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rurgisch’ terwijl ‘operatief’ wordt bedoeld, anatomist wordt 
vertaald als ‘anatomist’ en flap als ‘flap’ terwijl we híér toch 
echt spreken van anatoom en lap. En als de schrijfster in het 
bestek van één bladzij in ronkende taal viermaal het woord 
eminent gebruikt om het goede gezelschap waarin Mütter 
verkeert te beschrijven, dan hoef je dit als vertaalster echt 
niet viermaal letterlijk over te nemen. 
Of de schrijfster een medisch-historisch boek, een biografie 
of een roman voor ogen heeft gestaan, is volkomen onduide-
lijk. Dokter Mütters medische mirakels is geen van drieën en 
van alles niets. Een lekenboek geschreven door een leek. Ik 
kan het medisch-historici en plastisch chirurgen niet aanra-
den, eigenlijk niemand.
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Over dit 351 pagina’s tellende boek (zonder bronvermeldin-
gen en notenapparaat, want die moet je als lezer bij de uit-
geverij opvragen) kan ik kort zijn. Het is geschreven in een 
breedlopige idolate stijl, zonder enige kennis van (de geschie-
denis van) de geneeskunde, in het bijzonder de plastische 
chirurgie. Een voorbeeld. De auteur beschrijft ene Nathaniel 
Dickey, die een “in tweeën gespleten gezicht heeft”: “Zijn 
lippen en de bovenkant van zijn mond waren open en rauw, 
en ondanks Nathaniels pogingen om het te voorkomen, dro-
pen er dikke draden speeksel uit de opening”. Een absurde 
en larmoyante tekst die volledig uit de duim is gezogen. Ver-
volgens toont ze de illustratie van deze casus. Wat ziet u, 
geachte lezer? 

Illustraties uit Lectures on the operations of surgery. Robert 
Liston en Thomas D. Mütter, 1846.

 

Precies: een palatumspleet (velum en achterste een derde 
van het harde palatum) die wordt gesloten. In de originele 
tekst beschrijft Mütter alleen wat algemene gegevens over 
de patiënt en geeft hij een precieze diagnose, een uitgebreid 
operatieverslag, gevolgd door een wetenschappelijke discus-
sie die meer dan adequaat is. 

Ook is de auteur slordig. Een voorbeeld. Ze schrijft dat Müt-
ter 47 jaar oud is geworden, terwijl dit 48 jaar moet zijn. 
Wat de onleesbaarheid van het boek nog extra vergroot, is 
de slechte vertaling. Wat voorbeelden. Surgical wordt ‘chi-
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