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eponiem

Terwijl Morestin net begonnen was aan zijn Parijse chi-
rurgische leven werd zijn geboorte-eiland Martinique op 8 
mei 1902 opgeschrikt door een uitbarsting van de vulkaan 
Mont Pelée. De havenstad Sint Pierre werd geheel in de as 
gelegd. 25.000 doden waren er te betreuren. Ook Morestin 
zijn geboortehuis ging in vlammen op en veel van zijn fami-
lieleden, onder wie zijn vader, kwamen om het leven. Geen 
enkel familiedocument bleef gespaard. Over de vroege jeugd 
en de familie van Morestin is daarom niet veel bekend. Wel 
weten we dat zijn jongere broer Amadée hem naar Parijs is 
gevolgd, eveneens geneeskunde studeerde en chirurg werd. 
Hippolyte Morestin is na het verwoestende geweld van Mont 
Pelée nooit meer teruggekeerd naar Martinique. Hij richtte 
zijn aandacht vol overgave op zijn werk. Het is niet bekend 
of hij ooit getrouwd is geweest of kinderen heeft gehad. Een 
goede schets over Morestin zijn persoonlijk leven is om al 
deze redenen moeilijk te schrijven.
Gedurende zijn gehele chirurgische loopbaan is Morestin 
verbonden geweest aan het Parijse Hôpital St Louis. Zijn 
loopbaan is te onderscheiden in drie episoden. Aanvanke-
lijk had de gehele chirurgie zijn belangstelling. Zijn proef-
schrift, verschenen in het jaar van zijn afstuderen – 1894 
– ging over de sacrale benadering bij de operatieve behande-
ling van rectumcarcinomen. En in de daarop volgende jaren 
hield hij zich, gezien zijn vele publicaties, bezig met vooral 
algemeen chirurgische onderwerpen. Morestin moet een 

zeer begenadigd operateur zijn geweest gezien de vele be-
schrijvingen over de elegantie en het gemak waarmee hij zijn 
operaties uitvoerde. Dit maakte hem, geholpen door zijn uit-
nemende anatomische kennis, zijn grote toewijding en vele 
levensenergie, en de drang om de chirurgie te verbeteren 
door nieuwe operatieve wegen te bewandelen, tot een groot 
chirurg. Zijn postuur was, naar zeggen van zijn necroloog 
Jean-Louis Faure, minder groot. Hij was klein, tenger en wat 
gebogen. Zijn gezicht was mager en in diepe oogkassen fon-
kelden donkere ogen (aan deze gelaatsbeschrijving heeft Jan 
Esser later nog het puntbaardje toegevoegd dat hem heel erg 
aan de 17e-eeuwse kunstschilder Antoon van Dijck deed den-
ken). Hij wandelde langzaam en zijn stem was zacht en Ca-
ribisch gekleurd. Maar onder zijn ogenschijnlijk stoïcijnse 
gemoed ging, net zoals onder het schone landschap van zijn 
Martinique, een felle inborst schuil, die soms – bij onrecht, 
kritiek en tegenspraak – leidde tot grote uitbarstingen.
Morestin zijn bijdragen bleven ook in Nederland niet on-
opgemerkt gezien de onderstaande korte vermelding in het 
NTvG uit 1899 in de door dr. Pinkhof verzorgde rubriek ‘Be-
richten buitenland’. 

hippolyte Morestin 1869-1919,  
le médecin des gueules cassées, voor loper 
van de moderne plastische chirurgie
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Hippolyte Morestin werd op 1 september 1869 geboren in Basse-Pointe 
op het Caribische eiland Martinique als zoon van Charles Amédée Mo-
restin (1837-1902), chirurg in de havenplaats Saint Pierre. Hij werd door 
zijn ouders na tegenvallende schoolprestaties (die samenhingen met zijn 
‘energieke’ persoonlijkheid) op het plaatselijke Séminaire Collège naar 
het befaamde Lycée Louis-le -Grand in Parijs gestuurd. Na zijn eindexa-
men ging hij in 1888, in de voetsporen van zijn vader, aan de Sorbonne 
geneeskunde studeren. De medische opleiding van Hippolyte verliep 
voorspoedig. Al in 1891 werd Morestin ‘interne des hôpitaux’ (naar Ne-
derlandse begrippen coassistent). Tijdens zijn studie werd hij assistent in 
de anatomie en schopte het zelfs tot prosector in 1892, en nog weer later 
tot hoogleraar anatomie. In 1894 werd hij tot arts bevorderd en schreef 
een proefschrift getiteld Des opératons qui se pratiquent par la voie sacrée. 
Daarna ging hij in opleiding tot chirurg bij prof. Aristide François Stanis-
las le Dentu (1841-1926). In 1898 werd Morestin, nog maar 29 jaar oud, 
bevorderd tot chirurg. Zijn loopbaan was dynamisch maar kort.

Een jonge, peinzende Hippolyte Morestin.
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Hij was daarmee de pionier van de plastische chirurgie in 
Europa in het begin van de 20e eeuw. Geleidelijk aan, ge-
holpen door de vele (honderden) publicaties die hij schreef, 
kreeg hij grote bekendheid. Zijn voordrachten hadden altijd 
een groot gehoor en zijn operatiekamer trok vele bezoekers, 
uit binnen- en buitenland. Sommigen van hen zouden la-
ter veel roem vergaren. Een minder bekend voorbeeld is de 
jonge arts George Duhamel (1884-1966), die enige tijd Mo-
restin assisteerde en later een gevierd schrijver zou worden. 

buitenlands bezoek

Veel bekender, in de plastisch chirurgische wereld, is het be-
zoek dat de jonge Nieuw-Zeelandse kno-arts Harold Gillies 
(1882-1960) bracht aan Morestin. Gillies had zich in 1914, 
bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, aangesloten bij 
het ‘Royal Army Medical Corps’, raakte gelegerd in Noord-
Frankrijk en ging in 1915 in Parijs op bezoek bij de befaamde 
Morestin. Later zou hij zijn eenmalige bezoek als volgt me-
moreren: ‘I found him at the huge, rambling Val-de Grâce 
Hospital. He was a strange and moody octoroon, whose 
dagger-like sharpness was accentuated by his pointed mous-
tache and tapering beard as well the agility of his long thin 
hands. In the space of a single moment he could reveal the 
gentleness of a kitten and the savagery of a tiger. He received 
me kindly, and I stood spellbound as he removed half of a 
face distorted with a horrible cancer and then deftly turned 
a neck flap to restore not only the cheek but the side of the 
nose and lip, in one shot. Although in the light of present-
day knowledge it seems unlikely this repair could have been 
wholly successful, at that time it was the most thrilling thing 
that I had ever seen. I fell in love with the work on the spot.’ 
Het Engelse woord ‘octoroon’ beschrijft iemand die voor een 
achtste een Afrikaanse oorsprong heeft. Een biograaf van 

een lijdensgesChiedenis

‘Dr. Morestin verhaalt de geschiedenis van een vrouw die in 
1894 op 29-jarige leeftijd wegens pyosalpinx van beide ad-
nexa werd bevrijd. Postoperatief was er vier jaar lang sprake 
van fistelvorming en recidiverende abcessen. Nadat spon-
taan een haemostatisch klempincet van 12 cm lengte per 
anum verwijderd was, genas de lijderes. Morestin herinnert 
aan de raad, door een Amerikaan indertijd gegeven, om vóór 
iedere laparotomie de assistenten te tellen, opdat geen van 
hen in de buikholte zou achterblijven. ‘
Vanuit die brede algemene chirurgie versmalde Morestin al 
vrij spoedig zijn chirurgische oriëntatie naar wat in Frank-
rijk ‘ la chirurgie réparatrice’ heet. 

reparatieve Chirurgie in parijs (1904-1919)
Vanaf 1904 specialiseerde Morestin zich in deze reparatieve 
chirurgie die voor hem, naast mond- en gelaatschirurgie, 
zeer breed was. Hij was bijvoorbeeld de eerste die de opera-
tieve behandeling van een navelbreuk combineerde met een 
buikwandplastiek en daarbij de techniek beschreef om de 
navel te behouden. Zijn broer Amadée promoveerde in 1912 
op een soortgelijk onderwerp. Ook ontwikkelde hij operatie-
methoden voor mammahypertrofie, voor correctie van litte-
kens en voor flaporen, waarbij hij het psychologische aspect 
van de operatieve correctie benadrukte. Zijn voorstel in 1903 
voor een axillaire benadering van de borstklier werd door 
zijn collegae schamper ontvangen, maar in 1931 door de 
beroemde Joseph opgenomen in zijn bekende Nasenplastik 
und sonstige Gesichtsplastik nebst einem Anhang über Mamma-
plastik. De procedure om grote huidafwijkingen gefaseerd te 
excideren, ‘la methode par réduction graduelle’, tegenwoor-
dig meer bekend onder de benaming ‘serial excision’ is door 
hem geïntroduceerd. Morestin zijn publicatie hierover uit 
1915 werd in vertaling als Classic Reprint in 1968 in de PRS 
afgedrukt. Ook had de operatieve behandeling van huidma-
ligniteiten zijn belangstelling. Hij meende dat er doorgaans 
te krappe excisies werden verricht, en propageerde ruime 
excisies en grote reconstructies.

Axillaire knoopsgattechniek volgens Morestin, getekend door Dartigues in het 
leerboek van Jacques Joseph, 1931.

Morestin als militair arts.
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ten werden wassen afgietsels gemaakt van hun preoperatief 
verminkte gelaat, van tussentijdse vorderingen tijdens het 
veelal langdurige behandeltraject, en van het eindresultaat, 
die nog altijd zijn te bezichtigen in het museum van dit zie-
kenhuis. Tientallen publicaties schreef Morestin in die jaren 
over zijn oorlogschirurgische ervaringen. In november 1918 
werden de wapenen neergelegd. Zijn roem was gestegen 
naar ongekende hoogte. Het door hem zo gewenste hoog-
leraarschap kwam eindelijk in zicht. Het mocht niet zo zijn. 
Op 12 februari 1919 overleed Hippolyte Morestin, 49 jaren 
oud, aan de gevolgen van de Spaanse griep. 
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Archibald McIndoe (1900-1960), een neefje van Gillies die 
Morestin nooit heeft ontmoet, beschrijft Morestin later als: 
‘…the maligny and moody Morestin, a Creole from Martini-
que’. Deze persoonsbeschrijvingen vertellen meer over Gil-
lies en McIndoe dan over Morestin. 
Al eerder, in 1913, was Jan Esser (1877-1946) met zijn gezin 
neergestreken in Parijs. Na twee jaar algemene heelkunde 
hield Esser zijn Nederlandse opleiding voor gezien. Hij wist 
wat hij wou: plastisch chirurg worden, en ook wie hem in Pa-
rijs veel kon leren: Hippolyte Morestin. Hij huurde een huis 
dicht bij Hôpital Saint Louis en bezocht een half jaar lang de 
operatiekamer van Morestin, waar soms wel tien operaties 
op een dag werden verricht. Zijn oordeel over zijn leermees-
ter was anders dan die van Gillies c.s. Hij stoorde zich in 
het geheel niet aan Morestin, die doorgaans heel rustig was, 
maar zich wel over sommige zaken goed kon opwinden.

‘la grande guerre: les gueulles Cassées’
Nadat in 1914 de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken orga-
niseerde de Franse regering drie militaire ziekenhuizen voor 
gelaatsverwondingen, waarvan een in Parijs: Hôpital du Val-
de-Grâce. Morestin werd er aan het hoofd gesteld: de derde 
episode in zijn loopbaan. In de vier jaar dat de oorlog duurde 
opereerde hij duizenden oorlogsgewonden, onder wie velen 
met ‘gueulles cassées’ (‘kapotte smoelen’). Bij veel patiën-

Vijf oorlogsgewonden met ‘gueulles cassées’ die door Morestin waren geope-
reerd en bij het sluiten van de vrede van Versailles aanwezig waren.


