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gewone en zeldzame (tropische) ziektebeelden zoals noma, 
maligne tumoren van het hoofd-halsgebied en kaaktumoren 
(adamantinomen) kwamen voor reconstructieve behande-
ling in aanmerking. Daarnaast werden aangeboren lip- en 
palatumspleten, hemangiomen en handafwijkingen (onder 
andere syndactylie en polydactylie) behandeld. Reconstruc-
tieve chirurgie kon pas plaatsvinden na behandeling van 
onderliggende tropische pathologie, als malaria, beri-beri, 
pellagra en wormziektes en na correctie van anemie. De tro-
penartsen waren destijds met tropenziektes goed bekend, 
zij waren terdege voorbereid en vaak in Indië geboren en 
getogen. 

Diverse militaire en civiele geneeskundigen gaven blijk van 
grote belangstelling voor de praktische toepassing van de 
plastische en reconstructieve chirurgie in Nederlands-Indië 
in hun dagelijkse praktijk. Dit gold zowel voor de gewonde 
of zieke soldaten van het KNIL als voor de burgerbevolking, 
waarbij geen onderscheid gemaakt werd tussen de plaatse-
lijke of Europese burgerbevolking. 
De Groninger Willem Johan van Gorkom (1868-1915), sinds 
1894 civiel geneesheer te Bondowoso, leverde in 1895 een 
interessante bijdrage, getiteld ‘Geschiedkundige aanteeke-
ningen over huidtransplantatie’, over de prille geschiedenis 
van de huidtransplantaties van de Fransman Ollier en de 
Duitser Thiersch.
De chirurg Pieter J. de Vlieger (1866-1939) berichtte in 1907 
over een geslaagde peestranspositie in het polsgebied om de 
handfunctie enigszins te herstellen bij een oud zenuwletsel 
door een schotwond van de bovenarm. Verder demonstreer-
de hij een pasgeborene met een dubbelzijdige lip-, kaak- en 
gehemeltespleet en een afsluitende darmafwijking. Het kind 
overleed na de noodzakelijke buikoperatie. De Vlieger werd 
in 1911 de tweede kinderchirurg van het Haagse kinderzie-
kenhuis.
De militair-chirurg Herman Cornelis van den Vrijhoef 
(1870-1936) leverde in de periode 1915-1920 vele bijdragen 
op het gebied van de plastische chirurgie in de tropen aan 
het ‘Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië’; het 
ging dan om vrijevettransplantaties bij orbitatumoren, lip- 
en gehemeltesluitingen, hoofdhalschirurgie bij lip- en kaak-
carcinomen en de behandeling van microstomie bij fram-
boesia. Ook bekommerde hij zich over het esthetisch aspect 
van operatielittekens. Van den Vrijhoef werd in 1870 in Wo-
nosobo geboren op Midden-Java, promoveerde in 1895 ‘Over 
de hechting van den doorgesneden buikwand’, en overleed 
in 1936 te Brussel. 

moderne plAstische chirurgie

In de negentiende eeuw werd de algehele anesthesie voor 
het eerst in Nederlands-Indië (Soerabaja, 1847) toegepast en 
het eerste röntgentoestel werd in 1898 in Kotaradja in Atjeh 
geplaatst, kort na hun introductie in Nederland. Tijdens en 
kort na de Eerste Wereldoorlog, tussen 1915 en 1920, werd 
de plastische en reconstructieve chirurgie geïntroduceerd in 
Batavia. De wetenschappelijke publicaties verschenen in het 
'Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië’, het of-
ficiële orgaan van de Vereeniging tot Bevordering der Ge-
neeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-Indië.
Medici die eind negentiende, begin twintigste eeuw voor 
meerdere jaren naar Oost-Indië vertrokken, waren meestal 
militaire geneeskundigen. Het tekort aan officieren van 
gezondheid in het Koninklijke Nederlands-Indische Leger 
(KNIL) werd aangevuld met Duitse, Oostenrijks-Hongaarse 
en Deense artsen, waardoor de koloniale militaire genees-
kundige gezondheidsdienst een internationaal karakter 
kreeg. Oorlogsverwondingen werden behandeld in relatief 
goed geoutilleerde militaire hospitalen. Maar ook tal van 

De oudste Nederlandse boeken over tropische geneeskunde van Willem 
Piso (1611-1678) en Jacob de Bont (Bontius, 1592-1631) dateren van het 
midden van de zeventiende eeuw en waren in het Latijn geschreven. 
De boeken van De Bont, Piso en Georg Marggraf (1610-1644) kwamen 
later opnieuw uit, maar nu in het Nederlands, onder de verzamelnaam 
‘Oost- en West-Indische warande’ (1693). Over de geneeskrachtige 
werking van de peperdure tropische producten thee, koffie, tabak en 
chocolade werd veel gespeculeerd. De 'theedokter' Cornelis Bontekoe 
(1640-1685) maakte furore met zijn boek ‘Gebruik en misbruik van de 
thee, mitsgaders een verhandelinge wegens de deugden en kragten van 
de tabak’ (’s-Gravenhage, 1686).
De koloniale geneeskunde wordt twee eeuwen later gekenmerkt door 
degelijk medisch-wetenschappelijk onderzoek naar ziekteoorzaken in 
combinatie met baanbrekend laboratoriumonderzoek en epidemio-
logisch veldwerk. Zowel preventie door vaccinatie als therapie met 
geneesmiddelen genoten de aandacht. Koloniale oorlogssituaties, eu-
femistisch aangeduid met ‘pacificatie’ en ‘politionele actie’, veroorzaak-
ten naast doden ook veel gewonden, waarvoor een inventieve recon-
structieve oplossing gevonden moest worden. Herstel van functionele 
oorlogsschade van een lichaamsdeel vraagt om technische innovatie: 
creatieve destructie. Dit principe is van toepassing op de plastische en 
reconstructieve chirurgie. Belangrijke medisch-innovatieve technieken 
werden, waarschijnlijk deels met een militair oogmerk, snel naar de 
voormalige kolonie Nederlands-Indië getransporteerd, kort na hun in-
troductie in het vaderland.

Koloniale plastische chirurgie in de      
gordel van smaragd 
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Papin Blair (1871-1955), Johannes Fredericus Samuel Esser 
(1877-1946) en Harold Delf Gillies (1882-1960), een Ameri-
kaan, een Nederlander en een Nieuwzeelandse Brit. 
Van Dijk, geboren te Batavia, studeerde geneeskunde in Lei-
den en publiceerde ‘Over de toepassing van den buissteel-lap 
bij een geval van volledige oorplastiek’, bij uitzondering in 
het ‘Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde’ in 1925. Het 
artikel schetst een voortreffelijk overzicht van de plastische 
chirurgie die zich in de Eerste Wereldoorlog was gaan ont-
wikkelen. De spaarzame literatuur over partiële oorschelpre-
constructies door Gaspare Tagliacozzi, Julius Szymanowski 
tot en met Gillies was door Van Dijk nauwkeurig bestudeerd. 
De eerste chirurg van de Centrale Burgelijke Ziekeninrich-
ting (CBZ) te Semarang, Murco Nicolaas Roegholt (1891-
1981) hield zich met een grote groep afwijkingen bezig die 
reconstructieve procedures vereisten, zoals scalpeerverwon-
dingen en littekencontracturen, die behandeld werden met 
excisie en huidtransplantaties. Maar hij publiceerde in 1922 
ook over lipcarcinomen en melanosarcoma van het gelaat. 
Voor de reconstructie van lipdefecten volgde hij de technie-
ken van Nélaton en Ombredanne. In 1926 gaf hij een uitge-
breid exposé over de tropenzweer, in Indië volksziekte num-
mer één. Het is een bijzondere vorm van een ulcus cruris in 
de tropen. Hij stelde in zijn artikel dat iedere arts die in Indië 
de inlandse bevolking gaat behandelen, de huidtransplanta-
tiemethode volgens Thiersch volledig dient te beheersen. 

Tiddo Reddingius (1896-1983), hoogleraar chirurgie en 
orthopedie aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 
sinds 1932, demonstreerde in september 1936 enkele pati-
enten met grote plaveiselcelcarcinomen van de mondhoek 

een hoogstAndje

Een eerste belangrijk wapenfeit was echter de reconstructie 
van een totaal verbrande oorschelp van een 25-jarige Deens-
Amerikaanse matroos in 1921 door de militaire tropenchirurg 
en latere fysioloog Johannes Adrianus van Dijk (1878-1944) 
in Batavia. De reconstructie van een volledige oorschelp ten 
gevolge van een hoogvoltage elektrische brandwond is geen 
sinecure, en Van Dijk had zich goed in de bestaande spaar-
zame literatuur over dit onderwerp verdiept. Nélaton en Om-
bredanne stelden in ‘Les autoplasties’ (1907) dat er toen nog 
geen techniek bestond voor de volledige reconstructie van 
de oorschelp. Van Dijk bedacht de volgende creatieve oplos-
sing nadat een deel van het rotsbeen als een sekwester was 
uitgestoten. Met een dunne buislap uit de hals en thorax, 
een stuk ribkraakbeen en een lokale transpositielap van de 
schedelhuid werden de oorschelp en omgeving gefaseerd ge-
reconstrueerd. De buislapmethode was enkele jaren eerder 
(1917-1919) beschreven door de Russische oogarts Wladimir 
Filatov en de voormalige Nieuw-Zeelandse keel-, neus- en 
oorarts Harold Gillies. Van Dijk noemde deze techniek, die 
in de Nederlandse literatuur nog niet eerder beschreven was, 
de buissteellap. Hij introduceerde zijn werkwijze op dit ge-
bied der reconstructieve chirurgie in het artikel als volgt: 
“Sedert de Grote Oorlog [van] 1914-1918 met zijn groot aan-
tal verwondingen, ook van het aangezicht, is de behoefte aan 
plastische verbetering van het gelaat dusdanig toegenomen 
dat sommige onder onze vakgenoten, die zich tot deze zaken 
aangetrokken gevoelden, door hun ervaring op dit gebied 
ons kunnen zo hebben vooruitgebracht en zo verfijnd, dat 
men niet zonder reden van een nieuw specialisme zou kun-
nen spreken.” Als voorbeeld noemt hij drie namen: Vilray 

Figuur 1. Penoscrotaal lymfoedeem (elefantiasis) van enorme omvang bij 23-jarige man, ontstaan in een periode van acht jaar. Chi-
rurg: Robert Lesk, 1920.
A. Preoperatief, vooraanzicht. B. Preoperatief, achteraanzicht. C. Postoperatief, patiënt is 25 kg lichter en nog onvast ter been. 

A B C
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hield Susanne Noël (1878-1954) uit Parijs in Batavia een 
voordracht met lichtbeelden over esthetische chirurgie. In 
hetzelfde jaar gaf de Hongaarse arts T. Rado in Soerabaja 
een overzicht van zijn cosmetische operaties in Indië. Be-
trekkelijk laat, op 19 april 1941, werd in Bandoeng de Neder-
landsch-Indische Vereeniging voor Heelkunde opgericht. 

de jApAnse bezetting 19421945 en wAt 
volgde

Het interbellum was de bloeiperiode van de plastische en 
reconstructieve chirurgie in de Indische archipel. De chi-
rurg Tjiong Njan Han (1916-2006) in Soekaboemi, zeer 
bedreven in de lipspleetchirurgie, schreef een uitvoerig ar-
tikel in het ‘Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-
Indië’: 'De hazelipoperatie volgens Veau' (1939). Hij had 
in Leiden gestudeerd, was in Groningen gepromoveerd en 
zijn chirurgische leermeester was Herman Leo Marie van 
der Hoff (1892-1961) in Sittard. In Parijs had hij het voor-
recht genoten Victor Veau zelf nog aan het werk te zien. In 
1942 schreef de kno-arts Johan Carl Engelen (1899-1959) te 
Soerabaja als een van de laatsten nog over de plastische cor-
rectie van stenose van de neusgaten na pokkenverlittekening 
in de vroege jeugd, waarbij hij de procedure toelichtte met 
enkele schematische illustraties. Voor de knopsonde was het 
neusgat nog net doorgankelijk en adequate verwijding werd 
bereikt door het klieven van de neusbodem, opzij verplaat-
sen van de neusvleugel en het invoegen van een kleine lokale 
gesteelde lap in het secundaire defect. 
Maar vanaf 1942-1945 ligt het medisch werk vrijwel geheel 
stil. De Nederlandse artsen zijn in Japanse interneringskam-
pen ondergebracht en daar zijn nauwelijks mogelijkheden 
voor operaties en zeker niet meer voor publicaties.
Na de oorlog breekt in Indonesië de onafhankelijkheidsstrijd 
uit, een chaotische periode waarover elders veel is gepubli-
ceerd. Door de hernieuwde oorlogsomstandigheden bloeide 
onvermijdelijk ook de reconstructieve chirurgie weer op. De 
universiteit van Batavia werd in 1946 heropend, Adolf M. 
Collet (1903-1966) werd benoemd tot hoofd van de chirur-
gische afdeling en Jacobus Hage (1918-1973) werd een van 

met doorgroei naar de kaak. Circa een jaar na excisie werden 
de mondhoek en wang gereconstrueerd met een buissteellap 
volgens Filatov, met ‘ronde steel’. Kennelijk was Reddingius 
op de hoogte van het Franse artikel van Filatov in de Presse 
Médicale: 'Opérations plastiques à tige ronde ambulante' 
(1923). Ook gebruikte hij esserinlays en de arterielap van 
Esser in voorkomende gevallen (1930). Zijn voorganger aan 
de geneeskundige hogeschool, de Boheemse chirurg Robert 
Lesk (1875-1937), reconstrueerde borsten na een subcutane 
mastectomie met vrijevettransplantaties uit de bovenbenen, 
met matig gunstige resultaten (1930).
De operatieve verwijdering van een grote fronto-encefalokèle 
door het openen van de voorste schedelgroeve bij een meisje 
van vijf jaar durft Reddingius in 1936 niet aan. 
Leendert Daniel Eerland (1897-1977), de latere hoogleraar 
chirurgie in Groningen liet in 1929 van zich horen door ope-
raties van lymfoedeem (elefantiasis) van het onderbeen.

nAscholing: cursorisch onderwijs voor indi
sche verlofgAngers in 1939
In het ‘Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië’ 
werden voor artsen-verlofgangers overzichten gepubliceerd 
van belangrijke artsencursussen in Europa, met name in 
Duitsland en Oostenrijk. Vooral de steden Berlijn, Ham-
burg, Keulen en Wenen waren in 1939 in trek. Diverse 
zomercursussen werden in 1939 in Wenen georganiseerd, 
onder andere een dure cursus ‘Cosmetiek en plastiek’ met 
klinische demonstraties in diverse Weense klinieken. De 
kosten daarvan bedroegen 120 mark, terwijl gemiddeld voor 
een cursus slechts 60 mark inschrijfgeld gevraagd werd. 
Interessant waren natuurlijk ook de cursussen thoraxchi-
rurgie van Wolfgang Denk (1882-1970), kaakchirurgie bij 
Hans Pichler (1877-1949) in Wenen en ongevallenchirurgie 
bij Heinrich Bürkle de la Camp (1895-1974) in Bochum. In 
Hohenlychen in Brandenburg kon al een driedaagse cursus 
reparatieve chirurgie en oefentherapie (revalidatie) gevolgd 
worden voor 35 mark.
Ook in Nederlands-Indië zelf vond kennisuitwisseling plaats 
tijdens de wetenschappelijke vergaderingen en in mei 1932 

Figuur 2. Oorschelpreconstructie rechts na hoogvoltage elektrische brandwond bij 25-jarige matroos. Status na bovenarmamputatie 
rechts en necrotomie rechter oorschelpgebied met uitstoting van een sekwester. Dringende wens tot oorreconstructie. Chirurg: Joop 
van Dijk, 1921.
A. Preoperatief. B. Eerste fase reconstructie met een thoracale buislap en kraakbeentransplantaat. C. Laatste fase reconstructie na 
kleine verfijningen. 

A B C
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zijn eerste assistenten van 1946 tot 1950. Hage schreef daar 
zijn eerste plastisch-chirurgische artikelen over de moderne 
behandeling van brandwonden in het ‘Medisch Maandblad’ 
in 1950. In Engeland werd hij verder tot plastisch chirurg 
opgeleid in East-Grinstead en Bristol en in 1954 werd hij in 
het medisch specialistenregister bijgeschreven. 
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Figuur 3. Postexcisioneel gelaatsdefect voor carcinoom bij een 42-jarige man. Sluiting defect met een gesteelde thoraxlap in fasen voor de buiten- 
en binnenzijde van de wang. Zestien operaties onder plaatselijke verdoving zijn nodig. Chirurg: Dolf Collet, 1935.
A. Preoperatieve status na ruime excisie carcinoom. B. Gesteelde thoracale lap ingezet in het laterale deel van de wond. C. De rest van de steel 
wordt opnieuw ingezet in het mediale deel van het defect. D. De steel is doorgenomen en wordt gebruikt als 'inner lining'. E. Eindtoestand, patiënt 
ziet van verdere verfijning van de mondhoek af. 

  A   B   C   D   E

correspondentieAdres

Dr. Barend Haeseker
George Washingtonlaan 22
2285 CG Rijswijk
E-mail: haeseker34@zonnet.nl


