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Brünn (1915)
Met werkdagen van zestien uur ontwikkelde de onervaren 
maar getalenteerde Esser zich snel tot een meer dan voor-
treffelijk chirurg in faciale reconstructieve chirurgie. Al 
In Brünn ontwikkelde hij de technieken waarmee hij be-
roemd is geworden, de arteriële lappen, de wangrotatielap 
en de ‘epithelial inlay’. In het najaar van 1915 krijgen de 
Oosten rijkse militaire autoriteiten in de gaten dat Esser bui-
tengewoon goed werk levert, mede ingegeven door de ne-
gen artikelen die hij binnen een half jaar schreef over zijn 
oorlogs chirurgische ervaringen. 

Wenen (1916)
In januari 1916 wordt Esser overgeplaatst naar Wenen waar 
een zeer goed geëquipeerd militair hospitaal hem wachtte 
en ook een hoger salaris. De belangrijkste hoogleraar chi-
rurgie in Wenen, Anton Freiherr von Eiselsberg, die tevens 
een belangrijke militaire functie bekleedt, was gepasseerd 
bij deze benoeming en begint Esser tegen te werken en in 
diskrediet te brengen. Esser windt de onderlinge strijd, maar 
houdt het vervolgens in Wenen voor gezien. De werksfeer 

is er benepen en de voedselvoorziening niet goed. Hij gaat 
in op de uitnodiging van prof. Adolf Ónodi (1857-1919), be-
roemd kno-arts in Boedapest, om in zijn gloednieuwe uni-
versiteitskliniek te komen opereren. In november 1916 reist 
hij samen met zijn vrouw Olga, die zich in Wenen bij hem 
had gevoegd en zich daar had geschoold als operatiezuster, 
naar de Hongaarse hoofdstad. 

Boedapest (1916-1917)
Al heel snel werkt hij in de vijf grote ziekenhuizen die Boe-
dapest telt. Zijn verhouding met zijn Hongaarse collegae is 
voortreffelijk en ondanks het vele werk, vindt hij zelfs weer 
tijd om te gaan schaken bij de Boedapester Schaakclub. In 
Boedapest verricht hij zijn eerste bilobaire lap, en ontwik-
kelt hij een voor die tijd uiterst moderne mucomyocutane 
lap om tracheafistels te sluiten. Veel indruk maakt Esser met 
zijn ‘man met de voethand’. Het ging om de Hongaarse sol-
daat J.M. die vier vingers van zijn rechterhand had verloren 
als gevolg van een granaatinslag. Met een plantair gesteelde 
transplantatie werd een groot deel van de rechtervoet naar de 
rechterhand verplaatst waarbij de continuïteit van buig- en 
strekpezen werd hersteld. Vervolgonderzoek in 1937 leerde 
dat de ‘voethandman’ geen problemen had met zijn voet en 
zijn rechterhand volledig inschakelde bij zijn boerenwerk. 
Hij kon zijn duim krachtig tegen alle vier de ‘vingers’ oppo-
neren, had een geringe actieve flexie van de ‘vingers’ terwijl 
er een goede protectieve sensibiliteit in de ‘voethand’ was 
ontstaan. 
Door zijn vele ervaringen had Esser de aandacht getrokken 
van de ‘big shots’ van de Duitse chirurgie. Hij bezocht in 
de zomer van 1917 Breslau, Leipzig en Berlijn. In de Duitse 
hoofdstad werd hij na zijn bezoek door drie hoogleraren uit-
genodigd om daar te komen werken. An offer he couldn’t 
refuse. In augustus 1917 reist Esser naar Berlijn, terwijl zijn 
vrouw terugkeert naar Nederland waar hun eerste kind het 
jaar tevoren was achtergebleven bij haar ouders. (wordt ver-
volgd) 
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Geen oorlog heeft zo veel invloed gehad op de ontwikkeling van de plas-
tische chirurgie als de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), en geen chirurg 
heeft aan die ontwikkeling zo veel bijgedragen als Jan Esser. Johannes 
Fredericus Samuel Esser (1877-1946) studeerde geneeskunde en tand-
heelkunde, werd huisarts in Amsterdam, was Nederlands schaakkam-
pioen in 1908, en verwoed verzamelaar van moderne schilderkunst. In 
1912 besloot hij, 35 jaar oud, zich te bekwamen in de plastische chirurgie, 
in die tijd geen erkend subspecialisme. Zijn chirurgische opleiding in 
Utrecht en Rotterdam ging hem niet snel genoeg en in 1913 ging hij met 
zijn gezin naar Parijs, om zich bij Hippolyte Morestin te bekwamen in de 
faciale chirurgie. In het voorjaar van 1914 organiseerde de Franse militai-
re autoriteiten, met een vooruitziende blik, verplichte operatiecursussen 
voor militair chirurgen. Het lukte Esser, als buitenlandse niet-militair, 
met enige hulp van buiten deel te nemen aan deze voortreffelijke cursus-
sen die bestonden uit films, voordrachten en het oefenen van de operaties 
op kadavers. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog biedt hij zijn 
diensten aan bij het Franse en Engelse leger, zonder succes. Wel krijgt 
hij gedaan dat hij in mei 1915 als burgerchirurg kan gaan werken in een 
Oostenrijks-Hongaars militair hospitaal in Brünn, het huidige Brno, in 
Tsjechië, op voorwaarde dat hij zijn eigen verpleegkundigen meeneemt. 
Snel vindt hij vier verpleegkundigen die samen met hem nog diezelfde 
maand per trein naar het Reservespitale II in Brünn (circa 3600 bedden) 
reisden.
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