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Chirurgen probeerden in de loop der jaren een beter mes met 
een hulpinstrument te ontwerpen waarmee veilig een iets dik-
kere strook huid, ‘split skingraft’, gesneden kon worden van 
een strak gehouden donorgebied. Instrumentmakers maak-
ten in eerste instantie het klassieke scheermes stabieler, bre-
der, langer en uit één stuk staal, zoals dat in 1891 respectieve-
lijk 1910 door de Duitse chirurgen Max Jungengel (1863-1919) 
en Eduard Rehn (1880-1972) gedetailleerd beschreven werd. 
Het eerste thierschmes dat volgens deze criteria vervaardigd 
werd, vertoonde in navolging van het inklapbare scheermes 
nog een stompe hoek tussen heft en lemmet, maar de voor-
keur ging toch al snel uit naar een stevig, scherp, recht mes. 
De messen moesten deskundig, hol van boven en vlak van 
onderen, en voor gebruik geslepen worden. Thomas Pomfret 
Kilner (1890-1964) voegde er in 1921 een huidstrekker aan 
toe, een soort metalen schraag met bovenliggend scharnier 
en onderin scherp getande dwarsbalkjes om de huid goed op 
te spannen. Het huidstrekapparaat van Kilner vergrendelde 
zichzelf bij lichte druk en met een breed handmes werd het 
transplantaat tussen de poten van de schraag losgesneden 
zonder dat de huid hinderlijk opbolde. Vilray Papin Blair 
(1871-1955) bereikte in 1927 hetzelfde met een langwerpig me-
talen doosje dat, op de huid geplaatst, vacuüm werd gezogen 
(‘suction-box’). Daarna sneed hij het transplantaat met zijn 
eigen blairmes, een handdermatoom zonder geleidestaaf. Ri-
chard Lane Joynt (1867-1928) maakte het in 1928 nodeloos in-
gewikkeld door met twee huidsnedes eerst een dikke vizierlap 
te creëren om daaronder een metalen plaat te schuiven. Met 
een scherp handmes werd van deze ‘gewapende’ dikke huid-
subcutislap een dun transplantaat afgesneden. Joynt maakte 
van een kleine chirurgische ingreep een middelgrote operatie. 
Graham Humby (1909-1970) was nog medisch student toen 

hij alle technische mogelijkheden voor huidtransplantatie de 
revue liet passeren en het genoegen mocht smaken dat de 
‘British Medical Journal’ in 1934 een korte technische me-
dedeling van hem accepteerde voor publicatie. Hij beschreef 
kort een complex apparaat waarmee tegelijkertijd de huid 
van het bovenbeen aangespannen werd en het transplantaat 
gesneden. Het mes plaatste hij boven in een plat verstelbaar 
raamwerk op een halfronde metalen kooi met twee lussen en 
vier baleinen dat als een metalen broekspijp om het boven-
been werd geklemd. Het was bruikbaar maar ingewikkeld en 
in 1936 vereenvoudigde hij zijn oorspronkelijke ontwerp tot 
een handig instelbaar handdermatoom met een los houten 
plankje om de huid actief aan te spannen. Het definitieve 
humbymes was geboren om niet meer te verdwijnen. In feite 
was het een verbeterd rehn-, of blairmes. De instrumenten-
fabriek van de gebroeders Down in Sheffield nam beide ver-
sies in productie, maar de voorkeur van de afnemers ging uit 
naar het tweede ontwerp: een verstelbaar handdermatoom 
met geleidestaaf en flinterdunne verwisselbare messen. 
Dit huidtransplantatiemes van Humby werd op zijn beurt 
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Carl Thiersch (1822-1895) sneed in 1886 zonder problemen zeer dunne 
huidtransplantaten met een klassiek lang inklapbaar scheermes. Hij 
was daar zeer bedreven in geworden, maar voor anderen bleek het niet 
zo eenvoudig te zijn om met een scheermes een egaal dun huidtrans-
plantaat te snijden van voldoende afmetingen. Bovendien was zo’n 
scherp scheermes niet ongevaarlijk getuige de Engelse uitdrukking ‘cut-
throat razor’. Het Nederlandse equivalent strotsnijder lijkt daar ook op 
te duiden, maar dat bleek een tracheotomiemes te zijn dat door Anton 
Gerard van Onsenoort (1782-1841) beschreven werd in ‘Operatieve Heel-
kunde’ in 1837. 
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Tony Wallace, archivaris van de British Association of Plas-
tic Surgeons, bestaat er een foto van hem in een Londense 
krant waarin hij een zelfgemaakte boot met buitenboordmo-
tor voorzichtig uit de eerste verdieping van Guy’s Hospital 
in de open laadbak van een gereedstaande vrachtwagen laat 
zakken. Het gerucht ging dat voor deze operatie zelfs een 
deel van een muur moest wijken. Met zijn neef tufte Gra-
ham vervolgens heel ontspannen rond met zijn motorbootje 
door de ondergelopen kelders van de nieuwe uitbreiding van 
het Hospital for Sick Children in Great Ormond Street. Hij 
speelde ook goed toneel en was zelfs eens invaller voor Fred 
Astaire (1899-1987). Het is niet verwonderlijk dat Graham af 
en toe in opspraak raakte. In 1937 leek hij in rustiger vaarwa-
ter terecht te zijn gekomen door zijn huwelijk met Winifred. 
Zij kregen samen vier kinderen, Lindy, Penelope, Judy en 
Morgan. 

Bij het uitbreken van de oorlog werd Humby benoemd tot 
EMS-chirurg (‘Emergency Medical Service’) onder de kin-
deruroloog Thomas Twistington Higgins (1887-1966) en 
de kinderchirurg Denis John Wolko Browne (1892-1967). 
Denis Browne was sinds begin september 1939 chirurgisch 
hoofd van het zogenoemde ‘Casuality Clearing Station’ van 
het ziekenhuis. Tussen de bedrijven door vermaakte Hum-
by zich op het dak van het ziekenhuis met prijsschieten op 
lichtkogels, die voorzien van kleine parachutes rustig neer-
daalden. In deze tijd van schaarste voedde hij zijn honge-
rige jachthond bij met de dagelijkse oogst aan kindertonsil-
len en voor de verpleegkundigen van het kinderziekenhuis 
ontwierp hij een nieuw uniform. Onopgemerkt bleven deze 
uiteenlopende bizarre activiteiten natuurlijk niet. De kri-
tiek was echter mild en door een tijdgenoot werd hij slechts 
gekarakteriseerd als een romanticus met sluik blond haar, 
innovatief en uitvinder van het humbymes. Van 1943 tot 
1946 nam Humby dienst bij de Royal Navy Volunteer Re-
serve en voer hij met de Stille Oceaan-vloot (Pacific Fleet) 
van de Verenigde Staten naar Australië. Hij haalde in 1944 
zijn vliegbrevet inclusief wings in Florida en was waarschijn-
lijk de eerste vliegende dokter bij de marineluchtvaartdienst. 
Hij diende onder andere op het vliegdekschip Formidable. 
In Australië hield hij zich bezig met reddingsexperimenten 
voor luchtmachtpersoneel. Na de oorlog verzette hij zich te-
gen het politiek afgedwongen National Health System, dan 
gaf hij liever de geneeskunde op om zich op andere zaken te 
concentreren. Hij schafte zich daarom in 1946 een overtol-
lige Halifax bommenwerper van de Royal Air Force aan en 
richtte de London Aeronautical Motor Services op, een suc-
cesvolle luchtvaartvrachtdienst met als thuisbasis vliegveld 
Stanstead, Essex. 

Lang duurde zijn avontuurlijke piloten- en zakenleven niet 
want in 1947 werd bij hem open longtuberculose vastge-
steld. Humby onderging een pneumonectomie en een tho-
racoplastiek, waarna hem dringend gezonde zeelucht werd 
voorgeschreven. Hij moest zijn bommenwerper verruilen 
voor een vissersboot. Als zeeman woonde hij met vrouw en 
vier kinderen twee jaren aan boord. In 1949 kwamen ze weer 
aan wal en tot 1957 woonden zij in een boerderij met uitzicht 

later nog diverse malen veranderd, vooral op het gebied van 
het weggooimes en de (on)beweeglijkheid van de geleide-
staaf, door zijn Engelse collegae Dennis Bodenham, Fenton 
Braithwaite, John Cobbett en John Watson in de jaren veer-
tig tot zeventig van de vorige eeuw. In navolging van het vei-
ligheidsscheermes dat rond 1900 geïntroduceerd werd door 
King Camp Gillette (1855-1932) met tweezijdig geslepen 
weggooimesjes, werden voor speciale toepassingen ook klei-
ne handdermatomen ontwikkeld waaraan de namen Silver, 
Weck, Goulian en Henderson zijn verbonden. Zij zijn han-
dig bij tangentiële excisie van verbrande vingers en het snij-
den van kleine transplantaten. Sinds 1936 is het humbymes, 
in zijn oorspronkelijke of gemodificeerde vorm, een nuttig 
dagelijks instrument voor generaties plastisch chirurgen.  

levensloop 
Graham Humby werd op 18 april 1909 in Londen geboren 
als jongste van drie kinderen. Zijn zus Betty (1908-1958) 
was muzikaal en werd een beroemd concertpianiste. Gene-
ratieslang was het beroep van tandarts in de familie popu-
lair. Vader Daniel Morgan Humby was tandarts in Londen 
en maakte tot 1916 deel uit van ‘Humby & Sons’, een fa-
miliemaatschap van vier tandartsen. Graham ging naar de 
Medische School van Guy’s Hospital in Londen en schreef 
zich in voor de gecombineerde cursus tandheelkunde en 
geneeskunde. Rond 1931 zei hij de tandheelkunde vaarwel 
om zich geheel toe te leggen op de geneeskunde. In 1935 
werd hij geregistreerd als ‘Member of the Royal College of 
Surgeons’ en ‘Licentiate of the Royal College of Physicians’. 
Aansluitend was hij twee jaar assistent. In 1937 kwam hij 
in dienst bij Kilner voor diens particuliere praktijk en in 
oktober 1938 werd hij assistent chirurgie van de polikliniek 
van het kinderziekenhuis in Great Ormond Street. Graham 
was handig en vindingrijk, maar ook een buitenbeentje in 
de medische wereld, zelfs voor Engelse begrippen. Hij hield 
van zweefvliegen, varen en boten bouwen. Zijn eerste boten 
maakte hij van hout of klei, maar later stapte hij over van 
schaalmodel naar ware grootte, inclusief buitenboordmo-
tor. Hoe hij het klaarspeelde zijn uit de hand gelopen hobby 
in het ziekenhuis te bedrijven is onduidelijk, maar volgens 

Figuur 2. Het eerste humbymes met beenkoker.
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over Poole Harbour, Dorset. Na zijn ervaringen als piloot, 
zeeman en boer besloot hij naar Australië te emigreren om 
de artsenpraktijk weer te gaan uitoefenen. Als geneeskun-
dige herhalingscursus accepteerde hij in Barbados tijdelijk 
de functie als geneesheer-directeur en plastisch chirurg van 
het Barbados General Hospital.
In 1958 was Humby geneesheer-directeur van het Royal 
South Sydney Hospital met een particuliere praktijk afwisse-
lend in Sydney Harbour en Melbourne. Later vormde hij een 
maatschap plastische chirurgie in Sydney die zich bezighield 
met de introductie van esthetische chirurgie in diverse zie-
kenhuizen. Er bestond aanvankelijk weerstand tegen deze 
vorm van plastische chirurgie in Australië, maar Humby 
was een snel en kundig chirurg en vooral een charmante 
goede prater die zijn vakgenoten voor zich wist te winnen. 
Humby stierf in februari 1970 op zestigjarige leeftijd aan 
hartfalen en zijn echtgenote volgde hem nog geen jaar later. 
Hun kinderen groeiden verder op in Australië.  

het humbymes

Sedert Thiersch zijn er buitengewoon veel soorten trans-
plantatiemessen op de markt verschenen. Toch geniet het 
humbymes nog steeds grote bekendheid in de chirurgische 
wereld. Op zich is dat merkwaardig, want Humby was in 
1936 niet de eerste die een rollende geleidestaaf op zijn mes 
aanbracht, hij was slechts een schakel in een lange ontwik-
kelingslijn. Het humbymes of ‘graft-cutting razor’, werd 
door hemzelf altijd de ‘bacon slicer’ of spekmes genoemd 
en wordt met kleine wijzigingen al 75 jaar gebruikt. Het was 
destijds een nuttige verbetering van de messen van Jungen-
gel, Rehn en Blair, door de toevoeging van een in hoogte ver-
stelbare, heen-en-weergaande rolstaaf boven de ultrascherpe 
rand van het verwisselbare mesblad. Oefening baart kunst 
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Figuur 3. Het tweede humbymes.

en met een humbymes in combinatie met een simpel plank-
je is het voor iedereen mogelijk, huidtransplantaten van ver-
eiste dikte te snijden. 
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