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Wat opvalt bij het bladeren in dit boek, is dat allerlei plastisch 
chirurgische behandelingen al vele eeuwen geleden voor het 
eerst werden uitgeprobeerd. De eerste gedetailleerde Nederland-
se beschrijving van de behandeling van een hazenlip dateert van 
begin 13e eeuw. De Vlaamse Meester Jan Yperman schreef in die 
tijd een heelkundig werkstuk (De Cyrurgie), waar hij aangaf hoe 
hij de lipspleetranden afknipte en vervolgens aan elkaar naaide 
met een getwijnde draad. De eerste documentatie over ooglid-
correcties dateert van de 16e eeuw. Even pijnlijk moet de klieving 
van de palmaire aponeurose zijn geweest die Dupuytren in 1832 
voor het eerst uitvoerde, terwijl zijn assistenten Mailly en Marx 
de patiënt fixeerden.
Ook de cosmetische chirurgie is meer dan honderd jaar oud. 
Het begon met esthetische borstverkleiningen (1897) en pa-
raffine-injecties (1900) voor ingedeukte neusruggen, weldra 
gevolgd door excisie van uitgezakte onderoogleden (1906). Het 
was een metier waar toen nog wel enige smet aan kleefde. Au-
teur Barend Haeseker schrijft: “Sommige chirurgen reageerden 

furieus en vijandig, anderen ontvingen het met verachting en 
hoongelach.” Zo kon Jacques Joseph (1865-1934) die in Berlijn 
als arts-assistent orthopedie op eigen initiatief en risico een pa-
tiënt opereerde aan zijn 'ezelsoren'  meteen zijn biezen pakken 
toen hij daarover publiceerde. Joseph werd uiteindelijk een be-
roemd chirurg met grote reputatie op het gebied van de estheti-
sche neuschirurgie.
Ook vroeger kon je als dokter niet zomaar alles doen. Niet voor 
niets was er een eed van Hippocrates, waar de stedelijke en gees-
telijke overheden hun goedkeuring aan verleenden. Een Russi-
sche zwaardvechter die in de strijd een stuk schedel en hoofd-
huid had verloren, ging onder het mes en kreeg met succes een 
stuk bot uit de schedel van een doodgeslagen hond ingenaaid. 
Maar de kerkelijke autoriteiten beschouwden het implanteren 
van een hondsbeen in een christenschedel als vloeken in de 
kerk en sommeerden de patiënt het beenstuk weer te laten ver-
wijderen op straffe van excommunicatie. Hetgeen geschiedde. 
Volgens Haeseker zou dit de oudste vermelding zijn van een 
eerste geslaagde bottransplantatie. Zijn bron is het boek Heel- en 
Geneeskonstige Aenmerkingen (1668) van de Nederlandse arts Job 
van Meekeren (1611-1666). Het is een mooi verhaal en het is 
bijna jammer dat de auteurs niet meer van dit soort feiten pre-
senteren, maar de redacteuren die bekend staan om hun diep-
gaand bronnenonderzoek hebben zichzelf en hun medeauteurs 
strenge eisen opgelegd. In hun voorwoord schrijven zij: “Om 
de geschiedschrijving geen geweld aan te doen werden niet-
verifieerbare historische feiten en ongeloofwaardige anekdotes 
consequent verwijderd.” In dit geval nam men er gelukkig wel 
genoegen mee dat de Amsterdamse stadsheelmeester het had 
vernomen van een dominee te Sloterdijk die het op zijn beurt 
weer had gehoord van een predikant in Moskou. 
Niet alleen plastisch chirurgen zouden dit boek moeten spellen, 
ook dermatologen, chirurgen, urologen, KNO- en oogartsen ko-
men veel tegen waar zij hun kennis mee kunnen verrijken. Het 
persoonsregister is met zorg opgesteld, maar zo’n rijk en com-
pleet boek verdient ook een zakenregister, want als je als oogarts 
naar ooglidcorrecties of als dermatoloog naar huidtransplanta-
ties zoekt, moet je toch behoorlijk bladeren. Hopelijk komt er 
voor die doelgroepen nog een tweede druk.
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Een juweeltje, deze canon met een volledige geschiedenis van de plastische 
chirurgie. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie mag zich ge-
lukkig prijzen dat zij een aantal oudgedienden in de gelederen heeft die niet 
alleen het lancet, maar ook de pen vaardig hanteren. Zij strooien in dit fraai 
uitgegeven en rijk geïllustreerde boek niet alleen kwistig met potjeslatijn als 
‘suctio pollicis ad fontem’, maar geven ‘inter regulae’ ook blijk van humor en 
zelfkritiek. Zo schrijft redacteur Klaas Marck over het woord canon dat het is 
ontleend aan het Griekse kanoon (liniaal, regel, richtsnoer) en vele betekenis-
sen kent, waarvan de derde luidt: “het geheel van belangrijke personen, tek-
sten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen, processen voor een bepaalde 
tijdsperiode en/of gebied.” Daar voegt Marck fijntjes aan toe: ”die betekenis 
past bij de thans in Nederland heersende canonmania, waarbij iedere deel-
groep binnen de bevolking een eigen geurverspreidend en identiteitsver-
schaffend document opstelt dat in de titel ‘De canon van ….’ meekrijgt.” 
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