enkele technische 
woorden die thans vreemd klinken, omdat zij uit het gebruik verdwenen 
zijn, of een heel andere betekenis gekregen hebben. 

Met de akklimatizering die de anatomische vaktaal in de loop van 
de tijd onderging, heeft Verschaffelt geen rekening gehouden. Of hij 
daarmede verkeerd heeft gehandeld. is naar mijn mening een vraag 
die zelfs niet moet gesteld worden. 

Het komt duidelijk tot uiting in de vertaalde Vesaliustekst, die de 
algemene beenderleer en de algemene gewrichtsleer behandelt. Zo is 
daar b.v. het Latijnse « fibula » (kuitbeen) dat Verschaffelt in het 
Frans « fibule » noemt. Het Frans kent « fibule » alleen als een klem 
of haak, waarmede doeken of delen van de kleding samengehouden 
worden. De fibula heet « perone » in het Frans. In geen enkel oud 
of modern Frans woordenboek heb ik « fibule » met de betekenis van 
«kuitbeen» (perone) aangetroffen. Ik kan moeilijk geloven dat 
Verschaffelt, bij een anatoom gehoor zou gevonden hebben, om « fi
bula » met « fibule » weer te geven ; het klinkt werkelijk zeer ar-
chaisch. 

Hetzelfde geldt voor het Latijnse « talus », dat Verschaffelt ge-
won ovcrneemt in het Frans. Een medicus zou hem zeker het woord 
« astragale » (sprongbeen of bikkelbeen) ingegeven hebben, dat in 
de mond van iedereen is. Waarom is de vertaler op die plaats bij het 
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Latijn gcbleven, daar waar hij b.v. « patella » wel door het Franse 
« rotule » heeft vertaald ? Waarom heeft hij voor dit laatste zijn toe-
vlucht niet genomen tot het oudfranse «patelle», dat even ver van knie-
schijf (rotule) afstaat als « fibule » van kuitbeen (perone) ? Het La
tijnse « acetabulum » heet bij Verschaffelt « acetabule » ; het is kor-
rekt, maar de moderne Franse anatomen houden het nog altijd met 
« acetabulum », als zij niet liever « cavite cotyloTde » gebruiken. 

Archaistisch klinkt ook « os pectoral» dnt thans algemeen « os 
sternal » of gewoonweg « sternum » heet. Hetzelfde dient gezegd van 
het beenvlies dat in het Grieks in Vesalius staat, met de nadere om-
schrijving van « membrana circumossalis » ernaast, wat door Ver
schaffelt in het Frans als « membrane circumossale » wordt behouden. 
Het adjektief « circumossal » vond ik als dusdanig nergens, wel « pe-
rioste », « periosteiquc » en « periosteal ». Verschaffelt had eenvoudi-
ger het beenvlies met « perioste » kunnen vertalen. maar dan ontbrak 
de archaische kleur. 

De kraakbeenstrook die tussen sommige bcensegmenten ligt, wordt 
van een « conjunctionis linea » tot een « ligne de jonction ». De mo
derne naam van « ligne de conjugaison » zegt evenwel iets meer, want 
hij slaat reeds op een zekere fysiologische funktie, namelijk die van 
de beengroei waarmede die lijn verbonden is. Verschaffelt is aan de 
Vesaliaanse gedachte trouw gebleven en heeft zich hiermede voor een 
anakronisme behoed. Tussen de woorden « jonction » en « conjugai
son » ligt hier een fijne zinsschakering die aan Verschaffelt niet moet 
ontsnapt zijn, als hij ooit voor de keus tussen de twee Franse woorden 
gestaan heeft. 

Het Vesaliaanse « os fungosum » wordt met « os spongieux » ver
taald. het is zeer korrekt ; vermeldenswaard is dat de moderne anato
mische trakten die voor hun nomenklatuur aan het Latijn trouw blij-
ven, liever van een « os spungiosum » dan van een « os fungosum » 
spreken. Verschaffelt geeft met zijn « spongieux » de exakte zin van 
« fungosum » weer. Nauwgezet klampt hij zich vast aan de betekenis 
die Vesalius aan zijn anatomische vaktermen hecht. 

Nergens komt het beter tot uiting dan bij de beschrijving van de 
veelvuldige vormen die de botien, en bij de niet minder wisselende 
morfologie die de gewrichten vertonen. Om de waarde van de Franse 
vertaling te beoordelen, moet men steeds de Vesaliaanse tekst voor 
ogcn houden, zich hoeden voor hincininterpretiren, en er op bedacht 
zijn dat niet de twintigste-eeuwse opvatting maar die van de zestien
de eeuw in de Franse tekst moest weergegeven worden. 

W a t hier door Verschaffelt werd verwezenlijkt, aanzien wij voor 
een krachttoer. Denken wij b.v. aan de juiste betekenis van de Franse 
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woorden « epiphyse, condyle, apophysc, processus» van «arthrose, 
diarthrose, raphe, arthrodie. symphyse, gomphose, synarthrose, spon-
dylose, suture, harmonie, syuchrondrose, cnz... Grieks en Latijn wrie-
melen er dooreen. Vesalius geeft aan elk woord een betekenis waar 
vaak een zeer smalle schakering tussenzit. Die heeft Verschaffelt 
altijd behouden, meestal met een Frans woord, soms met hetzelfde 
Latijnse woord, wanneer het om bestwil moeilijk anders kon ; de mo
derne anatomen docn het overigcns niet anders. 

Door zo dicht mogelijk bij de zin van de Vesaliaanse namen te blij-
ven, is Verschaffelt niet achteraf op de moderne nomenklatuur voor-
uitgelopen. Vesalius spreekt van « posterior ulnae processus » wat in 
het Frans « le processus posterieur de I'os du coude » wordt. Het is 
een plaatsbeschrijvende uitdrukking bij Vesalius, en zij is plaatsbe-
schrijvend gebleven in de Franse vertaling. Thans heet die « proces
sus posterieur » gewoon « olecrane », en « I'os du coude » is « le cu
bitus » ; de Fransen hebben zich niet kunnen verzoenen met de La
tijnse « ulna » dat elleboog betekent, en hebben de voorkeur gegeven 
aan het mannclijke « cubitus » dat minder goed Latijn is dan het on-
zijdige « cubitum ». De twee woorden betekenen allereerst « elleboog »; 
daaruit is dan het been dat de elleboog vormt voortgekomen. Uit het 
algemene, topografische, begrip is het meer bijzondere en beperkte lo-
kalistische begrip voortgevloeid : een zeer algemene begripsontwikke-
ling die men in de anatomische nomenklatuur vaak ontmoet. 

Andere voorbeelden zijn « calcis os », dat « os du talon » wordt, 
en nog niet het huidige stadium van < calcaneum » heeft bereikt. Ver
schaffelt houdt zich liever aan de Vesaliaanse tekst, die het meer 
klassieke Latijnse woord « calx » verkiest, boven het middellatijnse 
« calcaneus » of het laaglatijnse « calcaneum » ; dit laatste werd door 
het Frans in de anatomiscl^.e nomenklatuur overgenomen, behoudens 
een accent aigu op de e. 

Wij geloven dat Verschaffelt er zeer goed aan gedaan heeft de 
Vesaliaanse tekst op de voet te volgen. Zodoende brcngt hij een be
ter inzicht in de anatomische begrippcn van de zestiende eeuw. De 
gencse van de nomenklatuur was zich nog aan het voltrekken ; waar 
het korte en geijkte woord nog geen burgcrrecht had verkregen, moest 
men nog een beroep doen op een langcre omschrijving, voordat het 
definitieve ekwivalent aanvaard werd. 

« L'os du talon » en « calcis os » is daarvan een voorbeeld ; een an
der is « foramen dorsali mcdullae viam porrigens » of « trou qui livre 
passage a la moelle dorsale » ; « os verticis » heet nog altijd « l'os du 
vertex » en nog niet le « parietal » ; het « os temporis » is « l'os de la 
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tempe », en nog niet « le temporal »; « os frontis » is nog « l'os du 
front », en nog niet « le frontal », «os occipitis» is nog « l'os de I'occi-
put », en nog niet « I'occipital ». 

De namen van de schedelnaden zijn bij Vesalius nog aarzelend. De 
lambdanaad wordt nog omschreven als diegene die de vorm heeft van 
de Griekse letter lambda, wat door Verschaffelt als « suture rappelant 
un ^-» wordt vertaald. De pijlnaad heet bij Vesalius terecht de 
« sutura sagittalis», de kroonnaad is de « sutura coronalis» wat 
Verschaffelt met « suture sagittale » en « suture coronale » vertaalt. 
Een beetje afwijkend van de algemeen door hem gevolgde regel, ge-
waagt Verschaffelt van « l'os sphenoidal » in plaats van « os cuneifor-
me ». Maar had hij zijn goede redenen niet, daar in de voetwortel drie 
wigvormige beentjes liggen voor dewelke hij de naam van « ossa cu-
neiformia » voorbehoudt ? Een mooie omschrijving geniet « l'os repre-
sentant une barque », waarmede het huidige « os scaphoifde » van de 
hand- esq. voetwortel betiteld wordt. Het schouderblad dat bij Vesa
lius « OS scapulae » heet, heet traditiegetrouw bij Verschaffelt « l'os de 
I'epaule s> en nog niet « I'omoplate ». Bij Vesalius' tekst sekuur aanleu-
nen is Verschaffelts grootste zorg. Daarmede wordt de juiste atmos-
feer aangegeven die ten tijde van Vesalius in de gangbare begrippen, 
in hun bepaling en naamgeving heerste. De modernen leren er uit hoe 
deze begrippen zich geleidelijk hebben ontwikkeld tot de huidige situa-
tie. 

Om Verschaffelts meesterlijke taalvaardigheid te onderstrepen, dit 
citaat waarin het gaat over de bouw van de gewrichten : « En effet, 
les jointures des os, construites en vue du mouvement, seraient brisees 
par un leger effort, a cause de la secheresse des os dans leur mouve
ment mutuel, si les os, sur toute la surface par laquelle ils se touchent 
les uns les autres et forment une articulation, n'ctaient reconverts se-
parement d'un cartilage comme d'une croflte et si ce cartilage, par son 
juste milieu entre la durete et la mollesse, ne resistait pas au choc des 
OS et, en cedant, ne brisait en meme temps un peu la force du corps qui 
le frappe. D'ailleurs, le cartilage n'est pas seulement avantageux dans 
le frottement des os, parce qu'il empeche qu'ils ne s'usent par leur con
tact mutuel; s'il se montre aussi lisse et aussi uni, c'est pour que la tete 
de l'os puisse tourner avec la plus grande facilite dans sa cavite et qu' 
aucune asperite ne gene la commodite du mouvement; a quoi s'ajoute 
le Uquide visqueux et glissant, semblable a quelque lubrifiant, dont 
nous enduisons les rouages et les pivots pour les rendre plus aptes a 
tourner. Le sage artisan des choses comprit meme que I'utilite du carti
lage dans les articulations serait a tel point considerable que non scu-
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lenient il recouvrit les os, de la fagon que nous vcnons de dire, la oil 
ils se touchent, d'un cartilage lisse et glissant, mais qu'il les pourvut en 
outre dans certaines articulations, en vue de certains mouvements parti-
culiers, d'un troisieme cartilage, qui n'est attache a aucun des os, mais 
forme un disque relie uniquement aux ligaments membraneux de I'arti-
culation, et constitue comme une intercalation entre les cartilages re-
couvrant les os, lisse et glissante des deux cotes ou elle est interposce 
entre les autres cartilages, et beaucoup plus molle que les cartilages qui 
se forment aux os afin d'etre comprimee plus facilement et de pouvoir 
se detendre de nouveau ». 

In dit citaat vindt men de Vesaliaanse drang naar prccicsheid die 
niet terugschrikt voor een opeenstapeling van v.'endingen en woorden. 
zoals in een epizeuxis, met de bedoeling de doorzichtigheid te bevor-
deren. Hierin was Vesalius een mecster. en Verschaffelt doct er met 
zijn vertaling geen albreuk aan. 

Verschaffelt kiest immer het juiste woord. Enkele daarvan doen in 
het huidig taalgevoel ongcwoon aan. wellicht omdat ze wat buiten de 
alledaagse mondgemene uitdrukkingen gegrocid zijn, maar :c zijn al
tijd precies. Dit is het b.v. het geval met het woord « intercalation » 
uit bovenstaand excerpt, met « vous mouvez le bras en avant », wat 
men thans als « vous portez le bras en avant » zou aanduiden; voor 
« commodite du mouvement » zou men thans liever « facilite du mouve
ment » gebruiken. Ik vermoed dat men, sprekend over de funktionele 
betekenis van het kraakbeen, het nu wel anders zou zcggen dan « son 
utilite est tres diverse », Vesalius zegt « huius usus perquam vnrius 
est ». Het kwam er op aan dat te vertalen, en niets anders. Verschaffelt 
bleef bij zijn opdracht, de zin en de inhoud van het Vesaliuswoord 
sekuur in het Frans weer te geven. Etymologisch en semantisch zal 
men er geen speld tussen krijgen. 

Met zijn Franse vertahng van Vesalius' Fabrica, heeft Professor 
Jules Verschaffelt, Gentenaar van geboortc (1870 - 1955), een werk-
stuk geleverd dat bewondering afdwingt. Hij is er in ge.slaagd, dank 
zij een uitstekende kennis van het Latijn en van het Frans, dc Vesalius 
van 1555 voor een wijle terug op het toneel te roepen, en de arts van 
1964 nauwgezet in diens gedachtenwereld te verplaatsen. De tekst van 
de Fabrica is, zelfs voor een Latijn lezend medicus, daar niet toe in 
staat. Dat mocht hier, tot eer van de fysicus die Verschaffelt was. en 
tot eer van de Vlaamsgezinde die hij, dank zij oorsprong, opvoeding 
en overtuiging altijd gebleven is, niet onvermeld gelaten worden, als 
een nabloei van de talrijke gedenkdagen die aan de grote Zuidneder-
landse anatoom in 1964 werden gewijd. 
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