
EEN NEDERLANDSE VERTALING V A N V I R C H O W S 

CELLULARPATHOLOGIE 

Rudolf Virchow is een van de topfiguren van de negentiende-eeuwse 
geneeskunde. Als grondlegger van de cellulaire ziekteleer was hij de 
overschakeJaar naar volkomen andcre denkbeclden dan diegene die, 
sinds eeuwen, in het gebouw van de medische kennis hadden geheerst. 

W a t een persoonlijkheid Virchow was, kan men nergens beter ver-
nemen dan uit de monografie die Erwin Ackerknecht aan hem heeft 
gewijd : Rudol[ Virchow : Doctor, Statesman, Anthropologist (1). 

De man leefde van 1822 tot 1904 en had een, vooral in den be-
ginne, bewogen leven. Om politieke redenen werd ihij, na de omwen-
teling van 1848, uit Berlijn verwijderd en naar het provinciale Wurz-
burg overgeplaatst. Daar hield hij zich rustig, maar werkte des te 
hardnekkiger. Te Wurzburg groeiden zijn opvattingen, over de be-
tekenis van de eel in de biologische en patologische processen tot 
rijpheid, en toen hij, in 1856, naar de Pruisische hoofdstad, in eer 
hersteld, en als volwaardig professor in de patologische anatomie 
terugkeerde, spande hij zich in, met woord en geschrift, om zijn re-
volutionaire denkbeelden te verspreiden. Zo Virchow niet de eerste 
was die patologische veranderingen in de eel ging zoeken, toch was 
hij de eerste die dit zoeken tot een systeem maakte. En om dit systeem 
te kunnen doorvoeren had hij een groots plan opgevat. 

Vooreerst zou hij van de regering bekomen dat men hem in de 
Charite, het akademische ziekenhuis van de Berlijnse universiteit, een 
nieuw instituut naar zijn eigen opvatting zou bouwen. Wanneer dit 
stoffelijk substraat voor zijn werkzaamheid afgewerkt was, zou hij 
zich toeleggen op de geestelijke zijde van zijn taak, te weten : de 
medische studenten, en de dokters zalf, opleiden en bekwamen in het 
denksysteem waarmede hij hoopte, en wist, de hele geneeskunde tot 
een nieer wetenschappelijke beoefening te zuUen in staat stellen. Hij 
zou in zijn eerste Berlijnse jaren een syntese van zijn cellulaire pato-
logie uitwerken en toepassen. Met alle beschikbare middelen zou hij 
voor de bevestiging en uitbreiding van deze pozitieve wetenschap ijve-
ren. 

(I) The University of Wisconsin Press, Madison, 1956; Duitse vertaling 1957, 
F. Enke Verlag, Stuttgart, 245 biz., 414 F. 
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Een van de eerste uitingen van die aktiviteit was Virchows didak-
tisch werk als hoogleraar. Niet alleen de medische studenten bracht 
hij de nicuwe inzichten bij, zonder daarom al het voorafgaande tot 
de grond af te breken, maar hij wilde ook bij de oudere generatie een 
slag slaan en daar zijn denkbeelden doen binnendringen. 

Met dat doel organizeerde hij, vanaf het voorjaar 1858, voor een 
uitgebreide kring van praktische geneeshcren te Berlijn, een reeks 
van twintig voordrachten die de cellulaire ziekteleer onder zijn ambts-
genoten zouden propageren. Het was voor hem omzeggens de we
tenschappelijke inwijding van het nieuwe patologische instituut van 
de universiteit. Bij de teoretische voorlezingen voegde ihij mikrosko-
pische demonstraties. Deze waren bestemd als toelichting op zijn 
ziekteleer, want Virchow kon zich niet voorstellen dat zij bij een 20 
ophefmakende nieuwigheid in het medisch denken als de cellulaire 
natuur van alle leven.sprocessen, zowel fysiologische als patologische, 
ontbreken konden (cfr. voorrede). 

De twintig voorlezingen vormen een in samcnihang gclevcrdc uit-
eenzetting over de celpalologie. Virchow vond toen de tijd niet voor 
het schrijven van een magistraal werk over zijn ideeen. Hij verkoos 
zijn voorlezingen te laten stenograferen, en ze met kleine wijzigingen, 
zoals zij voorgedragen werden, d.i. aJs een gesproken tekst, met al 
zijn tekorten, maar ook met aJ zijn levendigheid, te laten versohijnen. 
De vraag ernaar was groot, en hij wilde aan die vraag beantwoorden. 
Hij Het ook naar de vertoonde preparaten, houtsneefiguren vervaar-
digen, en voegde er 144 aan de tekst toe. Zo werd ihet een tamelijk 
afgerond geheel. 

* 
Dat geheel zou zijn gang gaan. De eerste Duitse uitgaaf werd in 

augustus 1858 vanuit Virchows vakantieverblijf gedateerd. De tweede 
uitgaaf draagt als geboortedatum 7 juni 1859 ; dat is een herdruk, 
voor een wetenschappelijk geschrift, op minder dan een jaar. De der-
de uitgaaf ikwam op 29 September 1861 van de pers, de vierde her-
werkte en vermeerderde uitgaaf verscheen in 1871. 

Er kwamen ook vertalingen. Het Biogr. Lexikon zegt : in bijna alle 
Europese talen (2) ; Virchow schrijft in 1861 : das kurzgefasstc 
Biichlein ist in der kiirzesten Frist in fiinf Sprachen Ubersetzt wor-
den. Een van die vijf talen was het Nederlands. Het boek hcette : 

(2) Biogr. Lexikon hervorrag. Acrtze, Bd. 4, 1931, 770. 
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Cellular-Pathologie, gegrond op physiologische en pathologische 
ivce[scllecr door Rudolf Virchow. Nederduitsche vertaling van Dr. 
W. M. Gunning en Dr. A. C. van Trigt. Met 144 houtsnee-figmen 
(3). 

Wie de twee vertalers waren, hebben we niet kunnen achterhalen, 
en doet hier ten slotte weinig ter zake. W e willen alleen bijzonder 
onder de aandacht brengen dat in 1860 twee geneesheren uit Neder-
land zich aan het vertalen van een 444 bladzijden groot boek van 
Virchow hebben gezet. 

De faam van het boek moet dan toch in Nederland doorgedrongen 
zijn. Dat zijn inhoud opgang maakte, is niet te ontkennen, maar dat 
in 1860 de meerderheid van Hollands medici niet in staat geaoht 
worden een geschrift van Virchow in de oorspronkelijke taal te lezen, 
zodat zij op een vertaling een beroep moeten doen, stemt ons tot 
vcrbazing. W e hebben geen idee over de talenkennis van onze noor-
derburen in dat jaar, maar voor zover we met de medische kringen 
tusscn de twee oorlogen aldaar konden kennis maken, zou een verta
ling uit het Duits toen volkomen overbodig zijn gewcest, en, voor 
zover ik vermoed, thans ook nog. 

De vertalers hebben met een narede hun werk toegelicht. Men leest 
er enkele belangrijke dingen. Ofschoon Virahows tweede editie, die 
van 1859, nog niet verschenen was, had de Berlijnse hoogleraar, de 
afgedrukte vellen. naarmate zij gereed waren, terstond naar de Ne-
dcrlandse vertalers gezonden, zodat deze daardoor in staat waren 
hun vertaling, naar die tweede Duitse editie te bewerken. Voorts was 
er een bestendig kontakt tussen Virchow en zijn Nederlandse verta
lers. Virchows taal blonk niet altijd uit door duidelijkheid, en om de 
zin die onder een ingewikkelde frazeologie bedolven lag helderder in 
het licht te stellen, hebben de twee Nederlanders Virchow geraad-
pleegd. Hij was hen graag ter wille. 

Het moest inderdaad de lezer van de Duitse uitgaaf, ook die van 
1871, opvallen dat Virchow niet altijd, en op een eerste lektuur, een 
doorzichtige stijl bezit. Nu nog, nadat men met zijn denkbeelden al 
meer vertrouwd is dan in 1858-1871, is dat treffend : omhalig, weinig 

(5) llitg. Utrecht C. van der Post jr . ; Amsterdam C. G. vander Post, IS60; 
444 biz.. 23 cm x 14 cm. 
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op de man of het feit af. in een waas van woorden gehuld. Hoewcl 
Virchow in die jaren zich al meer aan feiten dan aan beschouwingen 
gelegen liet, en daar voor bekend stond, was zijn stijl toch niet zo 
direkt als de huidige. Om nieuwe denkbeelden, die niemand, uit de 
aard van de zaak, onmiddellijk kan assimileren, zodat hij de voile 
inhoud van het voorgehoudene snapt en dooidenkt, aan de man te 
brengen, kan de taal en de schrijfwijze niet eenvoudig genoeg zijn. 
De Pruisen van 1858 kenden of zochtcn die ccnvoud niet. 

Dat hadden de Nederlandse vertalers dadelijk ingezien, en het bliikt 
uit hun narede dat zij daar mede verveeld geweest zijn. Met de min
der vloeiende vorm van Virchow hebben zij geworsteld, en zij ver-
klaren ronduit, dat zij, met besparing van het eigenaardig karakter 
van Virchows stijl, toch gepoogd hebben enigermate af te ronden, 
zonder aan de achter de woorden verscholen zdn te schaden. Het was 
niet altijd gemakkelijk, en dikwijls heeft hen de lust bekropen be
langrijke punten breder in hun vertaling te ontwikkelen. Ten slotte 
hebben zij daar van afgezien, om aan hun vertaling geen onnodige 
uitbreiding te geven. 

Zoals die vertaling uit I860, van de hand van de twee Nederlandse 
dokboren daar voor ons ligt, kan men, nu nog, zijn onverdeelde waar-
dering aan het gepxesteerde werk niet ontzeggen, Virchow had heel 
wat nieuwe denkbeelden in het leven geroepen, en de medische ge-
meente was er niet mee vertrouwd. de Nederlandse allerminst. Door 
in zulk een sprekend Nederlands, als W . M. Gunning en A. C. van 
Trigt het voor mekaar brachten, Virchows Cellularpathologie te ver
talen, hebben zij een hele toer volbracht. Zij moesten ongewone be-
grippen met een ongewoon taalanalogon dekken. 

Woorden als bindzelfstandigheid, tussenzelfstandigheid, vezelach-
tig kraakbeen, voortgezette tronibi, lienale en lymfatische leukaemie, 
leukocytose, passieve en aktieve hyperaemie, vetontaarding, mergloze 
en merghoudende zenuwvezelen, interstitiele nefritis, etterliohaampjes, 
kankroid, kolloid waren nog geen gemeen gedachtengoed, en dus 
verre van mondgemeen. Voor de patoloog Virchow, die aan de wieg 
van die begrippen had gestaan, was dat alledaagse kost, hij schiep 
nieuwe woorden naarmate nieuwe begrippen ontstonden en vorm 
kregen. De vertalers moesten het juist korresponderende woord in 
hun taal vinden, om geen ideeenverraad te plegen. Dat hebben ze 
schitterend verricht. 
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De technische woorden, met de begrippen die zij dekken daarla-
tend, wil ik toch de algemene bevattelijkheid waardoor Virchows 
betoog wordt verhoogd, en dat op de algehele rekening van de ver
talers komt, bijzonder in het licht stellen. Zelfs de nederlandstalige, 
voor wie het Duits van Virchow geen geheimen heeft, zal liever bij 
de Nederlandse tekst te rade gaan dan bij de Duitse. 

W e hebben ook Franse vertalingen van de Cellularpathologie ver-
geleken, en dan drong het tot ons door dat Virchow alles met de 
Franse vertalingen te winnen heeft. La Pathologie Cellulaire, door 
P. Picard in 1861 vertaald op de eerste uitgaaf van Virchow (4), en 
La Pathologie Cellulaire door Is. Straus in 1874 vertaald op de 
vierde uitgaaf van Virchow (5), zijn toch van een veel aangenamer 
en bevattelijker lektuur dan de stroeve Virchowstijl, vooral van die 
der eerste edities die de gesproken gestenografeerde tekst van de 
Berlijnse anatomo-patoloog brengen. 

Vanuit een taaltechnisch standpunt valt de Nederlandse vertaling 
van de Cellularpathologie nog door iets anders op dat vermelding 
verdient, namelijk de grote taalzuiverheid d.i. het zeldzame gebruik 
van bastaardwoorden. Het is des te opvallender dat de huidige 
(Noord) nederlandse geneeskundige bijdragen krioelen van vreemde 
woorden die een bestendige afbreuk zijn aan het Nederlands taal-
eigen. Men kan bladzijde na bladzijde in het boek van Gunning en 
Van Trigt lezen, zonder ook maar eenmaal over een bastaardwoord 
te struikelen. Het is een aangenaam gevoel, en wij oordelen dat de 
huidige spraakgewoonte, die een overbodig beroep doet op een vreemd 
(Engels of Frans) woord, niet aan te bevelen is. De Nederlandse 
woordenschat is rijk genoeg om in eigen taalweelde op te gaan, zon
der aan de noodzakelijke gedachtenschakering of ^helderheid te kort 
te doen. Zie hoe de twee Nederlanders van 1860 het stroeve Duits 
van R. Virchow in een bekoorlijk leesvaardig proza hebben overge-
bracht en de angels van de germanismen, waar zij aan blootstonden, 
hebben ontweken. 

H e * * 
In haar geheel beschouwd is het vertalen van Virchows Cellular

pathologie een zeer geslaagd werkstuk gewcest. De twee Neder
landse artsen die de vertaling op zich namen, hebben de belangstel-

(4) Paris. Ballierc, 416 biz. 
(5) Paris, Ballicre, 584 biz. 
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lenden een ongemeen rijk boek geschonken, waardoor een nieuw 
denken feilloos en gemakkelijk kon ingang vinden in de medische 
kringen van Nederland. Zulk een merkwaardig man als Virchow ziet 
men er zich in uitleven met zijn scherp karakter, zijn beredeneerde 
voortvarendheid en zijn besef voor rationele wetenschap, 

Dat een van de klassieke medische gesohriften der negentiende 
eeuw in een Nederlands van zeer goed gehalte, waar een medisch 
lezer na honderd jaar nog veel genoegen aan beleeft, werd overgezet, 
achten wij een uitzonderlijke prestatie, die het de moeite loont aan 
te stippen. 

Wij wiillen dan ook de aandacht van de Nederlcuidse taal- en 
kultuurhistorici op het boek vestigen. Wij zijn overtuigd dat zij onze 
mening zullen delen. 

E. 
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