
Herinneringen aan Dr. Bonwill. 
DOOR 

EtiGENE S. TALBOT, M. D., D. D. S. 

Door den dood van Dr. Bonwill heeft de tandheel-
kunde, vooral het mechanisch gedeelte, haar ijverigsten 
beoefenaar verloren. Nooit bezat de tandheelkundige 
stand zulk een genie, en vele geslachten zullen voor-
bijgaan, eer er weer zoo een zal opstaan. Bonwill 
was een genie, dat niet alleen kon uitvinden, maar 
ook de beginselen kon vereenvoudigen van het reeds 
uitgevondene en zóó gemakkelijker betere resultaten 
verkrijgen. En geen vraagstuk op het gebied der 
mechanica is moeilijker. 

Voor wat zijn vak aangaat was hij de geestdrift in per-
soon. Ieder patient, hoe arm ook, wijdde hij zijn beste dien-
sten. Bonwill had zijns gelijke niet als operateur op ieder 
gebied. De professie telt vele leden die goede goud-
vullers zijn, of goede amalgaam- of cement-specialiteiten 
of goed op 't gebied van reguleeren enz, maar Bonwill 
verrichtte alle soorten van tandheelkundige operaties 
op de uitstekendste wijze. 

Ik had het geluk om een der vijf leden te zijn van 
een comité uit de sectie voor stomatologie van de 
American Medical Association, dat in de zitting te 
Philadelphia in 1897 werd aangewezen om zijn demon- 
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stratie bij te wonen over het verkrijgen van anaesthesie 
door snelle ademhaling ; waarschijnlijk bij gebrek aan 
tijd en materiaal werd van de anaesthesie geen gebruik 
gemaakt. Het comité echter werd schadeloos gesteld 
door een - demonstrátie welks wedergade moeilijk zou 
te verkrijgen zijn. 

Dr. Bonwill had acht en veertig patienten verzameld 
van veertien tot acht en zeventig jaar. Deze patienten 
vertegenwoordigden het uitgebreide veld van zijn prak_ 
tijk. Zij kwamen uit Delaware, New-York City en 
Philadelphia. Alle operaties' behalve kroon- en brugwerk 
werden vertoond. Alveolaarpyorrhoea schitterde door 
afwezigheid. Iedere mond was gezond en rein. Kunst-
gebitten waren accuraat gemaakt en de artikulatie was 
uitstekend. 

De tanden, met inbegrip van de fronttanden in de 
onderkaak, waren opgebouwd met amalgaamcontour-
vullingen. Reine, gladde tusschenruimten werden tus-
schen alle opgemerkt, een bizonderheid waarvoor Bonwill 
beroemd was. Zijn patienten hielden van hem en be-
wonderden hem en zoo kon hij alles van hen gedaan 
krijgen. Een patient neet onzuiveren mond (onverschillig 
op welken leeftijd) placht hij weg te zenden met de 
boodschap niet terug te komen voordat zijn mond geheel 
was gereinigd, zeggende „dan zal het mij aangenaam 
zijn werk voor u te verrichten." Hij wijdde veel tijd 
aan zijn patienten om hun de prophylaxis van tanden en 
tandvleesch te leeren. Hij had de zeldzame voldoening 
te kunnen zeggen „dat hij niet wist wat een geval van 
pyorrhoea aiveolaris in zijn praktijk was." 

Zijn vindingrijkheid bepaalde zich niet tot zijn speci-
aliteit alleen. Hij vond vele nuttige zaken voor algemeen 
gebruik uit. 
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Ofschoon Bonwill niet in den waren zin van het woord 
pathologist was bracht zijn genie hem er vaak toe om 
pathologische etiologie naar waarde te schatten. Hieruit 
ontstond zijn geliefkoosde stelling, dat onjuiste artikulatie• 
en gebrek aan ruimte tusschen de tanden de eenige 
oorzaak van alveolaarpyorrhoea zijn. Zijn heldere blik 
ging vaak verre buiten de grenzen der tandheelkundige 
prijktijk. Hij geloofde niet in kroon- en brugwerk 
wegens de irritatie veroorzaakt langs den tandvleesch-
rand en de noodzakelijkheid van een of twee wortels 
met het werk van meerdere te belasten. In plaats hiervan 
bouwde hij de kroon op met amalgaam, liet dus den 
tandvleeschrand vrij en bracht een afneembare plaat 
aan inplaats van brugwerk. Grootere vertrouwdheid met, 
de etiologie der interstitieele gingivitis zal deze ge-
volgtrekking van Bonwill als de juiste doen kennen en. 
dus een verandering in de behandelingswijze teweeg 
brengen. De fijnheid zijner opmerkingsgave kwam die 
van „Sherlock Holmes" nabij. Als hij een tandarts be-
zocht placht hij te zeggen, „laat mij uw operatiekamer 
zien" en daaruit vormde hij zich een meening over den 
tandarts en zijn wijze van werken. 

Tot mijn genoegen heb ik vier maanden met Dr. 
Bonwill in Europa gereisd en had toen een uitstekende 
gelegenheid om den man uit zijn manier van doen 
te leeren kennen. Vanaf den dag waarop we in zee 
staken tot aan het uur waarop we elkaar in New-York 
weer verlieten was Bonwill bezig. Aan boord schreef 
hij voortdurend. Zijn medereizigers hielden hem voor 
den werkzaamsten man van 't gezelschap. 

Hij hield demonstraties is haast ieder land van Europa 
Te Moskou werden zes namiddagen tot het vallen van 
den avond aan demonstraties gewijd. De groote zaal 
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was stampvol tot aan de deur. Geen tiende deel kon 
zien wat hij deed, maar zijn tegenwoordigheid alleen 
scheen de leden der sectie te boeien. Niemand, zelfs 
niet Virchow of Lombroso, werd met meer belang-
stelling ontvangen dan Bonwill. De ovatie bij het 
chirurgisch banket ging alles . op die bijeenkomst te 
boven. Hij werd van den grond opgebeurd en naar 
zijn zitplaats aan tafel gedragen door zijn medische en 
tandheelkundige vereerders. Te Berlijn, Leipzig, St. Pe-
tersburg, Stockholm, Bremen, Amsterdam, Parijs en 
Londen demonstreerde hij voor een geestdriftig gehoor. 
Het groote aantal dergenen, die zijne demonstraties 
bijwoonden en de geschenken, die hij ontving, zijn 
slechts zwakke blijken van de vele vrienden, die hij 
in den vreemde maakte. 

(Internat. Dent. , ournal.) 	 C. B. 


