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over de grondbeginselen van de reconstructieve chirurgie, 
die in die tijd vrijwel alleen bestond uit lokalehuidlapchi-
rurgie. Hij beschreef in de daaropvolgende jaren, voortbor-
durend op het werk van Denucé, hoe aan defecten van de 
huid op vele manieren een geometrische vorm kon worden 
gegeven, maar ook welke operatiemethoden geschikt waren 
om bij een bepaalde geometrische vorm op een bepaalde 
plek op het lichaam gebruikt te worden. Bleef Denucé han-
gen in geometrische abstracte vormen en in theorie, zonder 
enige terugkoppeling naar de realiteit van het (chirurgische) 
leven (de abstracte zwart-witte ‘Compositie met cirkels’ van 
Wobbe Alkema), Szymanowski daarentegen gebruikte deze 
geometrische vormen om hieraan de talloze beschikbare 
operatiemethoden van alle dag te koppelen (de uitnodiging 
die uitgaat van ‘Compositie met golflijn’ van Alkema om aan 
de geometrische vormen een imaginaire realistische invul-
ling te geven).

Wat Szymanowski bepleitte was om bij een bepaald huidde-
fect eerst te zien welke geometrische vormen aan het defect 
gegeven konden worden, en welke operatiemethoden theo-

Herinnert u zich de vorige cover nog? Die zwart-witte pen-
tekening ‘Compositie met cirkels’ van Wobbe Alkema, strak 
gecomponeerd met passer, liniaal, gradenboog en driehoek 
in een heldere grafische uitstraling. Qua compositie een 
meesterlijk werk dat slechts voorzichtige associaties op-
roept, bijvoorbeeld naar licht dat door een dubbelbeglaasd 
raam valt. Hiermee beantwoordt het goed aan de uitgangs-
punten van de eerste constructivisten, die een eeuw geleden 
verkondigden dat deze vernieuwende kunststroming geen 
uitleg nodig had en gaf, en nooit een uiting kon zijn van 
subjectieve expressie. Of Wobbe Alkema deze laatste stelling 
ook onderschreef waag ik te betwijfelen wanneer ik kijk naar 
zijn ‘Compositie met golflijn’, die de omslag siert van het 
nummer dat u nu leest. Hoe heel anders is dit werk. Ge-
schilderd in vele zachte tinten zien we ook nu weer lijnen, 
driehoeken, hele en halve cirkels en rechthoeken die veel 
meer dan in de pentekening organische vormen suggere-
ren en zwerfgedachten oproepen. Zit er iemand in een stoel 
die door een raam kijkt? Zien we de ronde vormen van een 
vrouwenlichaam? Wie zal het zeggen? Eén ding is duidelijk: 
Alkema nodigt in dit werk veel meer uit om zijn geometri-
sche vormen te interpreteren en ze een imaginaire plaats te 
geven in een alledaagse realiteit. Het herkennen van vormen 
en beelden is een belangrijke cognitieve eigenschap met veel 
overlevingswaarde. We ontkomen er niet aan om dit als van-
zelf te doen, zelfs bij abstracte kunst die daar niet om heeft 
gevraagd.

Zoals deze twee zo verschillende op geometrie gebaseerde 
werken van Alkema zich tot elkaar verhouden, verhouden 
zich ook de bijdragen die de Franse chirurg Jean-Paul Denu-
cé (1824-1889) en de Russische chirurg Julius Szymanowski 
(1829-1868) aan de reconstructieve chirurgie leverden. 
In 1855 maakte Jean-Paul Denucé, zoals uiteengezet in de vo-
rige coverstory, een rubricering van vele toentertijd gangbare 
operatiemethoden om huiddefecten te sluiten aan de hand 
van geometrische vormen die de defecten hadden meegekre-
gen. Daar bleef het bij. Zijn werk werd opgemerkt door de 
jonge Russische chirurg Julius Szymanowski (1829-1868) 
toen deze Eduard Zeis bezocht, in 1859 in Dresden, de ency-
clopedist van de plastische chirurgie van de 19e eeuw. Szy-
manowski was al enige tijd bezig om een boek te schrijven 

Constructivisme en reconstructieve 
chirurgie: geometrie als uitgangspunt 
voor Julius Szymanowski
K.W. Marck

K.W. Marck, voormalig plastisch chirurg, afd. Plastische Chirurgie MCL,  

Leeuwarden

Compositie met golflijn van Wobbe Alkema.



4

2018|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie COVERSTORY

thoden te toetsen aan praktische toepasbaarheid, afhankelijk 
van de lokale anatomie, de rekbaarheid van de huid en de 
richting van de spanning die vrijwel altijd onvermijdelijk is 
in tenminste een deel van de wond. Figuur 2 laat zien dat 
Szymanowski’s procedure onder andere gebruikt kan wor-
den voor een onderooglid- en een onderlipreconstructie.

Hiermee introduceerde Szymanowski, in 1865 in zijn prach-
tige boek ‘Operaties aan het oppervlak van het lichaam’, 
conceptueel denken in de reconstructieve chirurgie. Het 
probleem (weefseldefect)-georiënteerde denken in verschil-
lende concepten (vormen van verplaatsing, vascularisatie, 
reconstructieve ladder, etc.) is hét kenmerk van reconstruc-
tieve chirurgie, waarmee het zich onderscheidt van alle an-
dere chirurgische specialismen, die zich oriënteren op een 
deelgebied van de menselijke anatomie en de daarbij beho-
rende anatomie. Julius Szymanowski is de ware vader van de 
plastische chirurgie.
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retisch geschikt zijn om bij een bepaalde geometrische vorm 
te gebruiken. Figuur 1 geeft als voorbeeld de driehoek als 
geometrisch uitgangspunt en de spits uitlopende transpo-
sitielap, Szymanowski’s variant van Dieffenbach’s transpo-
sitielap die met een V-Y- component primair gesloten kon 
worden, als een van de theoretisch toepasbare oplossingen. 

De volgende stap bij het bedenken van een operatieplan voor 
een bepaalde casus was om de theoretisch toepasbare me-

Figuur 1. Basisprincipe van Szymanowski’s variant van de transpositielap 
van Dieffenbach, een scherp gehoekte huidlap waarvan het donordefect  
primair kan worden gesloten met een V-Y-manoeuvre voor het sluiten  
van een driehoekig defect. Bron: Handbuch der operativen Chirurgie.  
J. Szymanowski (1870).

Figuur 2. Toepassing van Szymanowski’s variant van de transpositielap van Dieffenbach bij de reconstructie van een onderooglid en van een onder-
lip. Bron: Handbuch der operativen Chirurgie. J. Szymanowski (1870).


