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CoversTory

Berlijn lonkt

In de zomer van 1917 reist Esser vanuit Boedapest naar Neder-
land om zaken te regelen en doet hij op de terugreis Berlijn aan. 
Zijn reputatie was hem vooruit gesneld en hij werd door August 
Bier, hoogleraar chirurgie in het beroemde Charité ziekenhuis 
uitgenodigd om daar te komen werken als plastisch chirurg, on-
danks het feit dat hij geen chirurgisch diploma had. En zo ver-
huist de familie Esser eind 1917 naar Berlijn. Al spoedig opereert 
hij in veel klinieken, wordt hem een eredoctoraat verleend, en 
krijgt hij een aanstelling als legerchirurg met een eigen afdeling 
van 150 bedden in het Reservelazarett Technische Hochschule 
(coverfoto). Ook kreeg hij toestemming om in de chique buurt 
Tempelhof een profijtelijke privékliniek te beginnen. 

51 artikelen en een Boek

In zijn Berlijnse jaren publiceerde hij 51 (!) tijdschriftartikelen 
over een veelheid van onderwerpen. Tegelijkertijd werkte hij, na 
Die Rotation der Wange, aan een tweede boek: Arterial Flaps dat 
in 1929 verscheen. Hij verkondigt al op de eerste bladzij zijn uit-
gangspunt: om een huidlap, die ook vet en spier kan bevatten, te 
laten overleven is het nodig om in de steel van de lap een arterie 
en ook venen op te nemen. Meer, stelde hij, is er voor die steel in 
feite niet nodig. In 1872 had Estlander dit ook al gezegd bij zijn 
beschrijving van zijn huid-spier-mucosalap die hij op een heel 
smal steeltje van de ene lip naar de andere verplaatste. Zaak was 
wel, schreef de Fin, dat je de voedende arterie palpeerde en zo 
in je steel hield. Ook Esser propageerde dit: tevoren de voedende 
arterie palperen en op de huid aantekenen. In weinig tekst en 
408 afbeeldingen laat hij de toepassing van dit vasculaire con-
cept zien. De meeste reconstructies zijn gebaseerd op (de takken 
van) de A. temporalis en de A. facialis. Maar ook noemt hij de A. 
occipitalis, de intercostaalarteriën en de A. epigastrica (inferior). 
Toch zou het nog een halve eeuw duren voordat deze inzichten 
algemeen aanvaard werden door de plastisch-chirurgische goe-
gemeente, toen McGregor het kinderlijk eenvoudige tweeledige 
idee lanceerde van aan de ene kant de ‘random pattern flap’ en 
aan de andere kant de ‘axial pattern flap’. De in diezelfde tijd ge-

introduceerde lieslap en de vrije gerevasculariseerde lap namen 
iedere twijfel weg. 

CresCendo en noodlot

Alles gaat crescendo met de familie Esser. In 1918 wordt een 
tweede kind geboren, Maarten en in 1920 een derde, Karla. Be-
halve een begenadigd chirurg was Esser, ook al als huisarts in 
Amsterdam, een even talentvol zakenman. Hij had in Berlijn 
een bijzondere collectie moderne schilderkunst aangelegd. In 
1919 liet hij die veilen, hetgeen hem een vermogen opleverde, 
dat hij ogenblikkelijk investeerde in vastgoed in Berlijn. Hij 
kocht hypotheken op, die hij, met de enorme inflatie in Duits-
land, niet veel later via een netwerk van door hem opgerichte 
handelsmaatschappijtjes met harde Nederlandse guldens kon 
aflossen. Zo kwam hij in bezit van honderden huizen. Hij wist 
dat hij hiermee Duitse wetten overtrad, en bedacht dat hij mis-
schien beter zijn heil kon zoeken in de Verenigde Staten. Maar 
dat bleek niet mogelijk zonder Amerikaanse diploma’s. 

En dan slaat het noodlot toe: in februari 1924 overlijdt zijn vrouw 
en grote toeverlaat Olga, 34 jaar jong, aan ovariumcarcinoom. 
En ook is de Duitse overheid hem op het spoor. Op slinkse wijze 
weet hij Duitsland te verlaten, om er nooit meer terug te keren, 
zijn kinderen met hun gouvernante in Berlijn achterlatend. In 
Amsterdam is hij zelfs nog in staat om zijn Berlijnse vermogen 
(ongeveer zestien miljoen eigentijdse euro’s) naar Amsterdam 
te verplaatsen. Pas een jaar later verenigt hij zich, eind 1925, met 
zijn kinderen. Esser is duidelijk ontredderd, en weet even niet 
hoe hij zijn leven verder moet vormgeven. Verreweg de meeste 
tijd brengt hij door in Nederland, waar hij zijn kunstcollectie be-
heert, lucratief speculeert op de beurs, en veel in vastgoed han-
delt via schimmige handelsmaatschappijtjes. Af en toe verricht 
hij goed gehonoreerde operaties in Nederland en in Frankrijk, 
een land dat hem steeds meer bekoort. Zaken doen boeit hem 
onvoldoende. Uiterlijk vertoon is hem vreemd. Hij eet eenvou-
dig, drinkt niet, draagt eenvoudige kleren en reist bij voorkeur 
met de trein. Geleidelijk begint hij een groot chirurgisch ideaal 
te koesteren. Daarover de volgende keer meer.  
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In de vorige afleveringen zagen we hoe Jan Esser in het begin van de 
Eerste Wereldoorlog zich razendsnel een belangrijke plaats verwierf in 
de militaire hospitalen van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, 
en daarnaast als een bezetene begon te publiceren. Hij maakte naam en 
faam, ook in het mekka van de chirurgie van die tijd, de Duitse hoofdstad.


