
EEN JAPANSE VERTALING V A N EEN BOEK V A N 

PALFIJN (1822) 

Geen Vlaams geneesheer uit het verleden werd zo dikwijls gevierd, 
zo dikwijls met woord en pen gehuldigd, zo dikwijls in standbeclden 
en gedenkpenningen gekonterfeid, als Jan Palfijn. Het mag dan ook 
verwonderlijk heten, dat de Japanse vertaling van een zijner werken, 
waarover hieronder iets meer wordt medegedeeld, aan de aandacht 
van de talrijke sprekers, schrijvers, biografen en bibliografen die zich 
met hem hebben ingelaten, is ontsnapt. 

Nochtans bestaan er voldoende aanduidingen in de literatuur cm 
dit boek op het spoor te komen, maar zij werden niet opgemerkt of, 
wat nog onbegrijpelijker is, zij bleven onbenut. 

Een eerste aanduiding wordt gegeven door Dr. Y. Fujikawa in zijn 
korte geschiedenis van de geneeskunde in Japan, een boek dat in 1911 
in opdracht van het Japanse ministerie van onderwijs werd geschreven 
en uitgegeven werd ter gelegenheid van de tentoonstelling voor hy
giene, die toen te Dresden werd gehouden (1). 

Waar hij de yec?o Tijd behandelt, i. e. de periode gaande van 1616 
tot 1867, een periode waarin de invoering van de Europese genees
kunde in Japan zich voor het eerst doet gelden, vermeldt Fujikawa 
onder de boeken over anatomic, die in Japan in gebruik waren o. m. : 
(2) 

(1) Dr. med. Y. Fujikawa. Kurze Geschichtc der Medizin in Japan. Kurzgefasste 
Darstellung der Entwicklung der Japani.schen Medizin mit besonderer Beriick-
sichtigung der Einfiihrung der curopaischcn Heilkunde in Japan. Tokyo 1911. 
115 biz. 111. 

(2) Fujikawa o.c. biz. 64. De Japanse lettcrtekens werden uit de teksten wegge-
laten. 
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« IHAN-TEIKO (Handbuch der Anatomic) von SHINSAI 
UDAGAWA. 3 Bandes. 1805. Das Fundament dieses Werkes bildcn 
die Werke von Brankarts, Parfin und Winslow. » 
en enkele regels verder : 

« PARFIN KAIBO Z U F U (Anatomische Tabellen Parfins) von 
HOSAKU SAITO. I Band. Eine japanische Ubersetzung des Werkes 
von Parfin. » 

Wanneer men weet dat de letter 1 niet bestaat in het Japans, en in 
de uit vreemde talen overgenomen woorden, waarin de letter 1 voor-
komt, deze letter in het Japans vervangen wordt door de letter r, dan 
begrijpt men meteen dat de auteurs aangehaald in het eerste der 
twee boven aangehaalde citaten, niemand anders zijn dan de Neder-
lander Blankaart (i. p. v. Brankart), Palfijn en Winslow. De twee 
eerste schijnen ook voor Fujikawa onbekenden te zijn gebleven, daar 
enkel Winslow op korrekte wijze wordt geschreven. 

Het tweede citaat uit het boek van Fujikawa duidt op een vertaling 
van een werk van Palfijn, zonder dat hiervan het jaar en de plaats 
van verschijnen worden vermcld of nadere gegevens worden verstrekt 
over welk boek van Palfijn het hier gaat. 

Een andere aanduiding die op het bestaan wijst van een Japanse 
vertaling van een boek van Palfijn, vindt men in het uitgcbreid werk 
van Dr. J. P. Kleiwcg de Zwaan over het volkskundig en geschied-
kundig aspect van de geneeskunde bij Chinezen en Japanners (3) . 

Daarin leest men op biz. 495 en 496 : 

« Dr. J. H. Donker Curtius, der hollandischc Kommisar in Japan, 
hat auf seiner Reisc nach Yedo im Jahre 1858 eine Anzal Biicher 
angekauft, die von den Japanern aus dem Hollandischen in ihre eigne 
Sprache ubersetzt waren. Darunter befand sich eine Anzahl Werke 
iiber Anatomic, Medizin, Chirurgic, Gcburtshilfc und iiber Arznei-
kunde. Viele dieser iibcrsetzten Werke datiercn vom Endcs des acht-
zehnten und aus dem Beginn des neunzchnten Jahrhunderts. Zum 
Teile waren es Biicher, die aus dem Deutschen, Englischen odcr 

(3) Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan. Volkerkundliches und Geschichtliches iiber die 
Heilkunde der Chinesen und Japancr mit besonderer BerCicksichtigung Hollan-
discher Einfliissen. Haarlem 1917. 656 biz. 111. 
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Franzosischen ins Hollandische iibersetzt waren. Diese Sammlung 
japanischer Biicher von Donker Curtius ist von Dr. J. J. Hofmann be-
schrieben und von Dr. L. Serrurier publiziert worden. Die europaischen 
Autorcn, deren hcilkundige Werke in die japanische Sprache iiber-
tragen wurden odcr die als Quellen fiir japanische Biicher iiber Heil
kunde gedient haben, waren... » (4). Volgt dan een lijst van boeken 
en een veertigtal namen van medici, meestal Nederlandcrs, waaronder 
we notcren : Boerhaave, van Swieten, Dodonaeus. Crusius (i. p. v. 
Clusius) en Parfin. Zonder twijfel is het ook aan Kleiweg de Zwaan 
ontgaan, wie Crusius en Par/in v^-aren, want waar namen zoals bv. 
Blankaart in de korrekte spelling vv'orden geschreven, komen Clusius 
en Palfijn met de verbasterde japanse spelling in de tekst voor en 
worden ook in die spelling in het naamregister op het einde van het 
boek van Kleiweg de Zwaan opgenomen. 

Voortgaande op de inlichtingen die we uit de werken van Fujikawa 
en Kleiweg de Zwaan hadden gehaald, wendden we ons enkele jaren 
geleden schriftelijk tot Japan om meer concrete inlichtingen te bekomen 
en eventucel het vermeende Japanse boek van Palfijn te vinden. Dit 
zocken blcef zonder resultaat, totdat het geluk ons toevallig bijsprong 
door ons in contact te brengen met Dr. Agawa Tcizo, professor van 
anatomic aan de facultcit van geneeskunde van Tokio en lid van de 
Japanese Association of History of Medecine, met wie we, tijdens het 
14de Internationaal Congres voor Geneeskunde te Salerno, ons on-
dcrhiclden over de betrckkingen die in de 18de en 19de ecuw tussen 
Nedcrlandse en Japanse artsen hadden bestaan. Professor Ogawa 
Teizo, die zich onledig houdt met de geschiedenis van de anatomic in 
Japan, kendc de Japanse uitgave van het bock van Palfijn — of Parfin 
zoals hij ook hem noemde •— en, wat meer is, hij was de gelukkigc 
bezitter van een exemplaar van dit boek. Hij bcloofde ons. bij zijn 

(4) De werken : a) van J. J. HOFFMANN. Verzameling van Japan.<;e boekwerken 
door Mr. Donker Curtius op zijn reis naar Yedo in 1858 voor 't Rijk ingckocht, 
beschreven door wijlen Dr. Hoffmann. Bijdrage tot dc Taal-, Land- en Volken-
ktmdc V. Ned. Indie, 1882. en b) van L. SERRURIER. Bibliothcque Japonaise. 
Catalogue raisonne des livres et des manuscripts Japonais enregistrcs a la bi
bliothcque de Leyde. Leyde 1896, heb ik niet kunncn raadplegcn. Naar wat 
Kleiweg de Zwaan schrijft. vermoeden we dat noch Hoffmann, noch Serrurier 
achter de identiteit van « Parfin » zijn gekomen. 
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terugkeer in Japan, schriftelijk antwoord te zullen geven op de door 
ons gestelde vragen. Hij heeft woord gehouden, ons alle gewenste 
inlichtingen bezorgd en voor ons ook fotocopieen van het boek ge-
nomen. Zo hebben we nu de zekerheid over het bestaan van een Ja
panse vertaling van een boek van Jan Palfijn. vertaling die tot nog 
toe onbckend is gebleven aan de bibliografen (5). 

Dit boek waarvan de titelpagina wordt afgedrukt (Fig. 1) ver-
scheen in de herfst van het jaar 1822 te Kioto, de vroegere residentie-
stad van de Mikado. Het is de gedeeltelijke vertaling van Palfijn's 
Heelkonstige ontlecding van 's menschcn lighaam, te Leiden in 1718 
bij Jan vander Deyster voor het eerst verschenen, en later herhaalde-
lijk hcrdrukt en vertaald in het Frans, het Duits en het Italiaans. 

Het is Palfijn's laatstc en meest omvangrijke werk en ook het meest 
gckende (6). 

Aan dc bibliografic is thans een Japanse uitgave te vocgen. 

De titelpagina is zonder twijfel van West-europese inspiratie. De 
tekst van dit blad is gcdrukt op de binnenzijde van een lambrequin 
die open wordt gehouden door twee gevleugelde cupidootjes, terwijl 
onderaan zijn gezeten Pallas Athene met wapenuitrusting en Apollo 
met lauwcrkrans en cither. Meer Europees kan het niet uitgebceld 
worden. 

Deze tekst is als volgt te Iczen : 

horizontale lijn boven (van links naar rcchts) : Johann Parfin, 
vertikale lijn midden (van onder naar boven) : Atlas (of tabellen) 

van Anatomie, 
vertikale lijn, links van lezer (van onder naar boven) : in het 2482ste 

Japanse jaar naar het oorspronkelijke gesneden door Isaburo Nakaya 
te Kyoto. 

vertikale lijn, rechts van lezer (van onder naar boven) : Herfst 
1822. 

Daar de Japanse jaartelling 660 jaar vooruit is op de kristene jaar-

(5) W e maken van deze gelegenheid gebruik om Professor Ogawa Tcizo te be-
danken voor de grote bcreidwillighcid waarmede hij ons heeft willen helpen. 

(6) Zie over de verschillende uitgavcn : Bibliotheca Belgica. Jean Palfijn. Gand 
1888. Biz. 97 en vlgde. 
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telling moct het japanse jaar berckend worden •— 660 of 2482 •— 
660 = 1822. Het japanse en het kristene jaar van uitgifte zijn dus 
beide op de titelpagina vermcld. 

In dc inleiding tot het boek wordt gezegd dat het oorspronkelijk 
boek geschreven werd door Jan Palfijn, een Nederlander, en dat het 
voor het eerst gcdrukt werd in 1719 (7) en dat het later nog cens te 
Leiden hcrdrukt werd. 

Het Japanse boek van Palfijn bevat cchter niet dc volledige ver
taling van het oorspronkelijk Nedcrlands werk, maar slechts het 
tweede gedeelte daar van. Palfijn's Heelkonstige Ontleeding is on-
dcrvcrdceld in 7 boeken : 

1) korte beschryving der deelen, die gemeenlyk Eendaantige of Si' 

milaire genaamt worden... 

2) Van De Deelen Des Buyks... 

3) Van De Deelen Der Borst... 

4) Van De Deelen Des Hoofds... 

5) Van De Beenderen... 

6) Van De Spieren... 

7) Van De Verdeeling Der Vaten... 

Het Japanse boek nu, geeft enkel dc vertaling van dc 4 laatstc dezer 
boeken. In een aankondiging, op het einde van het boek gcplaatst, 
wordt de lezer gemcld —• wat zeer ongebruikelijk is •— dat het eerste 
gedeelte van het boek twee jaren later, i. c. in 1824, zal verschijnen. 
Dit eerste gedeelte is klaarblijkclijk om ons onbekende redenen nooit 
verschenen. Over deze ongewone manier van uitgeven, schrijft ons 
Professor Teizo Ogawa : 

« It is unusual also in our country, that the first part of a book is 
issued later than the latter part. And during the last two months 
after my return I have done much efforts to find out the first half, 

(7) Dit is foutief. Palfijn's boek verscheen te Leiden in 1718. 
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but in vain. I am now of the opinion, almost with certainty, that the 
first half of this book did not appear to the public, though predicted 
in the advertisement. » 

De vertaling uit het Ncderlands in het Japans werd gedaan door 
twee Japanse dokters, die in hun land een zekerc vermaardhcid hadden 
en die alle twee het Nedcrlands machtig waren (8). Het waren 
Hosaku Saito en Tamaki Naka. 

De anatomische platen, die het Japanse boek vcrsicrcn, werden ge
gravcerd door de Japanse kunstenaar Isaburo Naka, die een neef was 
van een der geneesheren-vertalers. Deze platen zijn een trouwe weer-
gave van de platen, zoals ze in het boek van Palfijn voorkomcn. 

Palfijn had cchter voor zijn boek geen oorspronkelijke platen laten 
ontwerpen, maar had voor de illustratic van zijn boek de kopcrplaten 
gebruikt, die voor hem, Philip Verheyen voor zijn anatomische werken 
had gebruikt (9). De Japanse kunstenaar heeft deze platen opnieuw 
gegravcerd in koper, en niet in hout zoals dat voor Japanse prenten 
meestal gedaan werd. Isaburo Naka heeft gcpoogd de Europese platen 
zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen, zelfs het gelaat van de spier-
mens heeft hij getracht zo vcel mogelijk een westerse uitdrukking te 
geven. Tcr illustratic geven wij de plaat van « de Spieren van den 
geheslcn Romp, van de Schouders oft Opper-arm en van de Dye », 
zoals die voorkomt in Verheyen's Ontleed-kundige Beschryvinge van 
het Menschen Lichaem (Brussel 1711) en door Palfijn werd overge
nomen (Fig. 2) en dezelfde plaat, zoals ze door de Japanse kunste
naar werd gegravcerd. Men bemerkt dat enkel dc arabische letters 
en cijfcrs, die verwijzen naar dc uitlcg in de tekst, door Japanse cijfer-
tekens en lettcrtekens werden vervangen (Fig. 3). Voor het overigc 
zijn de tv.-ee platen bijna identiek. 

(8) Over de invioed van de Ncderlandse taal in de Japanse geneeskunde. zie o.m. 
Kloivvi-g dc Zwaan o.c. biz. 484 en vlgde. 

(9) Philip Verheyen gebruiktc deze platen nml. in zijn Corporis Humani Anatomia, 
Bruxcllis 1710. en ze werden na zijn dood nog steeds gebruikt voor de Neder-
landse uitgave van zijn Anatomia, Brussel 1711, en voor de latere herdrukken 
van de Latijnse uitgaven, o.m. nog voor de editio tcrtia. Bruxellis 1726. De
zelfde koperplaten hebben dus omstreeks dezelfde tijd gediend en voor werken 
van Vciheyen en voor boeken van Palfijn. Dit zal wel op een onderling 
akkoord tussen drukkers berust hebben. 
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Volgens hetgcen Professor Teizo Ogawa ons verder heeft mede
gedeeld, heeft het Japanse boek van Palfijn geen hcruitgave gekend, 
en werd er ook geen enkel ander werk van Palfijn in het Japans ver
taald. Dat zijn werk in Japan cchter gekend was, bhjkt, buiten de 
Japanse vertaling waarvan hierboven sprake, uit het bock over ana
tomic van de Japanse dokter Shinsai Udagawa, dat in 1805 verscheen 
— dus voor de vertaling van Hosaku Saito en Tamaki Naka — en 
dat voor een groot dcel gebaseerd v,'as op het werk van Palfijn, Blan
kaart en Winslow. 

* * * 

Daar Prof. Teizo Ogawa het Nedcrlands niet machtig is en onder-
getekende geen noties heeft van de Japanse taal, kon niet tot een 
vcrgelijking van de Nedcrlandse en van dc Japanse teksten overgc-
gaan worden. De bcdocling van deze medcdeling is enkel geweest dc 
aandacht te trekken op het bestaan van een Japanse vertaling van een 
der werken van Jan Palfijn, vertaling die honderd jaar na zijn dood 
verscheen in het verre Oosten, en daardoor de betekenis van dc 
Vlaamsc chirurgijn uit Kortrijk nog beter in het licht te stellen. 

Het ware te hopcn dat een volledige fotocopie van dit, ook in Japan 
reeds, zcldzaam gev/orden boek gemaakt zou worden en opgenomen 
zou worden in een der bibliotheken in het vadcrland van Jan Palfijn. 
Ligt hier geen mooie taak weggelegd voor de Nationale Bibliotheek, 
een onzer universiteiten of de Vlaamsc Academic voor Geneeskunde ? 

P. Boeynaems. 
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RESUME. 

L'Anatomie chirurgicale de Jean Palfijn, cditec en langue neerlandaise a Leiden 
en 1718, fut traduite en langue japonaise par les medecins japonais Hosaku Saito 
et Tamaki Naka et parut S Kioto en 1822. Les planches anatomiques furent gravees 
par Isaburo Naka. Cette traduction japonaise ne contient que la seconde partie de 
I'original ncerlandais. Une annonce en derniere page informe le lecteur que la 
premiere partie devait paraitre en 1824, mais elle ne vit jamais le jour. L'edition 
de Kioto (1822) est restee inconnue aux bibliographes. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Die chirurgische Anatomie von Johann Palfin. 1718 zu Leiden herausgegeben in 
Niedcrlandisch, wurde von japanischen Arztcn Hosaku Saito und Tamaki Naka ins 
Japanische ubersetzt und erschicn 1822 zu Kioto. Die anatomischcn Tafeln wurden 
von Isaburo Naka gestochen. Diese japanische ubersetzung cnthalt nur den zweiten 
Teil des nicdcrliindischen Originals. Ein Nachwort erklart dein Leser. dass der erste 
Teil 1824 erscheinen miisste. jedoch erschicn er nicht. Die Auflagc von Kioto (1822) 
blieb den Bibliografen unbekannt. 
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