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in één keer uitgelezen
dr. J.f.S. Esser and his contributions to plastic and 
reconstructive surgery*, proefschrift B. haeseker

K.W. Marck

Deze bijdrage biedt een uitgelezen mogelijkheid om stil te 
staan bij het proefschrift van de ons onlangs ontvallen Ba-
rend Haeseker over Johannes Esser (1877-1946). De promo-
tie vond plaats in november 1983, en het proefschrift werd 
uitgedeeld aan iedere deelnemer van de eerste Essercursus 
in Rotterdam, op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 1984, gewijd 
aan onderbeenletsels. Ik was ruim een half jaar in opleiding 
tot plastisch chirurg, en dit onderwerp interesseerde me 
veel, omdat ik in mijn vooropleiding heelkunde veel onder-
beenamputaties had moeten doen waarbij ik dacht dat er 
best wel mogelijkheden waren geweest om met reconstruc-
tieve chirurgie het been te behouden. Wat je dan doet, is 
een referaat houden voor de afdeling traumatologie over de 
prachtige behandelsuccessen van de Sloveen Marko Godina, 
die in Lublijana met vrije gerevasculariseerde lappen (in die 
tijd een mond vol) heel wat benen heeft weten te behouden. 
Het werd aangehoord en als nieuwlichterij weggewimpeld. 
De cursus in Rotterdam was zeer inspirerend. 
Zondag 13 mei, weer thuis, sloeg ik het boekje over de mij 
onbekende Esser open en begon te lezen. Rond middernacht 
legde ik, enigszins uitgeput en met een wat malend hoofd 
vol indrukken, het pas weer neer: het enige proefschrift in 
mijn leven dat ik helemaal heb uitgelezen, en dan ook nog in 
één keer. Een mooier compliment kan je een schrijver niet 
maken, lijkt me, en heel veel later heb ik Barend, toen we 
elkaar beter kenden, dat compliment dan ook gemaakt. Wat 
een goed geschreven en spannend verhaal.
Ik zou het proefschrift tekort doen wanneer ik me zou wagen 
aan een samenvatting, en volsta ermee te zeggen dat het een 
levensbeschrijving is van een avontuurlijke en eigenzinnige 
man met geniale eigenschappen die met geringe chirurgi-
sche ervaring (amper twee jaar opleiding) zich tijdens de 

Eerste Wereldoorlog in Duits-Oostenrijkse militaire hospi-
talen ontwikkelde tot een van de meest innovatieve plastisch 
chirurgen ooit. Saillante biografische details zijn er te over 
en spreken boekdelen: in zijn studietijd een niet onverdien-
stelijke bokser maar later ook Nederlands schaakkampioen, 
scheepsarts, huisarts, tandarts, kunstverzamelaar, vele en 
soms kwestieuze financiële transacties in het interbellum, 
kasteelbewoner en najager van een onmogelijk ideaal: een 
plastisch-chirurgische vrijstaat onder auspiciën van de Vol-
kenbond, en tot slot, verarmd door verkeerde speculaties en 
met zijn oudste zoon wonend in een slooppand in Chicago, 
zijn plotselinge dood en een begrafenis op het veld der ar-
men. 
Esser zijn wetenschappelijke bijdragen, las ik die zondag, 
zijn talrijk en innovatief: de rotatielap van de wang, de ‘bi-
lobed flap’, de ‘Esser inlay’, de eilandlap, maar vooral zijn 
belangrijkste werk Biological Flaps waarin hij het belang van 
een wel omschreven vaatsteel propageert, en waarmee hij 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het conceptuele 
denken van de plastische chirurgie. Dat die rol heel lang niet 
onderkend is, komt voort uit het feit dat de Engelsen, in de 
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Het is een voorrecht om de spits te mogen afbijten in deze nieuwe ru-
briek die gaat over publicaties en voordrachten die, om wat voor reden 
ook, een zodanige indruk hebben achtergelaten dat ze onvergetelijk zijn 
geworden en vooraan staan in het kastje dat geheugen heet. Die redenen 
kunnen, lijkt mij, heel divers zijn: het boek dat zo interessant was dat 
het de beroepskeuze onherroepelijk bepaalde, het artikel dat zo verhel-
derend was dat het inspireerde tot eigen onderzoek, de voordracht die zo 
persoonlijk en imposant was dat je op de meest onverwachte momenten 
eraan terugdenkt, of misschien wel zo hilarisch dat het ditzelfde effect 
heeft gehad. Ook dia’s en een film kunnen dezelfde effecten teweegbren-
gen. De rubriek heet niet voor niets UITGELEZEN/ONGEHOORD/OP-
ZIENBAREND.

*Noot: Het titelblad van het boek geeft ̶ wonderlijk ̶ een andere 
titel dan de cover van het boek: Dr. J.F.S. Esser and his influence 
on the development of plastic and reconstructive surgery. 
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telheid heeft gehaald en hem een plaats in de geschiedschrij-
ving van ons vak heeft gegeven. Toen ik zijn proefschrift 
rond middernacht dichtsloeg, wist ik dat er veel te leren valt 
wanneer je kunt terugkijken in de tijd. Een vlammetje was in 
mij ontstoken. Het grote vuur zou later komen.
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propaganda van de overwinningsroes na ‘the Great War’, de 
Nieuw-Zeelander Harold Gillies op het schild hebben gehe-
sen als ‘vader van de plastische chirurgie’: ‘the winner takes 
it all’. Hagiografisch bewierookt is de indruk ontstaan dat 
Gillies belangrijke bijdragen heeft geleverd aan de ontwikke-
ling van het vak. Het valt niet te ontkennen maar het omge-
keerde is even waar. Het slechte concept van zijn dansende 
buislappen (niet eens een eigen vinding) heeft, geholpen 
door zijn heldenstatus, decennialang in Engeland de verdere 
ontwikkeling van het vak tegengehouden.
Het is de verdienste van Barend Haeseker geweest dat hij in 
zijn grondige onderzoek en proefschrift, vele publicaties en 
voordrachten het tomeloze leven van Jan Esser uit de verge-


