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Op 2 maart 1942 werd Barend als vierde kind geboren in 
Amerongen. Zijn vader was huisarts en begeleidde zelf de 
bevalling. In die tijd heel normaal. Arts worden zat Barend 
in zijn bloed, net als zijn drie kinderen die allen medisch 
specialist zijn geworden. Iedereen die meer wil weten over 
de medische achtergrond van zijn familie, moet zeker Hae-
sekers laatste boek lezen: Artsengeneraties en doktersgenen, 
een bevlogen historische familiedocumentaire over de vele 
generaties die behept waren met die onstuitbare doktersge-
nen. Zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van Am-
sterdam nam 10 jaar in beslag (1960-1970). Het waren volle 
levensjaren, gevuld met verkenning van meer dan alleen de 
raadselen der geneeskunst. Barend trouwde op vrijdag de 13e 
in november 1970 met Renée en vertrok prompt met een Ci-
troën Mehari (een open gemotoriseerde doodskist) naar de 
Sahara. Na een korte periode van waarnemingen in Noord-
Hollandse huisartsenpraktijken en een tropenopleiding in 
Amersfoort, vertrok het gezin naar Malawi (inmiddels was 
hun jongste zoon Guus geboren), waar Barend was benoemd 
tot District Medical Officer. Het was een spannende en zeer 
leerzame tijd waar zijn interesse voor de plastische en re-
constructieve chirurgie werd gewekt. Na terugkomst in 1975 
werd hij tijdelijk waarnemend geneesheer-directeur van 
een Verpleeg-Reactiveringscentrum in Lombardijen. Na de 
vooropleiding algemene chirurgie in Delft was er nog geen 
zekerheid over een opleidingsplaats plastische chirurgie in 
Nederland. Er was gelukkig wel een mogelijkheid om zijn 
opleiding in Chepstow, Wales te starten bij Michael Tempest 
(onder meer hoofdredacteur van de Britisch Journal of Plastic 
Surgery). Bijna een jaar later kon hij zijn opleiding vervol-
gen bij prof. dr. Jacques van der Meulen in het Rotterdamse 
Dijkzigt Ziekenhuis. In ieder geval één broedende vraag had 
Barend vanuit Wales meegenomen: Wie was de landgenoot 
dr. J.S.F. Esser, pionier van de arterielappen? Die interesse 
leidde uiteindelijk tot zijn proefschrift: Dr. J.F.S. Esser and 
his influence on the development of plastic and reconstructive sur-
gery (1983), een fraai onderzoek over de historie en medische 
technieken van een markante persoon. 

In 1982 werd Barend als tweede plastisch chirurg benoemd 
in het Haagse Leyenburg ziekenhuis, en vormde een maat-
schap met de daar al werkzame dr. D. Ong. Barend zat niet 
stil. Als diplomaat wist hij de plastisch chirurgen uit de regio 

dr. Barend haeseker

te overtuigen dat de schisispatiëntjes het beste in een cen-
trum behandeld konden worden. Zo werd hij oprichter van 
het Haagse Schisisteam en vormde al snel een samenwer-
kingsverband met het Leidse team. Hij zorgde voor de infra-
structuur van brandwondenpatiënten in het Juliana Kinder-
ziekenhuis en op de Leyweg. Daarnaast introduceerde hij de 
moderne technieken van de plastische chirurgie, waardoor 
het vak meer en meer bekendheid kreeg in de regio en de 
verwijzers altijd zorgden voor volle spreekuren. In 1988 nam 
Richard Koch het stokje over van Djan Ong en werkten zij 
samen als enthousiast duo, tot Djan Ong in 2004 met pensi-
oen ging en Marjorie Braam hem opvolgde.

Barend Haeseker was naast dokter, een verteller, schrijver 
en historicus. Tal van publicaties kwamen uit zijn pen, 
hoofdzakelijk over historische onderwerpen. Geschiedenis 
is het fundament voor de toekomst. Vastleggen en veranke-
ren voor de toekomst, een voorwaarde voor de overlevering. 
En het was daarom logisch dat Barend archivaris werd van 
de Nederlandse Vereniging Plastische Chirurgie. Hij was 
eindredacteur van de Canon van de plastische chirurgie en en 
passant ook nog van de Canon van de huisartsgeneeskunde. 
En daar bleef het niet bij. Zijn pen was nooit droog. Inte-
gendeel. Het was ongelofelijk welke stroom van publicaties 
er allemaal uit voortvloeide. Hij stelde ook jubileumboeken 
samen, waaronder prachtige werken die hij wijdde aan de 
geschiedenis van de Haagse ziekenhuizen die nu de Haga 
groep vormen. De medische portrettengalerij. Een korte geschie-
denis van de Haagse Gemeenteziekenhuizen en als grand oeu-
vre het 284 pagina’s tellende boek over De geschiedenis van 
het HagaZiekenhuis, een boek over 400 jaar geschiedenis 
van de Haagse ziekenhuizen. Maar ook een bloemlezing van 
700 gedichten geschreven door Constantijn Huygens, waar-
voor hij zich tevoren maandenlang had verdiept in de Oud-
hollandse taal en de kunst van het oude dichten. Niet alleen 
in de Nederlandse medische vakbladen NTvG en NTPC (in 
het aprilnummer van dit jaar staat zijn laatste bijdrage, die 
hij samen met Klaas Marck schreef: Plastic Surgery: What’s in 
a name?), maar ook in talloze gezaghebbende buitenlandse 
vakbladen verschenen artikelen van Barend. Ze waren al-

Ruim 22 jaar geleden kwam dr. Barend Haeseker, alom bemind plas-
tisch chirurg van het toenmalige Haagse Leyenburg Ziekenhuis en Ju-
liana Kinderziekenhuis, terug van twee weken vrijwilligerswerk in Su-
matra. Een paar dagen later werd hij met hoge koorts opgenomen op 
de afdeling Interne. De diagnose longcarcinoom werd gesteld. Iedereen 
was overtuigd dat hij het niet zou redden, maar Witte Raven bestaan. Na 
een zeer intensieve behandeling had hij de ziekte bedwongen. Maar met 
veel restverschijnselen, die zijn fysieke actieradius drastisch beperkten. 
Uiteindelijk werd hartfalen hem fataal en overleed hij 12 maart jl., op 
73-jarige leeftijd.
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zijn aanwezigheid verwarmend. Hij bruiste, maar altijd in 
bescheidenheid. Hij was een mensendokter waar men zich 
graag aan overgaf. Hij was de vriend van zijn collega’s en al-
len met wie hij werkte. 

Er hing altijd een sigaartje in zijn glimlachende mond als 
ik vroeger zijn werkkamer binnenkwam om wat te overleg-
gen of een biertje te drinken aan het eind van de dag. In 
zijn met blauwe rook gevulde kamer zat hij steevast achter 
zijn ouderwetse typemachine of tekende fraaie anatomische 
schetsen in het operatieverslag of karaktervolle patiënten 
die hij die dag had gezien op de polikliniek. Dan gingen de 
flessen open en namen we de dag door. Barend had altijd 
iets opmerkelijks meegemaakt. En als humoristisch verteller 
sloten we dan de dag af en gingen tevreden naar huis met 
zin in de volgende dag. Er was nog lichtheid in ons werk. 
Die jaren van samenwerken zijn om voor altijd te koesteren. 
Barend was klein van stuk, maar groots als mens. Wars van 
hiërarchie. Altijd zichzelf. 

We denken natuurlijk aan Renée en hun drie kinderen 
Guus, Michiel en Barbara. Wij wensen hen alle kracht toe 
bij het gemis van Little Big Man, Barend Haeseker.

Richard Koch, plastisch chirurg 

tijd boeiend, dankzij de bijzondere onderwerpen waarover 
hij schreef. De één nog uitzonderlijker dan de ander. Bij de 
samenstelling van veel van zijn boeken en artikelen werkte 
hij graag samen met andere gepassioneerde schrijvers, zoals 
Klaas Marck, Mart van Lieburg, David Tolhurst en Jacques 
van der Meulen. Met zijn talrijke werken heeft hij ons vak, 
maar ook de medische geschiedenis een zeer grote dienst 
bewezen.

Barend had louter vrienden. Het was een feest om met hem 
te werken. Zijn humor was aanstekelijk en inspirerend en 


