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medisChe opLeiding

Bonney slaagde voor het ‘Cambridge Local Examination’ in 
1887. In 1891 begon hij aan de studie geneeskunde, eerst 
aan de St. Bartholomew’s Hospital Medical School maar 
vrij snel stapte hij over naar de Middlesex Hospital Medi-
cal School. Misschien speelde bij die beslissing mee dat de 
medische staf van het Middlesex Hospital nogal eens gecon-
sulteerd werd door leden van het Koninklijk Huis. Bonney 
werd  ‘Bachelor of Medicine en Surgery’ (MBBS) in 1896, 
‘Doctor of Medicine’ (MD) in 1898 en ‘Master of  Surgery’ 
(MS) in 1899. In 1900 volgden het ‘Fellowship’ van de 
 Royal  College of  Surgeons (FRCS), en het ‘Membership’ 
van de Royal College of Physicians (MRCP). In 1904 werd 
hij ’Bachelor of Science’ (BSc) in anatomie aan de Univer-
siteit van Londen. Achter zijn naam prijkten voortaan de 
volgende afkortingen: Victor Bonney, M.D., M.S., F.R.C.S., 
F.R.C.O.G. Het laatste sloeg op zijn beroep als gynaecoloog: 
‘Fellow of the Royal College of Obstetricians and Gynaeco-
logists’. De naam  Bonney raakte later ook ingeburgerd bij 
plastisch chirurgen en wel om zijn blauwpaarse chirurgi-
sche tekeninkt: ‘Bonney’s blue’. “Pen and ink please” was 
decennialang de meest gehoorde openingsfrase in de ope-
ratiekamer in Engeland bij de aanvang van een plastisch-
chirurgische operatie. Eerst tekenen, plannen en meten en 
dan pas het mes erin. Het was een moment van bezinning 
voorafgaande aan de eigenlijke chirurgische ingreep. Overi-
gens was ‘Bonney’s Blue’ in eerste instantie niet bedoeld als 
tekeninkt, maar als desinfecterend middel om preoperatief 
huid en slijmvliezen (vagina) te reinigen in een tijd zonder 
antibiotica. In 1904 kreeg  Bonney een studiebeurs (Walter 
Emden Research Scholarship) voor onderzoek in het kan-
keronderzoekslaboratorium van het Middlesex Hospital, en 
in 1905 werd hij assistent in opleiding en tutor verloskunde, 
waarschijnlijk gaf hij privéonderwijs in de verloskunde. In 
1905 trad Bonney in het huwelijk met Annie, dochter van 
dr. James  Appleyard van Longford in Tasmanië. Zij was 

verpleegster in het  Chelsea vrouwen ziekenhuis. Na Annie’s 
operatie (uterusextirpatie), wegens heftig bloedverlies door 
een vleesboom, konden zij geen kinderen krijgen. Als reac-
tie daarop ontwikkelde  Bonney zich tot een behoudend chi-
rurg. Bonney was ook een kunstenaar die goed tekende en 
schilderde en zijn werk tentoonstelde. Hij illustreerde zelf 
zijn gynaecologische leerboeken. Ook was hij een bekwaam 
danser, strak in het pak (“...he was a very sharp dresser.. “) 
met een verse bloem in het knoopsgat van zijn donkerkleu-
rige colbert. Hij had de vreemde gewoonte ontwikkeld om 
zowel dokters als zusters aan te spreken met ‘darling’. Zijn 
eerste chirurgische stappen zette Bonney onder leiding van 
de even keurig geklede Sir John Bland- Sutton (1855-1936). 
Sutton bezorgde hem zijn eerste baantje in het Chelsea 
Hospital en hij was mede verantwoordelijk voor zijn keuze 
voor gynaecologie.  Bonney streefde naar een beter aanzien 
van de gynaecologie als chirurgisch deelgebied. In 1908, 
1930 en 1931 werd  Bonney tot  Hunterian professor aan het 
Royal College of Surgeons gekozen.

de eerste wereLdoorLog en de introduCtie 
van ‘Bonney’s BLue’
Gedurende de Eerste Wereldoorlog was Bonney meer alge-
meen chirurg dan gynaecoloog. Vrouwenartsen werden niet 
naar het front gezonden, “the days of amazones had  passed”. 
Zij moesten nu in eigen land wagonladingen oorlogsslacht-
offers behandelen. Bonney en zijn collega Sir  Comyns 
 Berkeley (1865-1946) moesten daarvoor van Londen naar 
Clacton-on-sea, in Essex reizen. Zij hadden daarnaast nog 
enkele dagen per week een gynaecologische praktijk in Lon-
den en moesten hun aandacht afwisselend over beide plaat-

Victor Bonney (1872-1953), 
de man en zijn inkt
B. Haeseker

B. Haeseker, archivaris NVPC 

William Francis Victor Bonney werd op 17 december 1872 geboren in 
Chelsea. Zijn grootvader en vader waren arts en Victor wilde als kind 
al dokter worden. Hij bracht zijn jeugd door in een comfortabel groot 
huis in Chelsea met een tuin met bomen waarin hij en zijn broers naar 
hartenlust konden spelen. Zijn ouders hielden van kunst en het was er 
een komen en gaan van artiesten. Dikwijls vonden er muziekuitvoerin-
gen thuis plaats. Victor kreeg aanvankelijk onderwijs aan huis van een 
gouvernante en pas op negenjarige leeftijd bezocht hij Miss Parker’s Day 
School. 

Figuur 1. Portret van Victor Bonney.
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en Gillies er waarschijnlijk spaarzaam gebruik van. Esser 
gebruikte soms jodiumtinctuur om het vaatpatroon van de 
 arterie in de arterie lap aan te geven, zijn  Weense  collega 
Fritz  Demmer (1884-1967) gebruikte daar in 1916 een 
‘ Lapisstrich’ voor, een zwart streepje zilvernitraat (lapis 
 infernalis of helse steen). Dit had een etsend effect. Gillies 
gebruikte ook inkt bij een paar patiënten in Plastic Surgery 
of the Face (Londen, 1920), maar onthulde in zijn tekst niet 
wat voor inkt hij gebruikte. Waarschijnlijk werd tekeninkt in 
het begin meer op gipsafdrukken van het gelaat en foto’s ge-
bruikt dan op de huid van de patiënt zelf. In 1949  adviseerde 
John F. Pick in Surgery of repair (Philadelphia, 1949) om 
huidincisielijnen vooraf te markeren met anilinekleurstof-
fen, zoals briljantgroen of methyleenblauw. In het bekende 
tweedelige werk The Principles and Art of Plastic Surgery van 
Gillies en Millard (Boston, 1957) komt de naam Bonney 
 alleen in de index voor als: “Bonneys Blue: A marking ink”. 
Een kortere vermelding is nauwelijks mogelijk. Vanaf 1950 
tot 2000 is ‘Bonney’s Blue’ als chirurgische tekeninkt im-
mens populair in operatiekamers over de hele wereld. Gelei-
delijk aan werden de afzonderlijke attributen, pen en inkt, 
vervangen door een kant-en-klare wegwerpviltstift met een 
maatlatje als ingebouwde accessoire. Ideaal was ‘Bonney’s 
blue’ voor het aanbrengen van minitatouageplekjes met 
een rechte naald op een strategische plek. W.G. Holdworth 
in Basingstoke verwoordde dat in 1951 als “... planning by 
 pricking the line with a needle dipped in blue...” Dit was ook 
dé indicatie voor John  Marquis Converse in zijn befaamde 
leerboek Reconstructive Plastic Surgery (Philadelphia, 1964). 
Hij noemde Bonney niet en gebruikte methyleenblauw.

Bonney aLs gynaeCoLoog

Bonney nam in 1930 de gynaecologische afdeling over 
van zijn voorganger Sir Comyns Berkely. Hij werkte toen 
in vijf ziekenhuizen, Chelsea Hospital for Women, Royal 
 Masonic Hospital, Miller General Hospital, Putney Hospital 
en Queen Alexandra’s Military Hospital. Zijn praktijk was 
goed georganiseerd, met twee operatieteams en twee auto’s 
werd hij van het ene naar het andere ziekenhuis gereden. 
Zo kon hij in vier ziekenhuizen precies op tijd met een fris 
team aantreden voor het ochtendprogramma, en rond twaalf 
uur had hij vier operaties in vier ziekenhuizen achter de 
rug. Bonney opereerde aanvankelijk ook aan huis bij welge-
stelde patiënten. In 1934 bevestigde de Schotse bacterioloog 

sen verdelen. Ongeveer 130 oorlogsgewonden arri veerden 
in Clacton per trein per keer en het duo Berkeley- Bonney 
opereerden ongeveer 9.000 oorlogsgewonden in de oorlogs-
jaren. Zij maakten zelf röntgenfoto’s, verwijderden kogels 
en granaatsplinters en behandelden slachtoffers van gasaan-
vallen. Naast de behandeling van patiënten met brandwon-
den verrichtten ze ook abdominale en thoracale operaties. 
Jarenlang boemelden zij in het holst van de nacht tweemaal 
per week heen en weer van Londen naar de Noorzeekust, 
in koude, donkere, onverwarmde treinen op onregelmatige 
tijden. Het pendelwerk ging hun niet in de koude kleren 
zitten. Bonney was creatief en ontwikkelde nieuwe instru-
menten. In 1915 stelde hij een nieuw antiseptisch middel 
samen dat als ‘Bonney’s Blue’ een lang leven tegemoet zou 
gaan. Niet als antisepticum maar als chirurgische teken-
inkt. De meeste antiseptische stoffen werden ontwikkeld uit 
een bont palet van kleurstoffen: aniline, acriflavine, methy-
leenblauw, briljant groen, kristalviolet, mercurochroom en 
jodium tinctuur. ‘Bonney’s blue’ 1% is volgens een huidige 
fabrikant samengesteld uit kristal violet en briljantgroen in 
een waterig alcoholische oplossing. Soms wordt kristal violet 
gelijkgesteld aan gentiaanviolet. Dat is niet helemaal juist 
want gentiaanviolet is een mengsel van methylviolet en kris-
talviolet, een paarse, bactericide en fungicide, kleurstof. De 
vloeistof is, na sterilisatie met gammastralen, bewaard in 
een PET-flesje, twee jaar houdbaar. In 1919 merkte Wilhelm 
Eduard Ringer (1874-1953), hoogleraar fysiologische chemie 
in Utrecht in een referaat in het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde over briljantgroen als ontsmettingsmiddel op: 
“Sommige anilinekleurstoffen hebben een bacteriedodende 
werking. Ook briljantgroen heeft in hoge mate het vermogen 
om bacteriën te doden. Tetanussporen zijn na 248 dagen 
echter nog niet dood.” Gentiaanviolet is bekend geworden 
om zijn fungicide werking en patiënten met schimmelaan-
doeningen werden over flinke oppervlakten paars beschil-
derd. De paarse kleur (‘GV-paint’) bleef dagen lang goed 
zichtbaar. Dit moet dokters op het spoor hebben gebracht 
om de kleurstof ook als duurzame chirurgische tekeninkt te 
gaan gebruiken. Daarvoor was alleen nog maar een inktfles-
je en een tekenpennetje nodig. Vooral bij schisis operaties 
waren dunne, duidelijke tekenlijntjes van cruciaal belang. 
Het is niet helemaal duidelijk wanneer tekeninkt voor het 
eerst werd gebruikt. Verschillende auteurs doen daar zeer 
vaag over. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakten Esser 

Figuur 2. Schisisinstrumenten anno 1951.
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zou ideaal zijn om bot af te tekenen voorafgaand aan de 
zaagsnede bij botchirurgie, en beter dan methyleenblauw, 
‘ Bonney’s blue’ en gesteriliseerde chirurgische viltteken-
stiften bij elkaar. Er was slechts een nadeel aan verbonden, 
bij herhaald steriliseren spleet het hout overlangs, hoewel 
dat met een preventief siliconenlaagje verhinderd kon wor-
den. Het bericht verscheen in het kerstnummer van British 
Medical Journal en dan is het oppassen geblazen, omdat in 
Engeland een traditie in stand wordt gehouden om aan het 
eind van het jaar grappen uit te halen met hun lezers in 
de vorm van een onwaarschijnlijk wetenschappelijk artikel 
van een bedrieglijke echtheid. In Nederland werd hetzelfde 
procedé met  succes toegepast met de uitgave van het Nieuw 
 Tijdschrift voor  Geneeskunst (NTVG) in 1994 en 2007. Dit 
zorgde landelijk voor onrust, verontwaardiging en waarde-
ring. De hoofdredactie van het NTVG vatte het ludieke doel 
van het tijdschrift in een redactionele inleiding weliswaar 
kort en bondig samen en kwam direct tot de kern van de 
zaak: Een nieuw Tijdschrift: te mooi om waar te zijn. De le-
zer dient zich af te vragen, waar lees ik eigenlijk over en waar 
gaat het om? Het hoogtepunt van ludieke, onwaarschijnlijke 
wetenschaps beoefening is de Ig Nobel Prijs. 
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Browning nog eens het nut van preoperatief reinigen van 
de huid met niet-irriterende geconcentreerde antiseptische 
middelen zoals het mengsel van briljantgroen en kristal-
violet (‘Bonney’s blue’), mercurochroom, hexylresorcinol 
en  Dettol. In 1938 bereikte Bonney de pensioengerechtigde 
leeftijd voor het Vrouwenziekenhuis van Chelsea. Hij trok 
zich terug als ‘visiting gynaecologist’ van de British Post-
graduate Medical School te Hammersmith. Tot 1945 bleef 
hij werkzaam in het Koninklijke Vrijmetselaarsziekenhuis. 
Bonney betrok een huis in Seabournes aan de oever van de 
Wye in Hereford om er te kunnen vissen. Tijdens de  Tweede 
Wereldoorlog verving hij tijdelijk een collega in Hereford 
die zich in militaire dienst moest begeven. Zijn leven lang 
bewonderde hij zijn vriend, schrijver en dichter, Rudyard 
Kipling (1865-1936). In 1953 kreeg Bonney een hartinfarct, 
gecompliceerd door een pneumonie. Hij werd opgenomen 
in het Middlesex Hospital. Een herseninfarct werd hem op 
4 juli fataal. Hij werd naast zijn vader begraven op de be-
graafplaats Putney Vale. 
Melissa Campbell, curator van het Museum van de Royal 
Australian and New Zealand College of Obstetricians and 
Gynaecologists schreef in 2003 een kort artikel over  Bonney 
en zijn draagbare operatietafel. De tafel werd, verpakt in een 
stevige draagtas van canvas, vervoerd in de achterbak van 
zijn Rolls Royce. Zij concludeert dat Bonney diverse belang-
rijke bijdragen heeft geleverd aan de heelkunde, maar dat 
dokters en verpleegkundigen hem zich alleen nog maar her-
inneren als de uitvinder van ‘Bonney’s blue’. Echter niet in 
de vorm van het oorspronkelijke antisepticum, maar aan het 
tweede leven als chirurgische tekeninkt.

feit of grap

Van 1850 tot 1950 was het paarse anilinepotlood algemeen 
in gebruik, omdat de kleurstof zich moeilijker liet verwijde-
ren dan een gewoon potlood. Uit gewoonte likte men voor 
gebruik aan het potlood, om het effect te versterken.  Aniline 
is een chemische kleurstof waaruit antiseptische midde-
len en medicijnen werden ontwikkeld. In 2010 kwam het 
potlood plotseling weer in het medische nieuws met pers-
berichten over de toepasbaarheid van het Ikea-potloodje in 
de craniofaciale en maxillofaciale chirurgie van de National 
Health  Service. Het meest gestolen potloodje ter wereld 


