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In de jaren twintig van de vorige eeuw kwam in Berlijn de 
achternaam Joseph onder artsen veel voor. Vijf verschillende 
medisch specialisten droegen deze achternaam. Hun voor-
namen, Eugen, Gustav, Jacques (Jakob), Max en  Siegbert 
waren weliswaar verschillend, maar een dokter werd nooit 
met zijn voornaam aangesproken. Omdat het lastig en ver-
warrend was om ze goed uit elkaar te houden, kregen ze bij-
namen: Blasenjoseph, Damenjoseph, Hautjoseph, Magenjo-
seph en Nasenjoseph of kortweg Bloseph, Doseph, Hoseph, 
Moseph en Noseph. Hiermee werden achtereenvolgens 
de uroloog, vrouwenarts, huidarts, internist en neusarts 
 bedoeld. 

Jacques Joseph werd op 6 september 1865 in Koningsbergen 
(Königsberg in Pruisen) geboren als Jakob Lewin Joseph, 
zoon van rabbi Israel Joseph en zijn vrouw Sara. In 1879 
werd hij naar Berlijn gestuurd voor een gymnasiale oplei-
ding. Hij begon daar ook zijn medische studie op 14 april 
1885 aan de Friedrich Wilhelms Universiteit. In augustus 
1889 sloot hij zijn studie af als assistent bij de orthopedisch 
chirurg Julius Wolff (1836-1902) in het Berliner Städtischen 
Krankenhaus in Friedrichshain en de Berlijnse Kinderkli-
niek. Hij promoveerde op de symptomatiek van tuberculose 
en begon in 1891 een algemene praktijk in Kreuzberg in com-
binatie met gymnastiekles voor kinderen. Dit beantwoordde 
niet helemaal aan zijn verwachtingen, het liefst wilde hij 
als chirurg aan het werk. Hij meldde zich weer bij Wolff in 
de eerste Orthopedische Universiteitskliniek van Berlijn en 
hij kon het goed met hem vinden. Op 3 augustus 1893 trad 
Joseph in het huwelijk met Leonore Cohn en een jaar later 
werd hun dochter Bella geboren. In 1896 kwam zijn goede 
relatie met Wolff tot een abrupt einde toen bekend werd dat 
hij zonder diens toestemming een kind met zeiloren, in het 
Duits Eselsohren, in zijn orthopedische kliniek had geope-
reerd. Er ging een orthopedisch chirurg aan hem verloren 
want hij werd op staande voet ontslagen, maar dit stond een 
andere chirurgische ontwikkeling geenszins in de weg. Hij 
stond op het punt een nieuw vakgebied te betreden, de cos-
metische aangezichtschirurgie. Hij moest opnieuw begin-
nen in de algemene praktijk, maar begon zich meer en meer 
op neuzen toe te leggen. In 1898 volgde een eerste artikel 
over een neusverkleining en in 1902 een uitgebreider artikel 

over een tiental reductieplastieken van de neus: Ueber einige 
weitere operative Nasenverkleinerungen. De publicaties vonden 
plaats in de  Berliner klinische Wochenschrift. In 1905 breid-
de hij zijn operaties uit tot het hele gelaat en begon hij te 
experimenteren met intranasale bottransplantaties. In 1912 
trad zijn dochter Bella in het huwelijk met de farmaceut Kurt 
Lewinsohn.

dE EErstE wErEldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Joseph steeds meer 
patiënten met ernstige neusdefecten en maxillofaciale ver-
wondingen aangeboden. Reconstructie van dit soort vermin-
kingen eisten een ander plan van aanpak met gesteelde voor-
hoofdlappen, bot- en kraakbeentransplantaten. Vaak werk 
hij geassisteerd door tand- of kaakartsen. Op 11 mei 1916 
werd Joseph, voorlopig onbezoldigd, benoemd om plastisch 
chirurgische operaties te verrichten als Sanitätsrat en op 20 
juni werd een afdeling voor Aangezichtsplastiek (Abteilung 
für Gesichtsplastik) met tien bedden geopend op de afdeling 
Neus- en Oorheelkunde onder leiding van de oorarts Karl 
Adolf Passow (1859-1926) van het Berlijnse Charité-zieken-
huis in samenwerking met de inspecteur van het Pruisische 
ministerie van Cultuur en Oorlog. Van 1916 tot 1921 was 
Joseph voornamelijk bezig met de reconstructieve chirurgie 
van kogel- en granaatverwondingen van het gelaat. Spraak-
makend was in 1918 een grote reconstructieve operatie van 
het middelste derde deel van het gezicht van een Turkse B. Haeseker, archivaris NVPC 

Vier namen voor de ongekroonde koning 
van de cosmetische neuschirurgie Jacques 
Joseph (18651934) 
B. Haeseker

Figuur 1. Neusoperatie door Jacques Joseph met assistentie van 
twee operatiezusters.
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nauwkeurig en aseptisch, hij waste voor de operatie uitvoe-
rig zijn handen met een gaas en sprak nauwelijks. Joseph 
gebruikte geen gezichtsmasker of hoofdbedekking tijdens 
de ingreep, ook geen handschoenen op enkele rubberen 
vingerlingen na. Een paar jaar later werd de afdeling voor 
Gezichtsplastieken opgeheven en vanaf 1922 moest Joseph 
zich weer aan de privépraktijk wijden, maar nu toegespitst 
op neus- en gezichtsplastieken uitgebreid met een enkele 
mammaplastiek. 

hEt intErbEllum

De oorlog had voor een fikse beperking voor zijn inkomsten 
gezorgd en zijn kapitaal was aanzienlijk ingekrompen. Zijn 
ziekenhuisfunctie was een onbezoldigd erebaantje geweest 
en het hoogleraarschap, verstrekt door de keizer zelf, was 
waarschijnlijk ook een wassen neus. Bovendien stond de 
belangstelling van het publiek voor esthetische chirurgie 
direct na de oorlog op een laag pitje en dan was er nog de 
inflatie die schrikbarende vormen zou aannemen. Voor rij-
ke buitenlandse patiënten betekende dit echter een buiten-
kans want er waren geen wachtlijsten meer. Van heinde en 
verre spoedde men zich na de oorlog naar Berlijn om zich 
door de wereldberoemde neuzendokter tegen een vorstelijk 
honorarium, bij voorkeur in Amerikaanse dollars, te laten 
opereren. Joseph ontwikkelde voor neus- en gelaatsoperaties 
zijn eigen instrumenten en technieken en in 1931 schreef 
hij zijn magnum opus Nasenplastik und sonstige Gesichts-
plastik. Nebst einem Anhang über Mammaplastik end einige 
weitere operationen aus dem Gebiete der äusseren Körperplas-
tik. Ein  Atlas und Lehrbuch (Leipzig, 1931). In het dikke leer-
boek, een monumentaal verzamelwerk van 850 bladzijden 
en ruim 1700 afbeeldingen, stond alles waarmee hij zich de 
laatste decennia had beziggehouden en waarin hij uitblonk. 
Het boek was “seiner lieben Frau Leonore gewidmet.” Uit 
alles blijkt dat Joseph goed op de hoogte was van de histo-

Feldwebel (sergeant-majoor) Mustafar Ipar wiens gelaat 
ernstig was verminkt door Engels scheepsgeschut. Ipar was 
in Turkije al een paar maal geopereerd en was nu stabiel 
genoeg om van het slagveld bij de Dardanellen naar Berlijn 
vervoerd te worden. Van zijn gelaat resteerde slechts zijn 
voorhoofd, het linkeroog, de onderkaak en een deel van de 
tong. Hij onderging diverse operaties in Berlijn. De eerste 
operatie bestond uit het ontwerpen en verplaatsen van een 
grote vizierlap (Brückenkopfhautlappen) van de hoofdhuid 
in het stroomgebied van de arteria temporalis superficia-
lis naar het middelste deel van het gelaat voor de opbouw 
van neus en wangen. De dubbelzijdige arteria temporalis-
lap was in die tijd breed gesteeld. Daarna volgden kleinere 
gesteelde plastieken en huidtransplantaten. Na afloop had 
hij een nieuwe gezichtsbedekking, maar het was een vreemd 
gezicht geworden met een gebrekkige gebitsprothese. Het 
lukte maar niet, ondanks veel pogingen van tandartsen, om 
een goed zittende gecombineerde maxilla- en gebitsprothese 
op zijn plaats te houden. De neus en bovenlip hadden onvol-
doende benige ondersteuning en werden voor de foto met 
een klemmetje en een hechting naar voren getrokken. Alle 
foto’s zijn van opzij gemaakt, geen enkele foto toonde het 
vooraanzicht. Toch trokken de foto’s enorme belangstelling, 
maar Joseph besefte achteraf goed dat hij eigenlijk in een 
eerdere fase een bottransplantaat op de plaats van de boven-
kaak had moeten aanbrengen. De reconstructie was dan wel 
niet zo succesvol als het op de foto leek, maar de Feldwebel 
was inmiddels naar Turkije teruggekeerd. Hoe het hem daar 
verging is niet bekend. 

In 1919 ontving Joseph de eretitel van hoogleraar en het 
 IJzeren Kruis der tweede klasse. Veel operaties werden door 
hem de dag voorafgaand aan de klinische operatie, aan de 
hand van cadavers bestudeerd. Zijn operatietechniek was 

Figuur 2. Het leerboek van Jacques Joseph uit 1931.

Figuur 3. Omgekeerde zaag aan de muur van de operatiekamer 
bevestigd voor de bewerking van ivoor. Hierbij draagt Jacques 
Joseph wel handschoenen.
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de cosmetische neuschirurgie te leren, maar Joseph toonde 
zich uiterst gesloten bij operaties. Hij zei geen woord, legde 
niets uit en verwees naar zijn boek en film. Door het Unter-
richtsfilm-Gesellschaft liet hij een instructiefilm maken. 
Enkele stilstaande filmbeelden van een huidtransplantatie 
met een Schepelmann-mes werden in zijn boek afgedrukt. 
Joseph was stug, nors en arrogant, maar ook uiterst deskun-
dig, bekwaam en innovatief. In een hoekje van de operatie-
kamer bewerkte hij ivoor en bot in een klein aan de muur 
bevestigd bankschroefje. Hij was kortaf tegen zijn patiënten 
en bezoekers en het echtpaar Joseph liep niet over van vrien-
delijkheid, waardoor hun sociale contacten beperkt waren. 
Het verloren kapitaal was inmiddels weer royaal aangevuld. 
Zij verhuisden in 1923 naar een ruim en luxueus apparte-
ment aan de Kurfürstendamm en brachten hun vakanties 
door in Hotel Pupp in Karlsbad. In 1925 betrokken zij een 
fraaie villa aan de Ravensbergerstrasse in Berlijn-Wilmers-
dorf. In 1927 werd Joseph gedwongen een stapje terug te 
doen, hij was 62 jaar, zwaarlijvig en kortademig geworden 
en moest een dieetkuur ondergaan in Heinrich Lahmanns 
sanatorium in het stadsdeel ‘Weisser Hirsch’ te Dresden. 
Lahmann was natuurarts en geneesheer-directeur van het 
luxe kuuroord of fysiatrisch sanatorium. In 1933 kwam 
een einde aan de voorspoedige loopbaan van Joseph door 
de voortschrijdende nazificatie van Duitsland en het daar-
mee onlosmakelijk verbonden antisemitisme. De Duitse 
historica Annelie Ramsbrock verwoordt deze periode in 
2010 als volgt: “Mit allen anderen jüdischen Ärzten verlor 
Joseph am 22.April 1933 seine Kassenzulassung (zieken-
fondscontract) und konnte nur noch auf der Grundlage aus-
gesprochen demütigender Sondergenehmigungsverfahren 
Kassenpatienten behandeln. Zudem wurde er mehrfach 
von den Nationalsozialisten inhaftiert” (gearresteerd). Zijn 
eigen ‘trouwe’ secretaresse, Fräulein Wittig, bespioneerde 
hem in opdracht van de politie. Desondanks bleef Joseph in 
Duitsland wonen. Hij kon niet geloven dat de hele Joodse 
bevolking in Europa in levensgevaar verkeerde. Zelf over-
kwam hem verder niets. Hij overleed thuis in zijn woning 
in Berlijn aan een hartinfarct op 12 februari 1934 en werd 
begraven op het joodse kerkhof Berlin-Weissensee. Er werd 
weinig ruchtbaarheid aan zijn overlijden gegeven, alleen in 
de Kosmetologische Rundschau van 5 mei 1934 verscheen een 
artikel (Nachruf) ter zijner nagedachtenis. Slechts twee kran-
ten namen de overlijdensadvertentie op. Professor  Jacques 
Joseph,  ‘Facharzt für Nasen- und Gesichtsplastik’ was op 
69-jarige leeftijd aan ‘Herzswäche’ overleden. Zijn dochter 
Bella vluchtte met haar man naar Nice, waar Kurt in 1937 
overleed. Leonore verliet in 1938 Duitsland en vloog ook 
naar Nice. Bella sloot een schijnhuwelijk met een Engels-
man om de Engelse nationaliteit te kunnen verwerven. Via 
Spanje, Portugal en Cuba bereikten ze in 1941 vrijwel be-
rooid de Verenigde Staten waarbij Gustave Aufricht een be-
middelende rol speelde. In 1944 werd Bella’s huwelijk ont-
bonden en trouwde zij voor de derde keer, nu met Richard 
Betts, een Weense chiropedist. Zij vestigden zich allemaal in 
San Francisco. Ook dit huwelijk hield niet lang stand, Betts 
overleed in 1956 en Leonore Joseph in 1968. 

rische en hedendaagse ontwikkelingen in het vakgebied en 
hij toonde respect voor al zijn collega’s waaronder ook Jan 
Esser (1877-1946). Diens arteria temporalis eilandlap zon-
der huidsteel (hautfreies Stielbildung) vond hij een riskant 
hoogstandje dat hij gaarne aan ervaren chirurgen als Esser 
en Kirschner overliet. “Weniger Geübten sind die Methoden 
von Johannes Esser und Martin Kirschner (1879-1942) je-
denfalls nicht zu empfehlen, da leicht das Hauptgefäss bei 
den Bestrebungen beschädigt wird, und so der Erfolg der 
ganzen Operation gefährdet werden kann.” Joseph en Esser 
deelden gezamenlijk een Hongaarse assistent, Gustave Au-
fricht (1894-1980), die in 1921 een jaar bij Esser doorbracht 
en aansluitend een jaar bij Joseph, alvorens naar New York 
te vertrekken om zich daar als plastisch chirurg te vestigen. 
Zijn faam lag nog in het verschiet. De titel van Josephs boek 
was nodeloos lang en onpraktisch. Volgens Tom Gibson 
had hij zijn boek gewoon ‘Leerboek der plastische chirurgie’ 
moeten noemen, dan was men ook eerder de reconstructie 
met deltopectorale lappen op het spoor gekomen met de ver-
helderende illustratie van het vaatpatroon van Carl Manchot 
uit 1886. Interessant in dit verband is de inleidende zin van 
Joseph: “In manchen Fällen empfiehlt sich die Überpflan-
zung eines oder zweier grosser Brusthautlappen mit stiel-
bildung unter dem Schlüsselbein, entsprechend der Gefäss-
versorgung der Haut an dieser Stelle.” De indicatie voor een 
eenzijdig gesteelde lap was een onderkaakreconstructie en 
een dubbelzijdige voor de reconstructie van een verbrande 
hals en kin. Na vier weken waren beide lappen goed inge-
groeid met een klein necrotisch plekje op de kin. Deze ope-
ratie werd door Joseph in april 1930 uitgevoerd, dus ver na 
de Eerste Wereldoorlog. Maar het is toch vooral de neuschi-
rurgie en zijn eigen instrumentarium waarmee hij wereld-
wijde roem verwierf. Veel buitenlandse artsen, waaronder 
Amerikanen, kwamen bij hem op bezoek om voor veel geld 

Figuur 4. De Turkse feldwebel in 1918.
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