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Frankrijk als uitvalsbasis

In 1927 koopt Esser in Frankrijk het vervallen kasteel La 
Grillère en vestigt zich daar met zijn kinderen en de uit Ber-
lijn meegekomen kinderjuffrouw Fräulein Weiss. Zelf ver-
blijft hij er maar zelden. Hij reist veelvuldig door Europa als 
gastoperateur, is tegelijkertijd ook druk bezig met zijn vele 
zakelijke beslommeringen, en werkt daarnaast aan de prak-
tische uitwerking van dat wonderlijke ideaal: de vestiging 
van een plastisch-chirurgische vrijstaat waar alle expertise 
op dit gebied kan worden geconcentreerd, om verder uit-
gebouwd te kunnen worden tot een volwaardig specialisme 
ten dienste van patiënten met misvormingen, aangeboren 
of verkregen door oorlogsgeweld, andere traumata of ziekte. 
Dit nationalistische sentimenten overstijgende Institut Esser 
de Chirurgie Structive zou onafhankelijk van welke staat dan 
ook moeten functioneren. En zo doorkruiste Esser Europa, 
in 1938 hertrouwd maar zelden thuis, om bij beroepsgeno-
ten, beroemde wetenschappers, ondernemers, politici en 
andere machthebbers steun te verkrijgen voor zijn ideaal. 
En die kreeg hij ook: de zeer lange lijsten van adhesiebetui-
gingen werden opgesierd met de handtekeningen van meer-
dere Nobelprijswinnaars (onder andere Albert Einstein), van 
Prins Hendrik en van de koningen van Italië en Grieken-
land, en van vele andere beroemdheden. In 1934 werd het 
instituut officieel opgericht, maar een vestigingsplaats voor 
de vrijstaat was nog niet gevonden. Overleg met Mussolini 
leverde niets op. Deze bleek niet bereid een Italiaans eiland 
af te staan. Meer geluk had hij in Griekenland. Na lang zoe-
ken viel het oog op het eilandje Kyra Panagia. Na lange on-
derhandelingen over de overdracht wijst Esser de eis van de 
Griekse dictator Metaxas, dat er op het eiland twee Griekse 
politieagenten gestationeerd blijven, af. Hij wil een volledige 

vrijstaat. Dit alles wijst erop dat Esser er uiteindelijk voor 
terugschrikt zijn ideaal te realiseren, en over moet gaan tot 
de praktische uitwerking van zijn droomplan. Twee jaar later 
breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Esser reist in 1940 met 
zijn zoon Maarten naar de Verenigde Staten om deze te vrij-
waren voor Duitse dienstplicht.

Wetenschappelijke erFenis

Al zijn belangrijke bijdragen aan de reconstructieve chirurgie 
schreef hij al in de eerste drie jaar als oorlogschirurg (1916-
1918). De verdere uitwerking van zijn ideeën vond plaats in 
zijn Berlijnse periode, terwijl in de twintig jaar die volgden 
hij zich vooral herhaalde en zijn publicaties voornamelijk 
onderdeel lijken te zijn van zijn streven nog meer bekend-
heid te krijgen, noodzakelijk voor een continu PR-offensief 
voor zijn onafhankelijke wereldinstituut. In dat licht moet 
ook het verschijnen van zijn laatste boek Esser inlay (1940) 
worden gezien. Het is een groot boek met ruim 300 blad-
zijden en circa 1500 afbeeldingen, dat een overzicht geeft 
van de talrijke mogelijkheden die de ‘epithelial inlay’ (een 
huidtransplantaat rond een implantaat gemaakt van gutta 
percha, een natuurlijk rubber) geeft. Esser, ook tandarts, 
kende het materiaal als ‘Stent Compound’, een materiaal om 
een afdruk van een gebit mee te maken. De methode van de 
‘Esser inlay’ is in de Eerste Wereldoorlog snel overgenomen 
door de Engelsen, en is Esser zijn belangrijkste praktische 
bijdrage aan de reconstructieve chirurgie geweest. Met deze 
methode kunnen veilig geëpithelialiseerde holtes worden 
gecreëerd, en het resulteerde in het concept ‘prefabricatie’, 
het toevoegen van ander weefsel aan een lap alvorens de lap 
te verplaatsen. Dit boek, met duidelijke autohagiografische 
trekken, gaf een overzicht van wat met deze methode in de 
voorafgaande decennia was bereikt en had onder andere Gil-
lies en Eastman Sheehan als medeschrijvers. 

roemloos einde

Esser kreeg in de Verenigde Staten geen toestemming te 
opereren, omdat hij niet beschikte over de juiste diploma’s. 
Daarnaast verloor hij een aanzienlijk deel van zijn vermogen 
als gevolg van speculeren op de beurs van New York. In 1945 
vat hij het plan op een allesomvattende filosofie te schrijven. 
Hij dicteert en laat vrijwilligers zijn dictaten uitwerken. Ver 
is hij niet gekomen met wat zijn ‘opus magnum’ had moeten 
worden. Op 3 augustus overlijdt hij, al wandelend, dicht bij 
zijn huis in Chicago, aan een hartinfarct. Hij werd anoniem 
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In de vorige afleveringen zagen we hoe Jan Esser na een bliksemcar-
rière als oorlogschirurg in de Eerste Wereldoorlog vanaf 1917 in Berlijn 
werkte, waar hij grote faam verwierf maar ook fiscale problemen had in 
verband met onroerendgoedtransacties. In 1924, na het overlijden van 
zijn vrouw, vestigt hij zich in Frankrijk en Amsterdam, en handelt enige 
jaren succesvol in kunst en onroerend goed. Dat leven geeft hem geen 
voldoening. Hij keert deels terug naar de plastische chirurgie, als gasto-
perateur in vele klinieken in Europa en daarbuiten, en zet zich in voor 
een wonderlijk ideaal dat hij is gaan koesteren: een plastisch-chirurgi-
sche vrijstaat.   
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op de begraafplaats voor armlastigen begraven. Zoon Maar-
ten heeft later waar hij vermoedde dat zijn vader begraven 
lag een eenvoudige steen geplaatst: Jan Esser, 1877-1946,  
A STRUCTIVE SURGEON. Een roemloos einde voor een 
charismatische man met geniale eigenschappen en daar-
naast een voortreffelijke en zeer innovatieve plastisch chi-
rurg, met een caleidoscopische persoonlijkheid die vooral 
wordt ingekleurd door eigenwaan en gebrek aan sociale re-
aliteitszin.  

Reactie op artikel Gebruik van 
warmtebeeldcamera's in de diEP-procedure
Geachte collega Schat et al., 

In de eerste plaats waardering voor bovengenoemd artikel in het NTPC Augustus 2017/03/80-82.

Omdat ons onderzoek (Thermographic Assessment of Perforating Arteries = TAPA) uit 1986 geciteerd wordt, nemen we 
de vrijheid enkele aanvullende kanttekeningen te maken welke wellicht voor u en de lezers van het NTPC van belang zijn:

1.  Uit ons onderzoek bleek dat de kwaliteit en kwantiteit van perforatoren wisselt en afneemt bij o.a. oplopende leeftijd en 
bij immobilisatie. We gebruikten het onderzoek in het UMCN Radboud o.a. voor de preparatieve planning van recon-
structies bij decubitus, maar vanzelfsprekend kan TAPA ook gebruikt worden bij de preoperatieve screening van alle 
“perforator lappen” bij romp en extremiteiten.

2.  Na vooraf koelen bleken de “hotspots” nauwkeurig overeen te komen met de direct hieronder gelegen perforatoren.
3.  De eerst opkomende “hotspots” bleken de grootste diameter van de onderliggende perforatorvaten te hebben, terwijl de 

diameters van de andere perforatoren bleken af te nemen naarmate hun “hotspots” zich later manifesteerden.
4.  Na IV-injectie met een fluoriserende vloeistof en onder UV-belichting, bleek er een duidelijk verband tussen de diame-

ter van de perforatoren en het oppervlak aan weefsel dat geperfundeerd werd.

Sinds dit onderzoek is de gevoeligheid van de Thermografie Camera’s sterk toegenomen. We verwachten dan ook dat 
de TAPA een waardevolle aanvulling kan zijn bij het eenvoudig en stralingsvrij in kaart brengen van de meest bruikbare 
perforatoren in de reconstructieve chirurgie.

Met hartelijke groet,
Wim Theuvenet en Vito Koeijers


