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werkelijkheid. Vastleggen van de pre- en postoperatieve toe-
stand was ook mogelijk door het maken van moulages of door 
de kunsten van een goede tekenaar. Van alle operaties hield 
Esser een nauwkeurig, met de hand geschreven verslag bij. 
Foto’s werden genummerd, gecodeerd in de boeken en de gla-
zen platen werden in kistjes gerubriceerd en opgeborgen. On-
danks de hectiek van de oorlog met overhaaste verhuizingen 
van het nogal breekbare materiaal is er veel bewaard gebleven.
In diverse boeken en honderden artikelen in gerenommeerde 
medische buitenlandse vakbladen zette hij in verschillende 
talen, Duits, Engels, Frans en Nederlands, zijn principes voor 
deze reconstructieve operaties uiteen, bedoeld voor de vele 
gewonden van de oorlog aan beide zijden van het front. De 
esserinlay is daar een goed voorbeeld van; aan beide zijden 
van het front vond deze techniek ingang bij de reconstructieve 
chirurgen. Europa werd Essers werkterrein, Nederland was 
neutraal en speelde op dit gebied derhalve nauwelijks een rol. 
Niet alleen maxillofaciale verwondingen werden behandeld, 
ook thermisch letsel, brandwonden en bevriezingen, arm-, 
pols-, hand- en beenverwondingen kwamen in veel variëteiten 
voor. Kineplastische amputatiestompen met gebruikmaking 
van functionerend spierweefsel werden mogelijk gemaakt, 
teen-duimtransfers, een subtotale voet-handtransfer in 1917 
waarbij vier tenen en bloc naar een verminkte hand werden 
overgezet, te veel om op te noemen. De techniek was afkom-
stig van Carl Nicoladoni (1847-1902) maar de mogelijkheden 
werden door Esser aanzienlijk uitgebreid.

Esser was een veelzijdig getalenteerde arts die uitblonk in 
meerdere, zeer uiteenlopende disciplines, allereerst in de 
heelkunde en de tandheelkunde, maar hij ontwikkelde zich 
daarnaast tot de belangrijkste Nederlandse kunstverzamelaar 
met een enorme collectie hedendaagse schilderkunst, werd 
schaakkampioen van Nederland, maar ook beursspeculant en 
onroerend goedhandelaar in het bezit van enkele kastelen om 
slechts enkele van zijn kwaliteiten te onthullen. Kunst, zaken 
en geneeskunde wist hij handig te combineren voor het nieu-
we vak van de plastische en reconstructieve chirurgie. Op me-
disch gebied wist hij als huis- en mondarts zijn tandheelkun-
dige kennis te integreren in zijn geneeskundige praktijk. Als 
scheepsarts zag hij een groot deel van de wereld gedurende 
enkele reizen. Hij streek aanvankelijk neer als plattelandsarts 
maar verlegde zijn huisartsenpraktijk al spoedig naar de grote 
stad, werd kunstcollectioneur en een schaaklegende en specia-
liseerde zich daarna in de plastische en reconstructieve chirur-
gie, een nog niet bestaand specialisme. Zijn medische carrière 
begon in Nederland met enkele waarnemingen, gevolgd door 
een plattelandspraktijk als gemeentearts in het kleine Pols-
broek waarna hij een interessantere loopbaan in het mondai-
ne Amsterdam opbouwde. Zijn belangstelling voor de kunst 
en het schaken bloeide in de hoofdstad weer op. Zijn huis en 
praktijkwoning werden een soort kunstenaarssociëteit met 

Zijn patiënten kon hij putten uit een schier bodemloos re-
servoir van gewonden afkomstig van de slagvelden van de 
Eerste Wereldoorlog. Voor hersteloperaties, zowel voor de 
vorm maar bovenal voor de functie, van dit type aangezichts-
verwondingen die het gevolg waren van een nieuw kaliber 
projectielen in een loopgravenoorlog, bestond nog geen kant-
en-klare oplossing. Voorbeelden ontbraken. Een nieuw vak, 
plastische en reconstructieve chirurgie werd op of vlak achter 
het slagveld geboren. De theoretische reconstructieve overwe-
gingen van Esser konden direct in de praktijk getoetst worden 
in grote aantallen en zijn resultaten werden fotografisch op 
glasplaatnegatieven vastgelegd. Zijn foto’s werden nooit gere-
toucheerd en schetsen daarom een eerlijk beeld van de rauwe 

Johannes Fredericus Samuel Esser (1877-1946) heeft nationaal en inter-
nationaal furore gemaakt als plastisch chirurg door de introductie van 
enkele bijzondere en originele technieken waarbij hij geneeskundige en 
tandheelkundige technieken combineerde. Op grote schaal paste hij ge-
combineerde medisch-tandheelkundige technieken toe bij patiënten met 
uitgebreide maxillofaciale verwondingen, in een periode dat er van een 
zelfstandige discipline nog geen sprake was. Een reeks van originele en 
opmerkelijke operatietechnieken ontsproten aan zijn brein. Dit zijn onder 
anderen de esserinlay, de rotatielap van de wang en de arteriële lap, ook 
wel biologische (fysiologische) of arterielap genoemd. Maar ook kleinere 
weefseltransposities waaronder de bilobed flap en de gekruiste ooglidlap 
heeft hij ontwikkeld. Het woord ‘eilandlap’ introduceerde hij in 1916 in 
Bruns’ Beiträge zur klinische Chirurgie, een niet meer weg te denken begrip 
in de reconstructieve chirurgie.

Johannes f.S. Esser
B. Haeseker

Jan Esser, poserend in de operatiekamer van het Keizerlijke en Koninklijke 
Reservespital nr. 2 in Brno in 1915, waarheen volgens een militair bevel alle 
gewonden die plastische chirurgie moesten ondergaan werden gedirigeerd (mi-
litair commandobevel nr 178, dd 18 oktober 1915). Ook zijn Nederlandse ver-
pleegsters Maria Elskamp, Gonda Frijda, Helena van Itallie en Maria Sonder-
van zijn op deze foto vastgelegd. 

B. Haeseker, archivaris NVPC
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rurg, werkzaam in vrijwel geheel Europa en enkele delen van 
Amerika is dermate ingewikkeld en complex dat het onmoge-
lijk is een adequate beschrijving te geven binnen de toegesta-
ne ruimte van dit artikel in dit tijdschrift. In de geschiedenis 
zal hij blijven voortleven als pionier in de plastische en recon-
structieve chirurgie, schrijver van vele boeken en artikelen 
over de plastische chirurgie, kunstverzamelaar, onroerend-
goedbezitter en schaakkampioen van Nederland. Aan zijn tur-
bulente leven kwam een plotseling einde door een hartaanval 
op 3 augustus 1946 op de stoep van zijn huis in Chicago, waar 
hij sinds 1941 woonde. 
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een atelier op de bovenste verdieping en Esser stond ook aan 
de wieg van de oprichting van de Amsterdamse schaakclub 
Parkwijk in 1910. Over zijn persoonlijkheidsstructuur en ka-
raktereigenschappen is veel gefilosofeerd. Wij zullen er nooit 
precies achter komen hoe hij dacht en handelde. Esser was 
een begaafde eenling die impulsief te werk kon gaan, maar 
ook lang ergens over kon nadenken. Hij kon buitengewoon 
hard werken en volledig opgaan in zijn werkzaamheden zodat 
hij zijn familie, vrouw en kinderen, bij tijden bijna uit het oog 
verloor. Per brief onderhield hij altijd echter contact met het 
thuisfront, maar naast persoonlijke mededelingen bestemd 
voor zijn gezin, volgden er altijd enige opdrachten, raadgevin-
gen of zakelijke vragen. Zijn grote ideaal een ‘wereldcentrum 
voor de plastische (structieve) chirurgie’ heeft hij niet kunnen 
waarmaken, hoewel hij zeer dichtbijkwam. 

Esser werd geboren in Leiden op 13 oktober 1877 als zoon 
van Johannes Fredericus Esser en Jannetje Boekee. Het ge-
zin kreeg twee kinderen: Betsy en Jan. Zijn ouders waren 
uitersten, afkomstig uit verschillende milieus. Vader was 
een tamelijk vrijgevochten man met liberale ideeën, mislukt 
in zijn universitaire studie maar met en een grote affiniteit 
voor de beeldende kunst en muziek; zijn moeder daarentegen 
vertoonde streng religieuze eigenschappen zoals in kleinere 
besloten gemeenschappen wel vaker voorkwam. Zijn grootva-
der Martinus Esser (1809-1891), logementhouder, richtte een 
ziekenfonds in Leiden op ‘Tot hulp der menschheid’, met een 
eigen apotheek voor de verzekerden. Dit familiebedrijf was 
bestemd als werkterrein voor opeenvolgende familieleden in 
een bestuursfunctie als fondsdirecteur of als apotheker. Jan 
Esser senior (1843-1891) volgde zijn vader op en werd in naam 
fondsdirecteur en zijn kinderen Jan of Betsy zouden de apo-
theek bemannen. Het zou anders lopen: Jan Esser sr overleed 
op 47-jarige leeftijd, Martinus overleed hetzelfde jaar en de 
kinderen moesten al vroeg op eigen benen staan. Betsy begon 
weliswaar als apothekersassistente, maar stapte over naar de 
tandheelkunde en Jan Esser junior besloot arts te worden in 
Leiden en Utrecht, zodat hij de geneeskundige en tandheel-
kundige studie kon combineren. 
Het levensverhaal van Esser, van huisarts naar plastisch chi-
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