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BiBliografische verkenning: een goed Begin is 
het halve werk

Zijn bibliografie telt over de periode 1916-1946 123 publi-
caties, en direct is duidelijk dat hij het meest productief is 
geweest in zijn beginperiode, de jaren 1916-1918, met 41 arti-
kelen, waaronder de meest vernieuwende al direct in het be-
gin. Zijn derde publicatie (Principien bei einfachen plastischen 
Operationen des Gesichts bei Kriegsverletzten, mir Ersatz des 
Defectes aus unmittelbare Wundnähe) raakt een ogenschijnlijk 
eenvoudig onderwerp, de reconstructie van gelaatsdefecten 
met een lokale lap. Het is een 23 bladzijden tellende publi-
catie waarin hij het belang van deze lokalelapchirurgie on-
derstreept. Hierin komt al uitvoerig de wangrotatielap aan de 
orde en het belang om bij de planning van deze lap rekening 
te houden met de vaatvoorziening van de lap door de A. faci-
alis. En direct hierop volgend in hetzelfde tijdschriftnummer, 
de bladzijden 547-555, beschrijft Esser het gebruik van gutta-
percha, een tandheelkundig hulpmiddel, bij het aanbrengen 
van huidtransplantaten, een sprankelend idee dat het onder-
werp zal zijn van de vierde en laatste coverstory over Esser 
en zijn onsterfelijke ‘Esser inlay’. In hetzelfde artikel gebruikt 
hij het woord ‘eilandlap’, als eerste in de wereld, een begrip 
dat samen met begrippen als arterielap/biologische lap in de 
volgende coverstory aan de orde komt. En zo zien we dat hij 
al in zijn derde en vierde tijdschriftartikel, beide uit 1916, zijn 
vernieuwend denken en zijn wetenschappelijke agenda voor 
de decennia die volgen presenteert.

andere Bijzondere puBlicaties uit 1916-1918
Kijken we naar de 39 andere publicaties uit zijn beginjaren 
dan vallen een paar dingen op. 7 hiervan zijn Engelstalige be-
werkingen van zijn Duitstalige publicaties, in Amerikaanse 
tijdschriften gepubliceerd. Ze dateren van de eerste helft van 
1917, de periode dat de VS, op 6 april, Duitsland de oorlog ver-
klaarde. Wat hem bewogen heeft zijn bevindingen ook in het 

Engels te beschrijven, en wel voor tijdschriften in de toen nog 
neutrale VS, is niet bekend, en evenmin waarom hij daarmee 
in 1917 direct weer stopte. Zijn eerstvolgende Engelstalige 
publicatie Ear plastic etc. verschijnt pas in 1926. Esser publi-
ceerde, na de Eerste Wereldoorlog, in meerdere andere talen, 
in het Frans, in het Italiaans, in het Spaans, maar nimmer in 
zijn moedertaal. In de 32 overblijvende publicaties zitten ook 
een paar bijzondere. Zijn beschrijving van de ‘bilobed flap’, 
beschreven in nummer 2016/4 van dit tijdschrift is er een 
van. Een andere is Verschliessung von Larynx- und Trachealfis-
teln oder -Defecten mittels plastischer Operation waarin hij een 
uiterst moderne procedure beschrijft voor het sluiten van 
luchtwegfistels met een osteomyocutane transpositielap (een 
gesteelde huidlap, eveneens gesteeld op de onderliggende M. 
sternocleidomastoideus met hieraan zijn insertie, een proxi-
maal deel van het sternum). Uiteraard was eerst een binnen-
bekleding van de fistel aangebracht, met een omslagplastiek 
van lokale huid. Een briljante operatietechniek die hij in korte 
tijd gebruikte in Boedapest bij 25 patiënten die langdurig een 
tracheacanule hadden gehad bij een gecompliceerd beloop 
van vlektyfus. De illustraties in het artikel zijn overtuigende 
juweeltjes op het kleed van de medische geschiedenis van 
ons vak. Ook kan Ersatz der Mittelhand nebst 4 Fingern niet 
ongenoemd blijven: een gesteelde transplantatie van een deel 
van de middenvoet met vier kleine tenen als reconstructie van 
een ernstige gemutileerde hand (granaatinslag) bij een Hon-
gaarse soldaat. De man, een boer, bewerkte nog vele decennia 
zijn land.

die rotation der wange

luidt de titel van het eerste boek dat Esser, in 1918, publiceer-
de. Het is de bron van de coverfoto in dit nummer. Het is 
een wonderlijk boek. Het eerste deel bestaat uit 51 bladzijden 
tekst, met een algemeen inleidend hoofdstuk over gelaats-
reconstructies, gevolgd door een speciaal deel waarin de be-
handelde patiënten worden besproken. Het tweede deel van 
het boek bestaat uit uitklapbare bladen, sommige wel 80 cm 
lang, met daarop de operatietekeningen en fotodocumentatie 
van de patiënten. Aan de titel van dit beroemde boek hebben 
we het conceptueel verwarrende begrip ‘rotatielap’ te danken. 
Daarover een andere keer.
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Jan Esser: de innovatieve reconstructief 
chirurg van de Eerste Wereldoorlog (deel 2)
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In de eerste coverstory zagen we hoe Jan Esser als half opgeleide chirurg 
in het begin van de Eerste Wereldoorlog zich razendsnel een belangrijke 
plaats verwierf in de militaire hospitalen van de Oostenrijks-Hongaarse 
dubbelmonarchie. Hij opereerde niet alleen veel, maar was in zijn ope-
reren ook innovatief, niet gehinderd door de echo’s van opleiderstem-
men die zeiden dat het ‘zo-en-zo’ moest en ‘vooral niet anders’. Ondanks 
zijn overuren in de operatiekamer en zijn voortdurende verhuizingen 
die eerste jaren (Brünn, Wenen, Boedapest) vond hij ook nog tijd om 
te publiceren, iets dat hij nooit eerder had gedaan. We kijken vandaag 
waarover hij schreef. 
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