
BOEKBESPREIiI Nt. 

'LI c 	lvgJ of O$seous I)eforrniiies o~ f' filze Heal, P'ace, 
Juans and Theth. (I)e Aetiologie der ale f órmiteiten ran de 

IJeencleren van Glen selieclel, en aangeziehtsseJe<Iel, en ran ale 

/widen), door Dr. EUGENE, &TALBOT. Chicago 1894. 

Iet aantal handboekeii dat uitsluitend íße onregelmatig- 
heden in den stand der tanden behandelt is betrekkelijk 
klein. KINGSLEY "Oral Deformities" 1830, een werk dat 
indertijd een groot dehiet genoot, voldoet niet meer aan de 
eischen van den tegenwoordigeii tijd. STEILNFELD "ueber 
Bissai'ten und Bissanomaliën" 1888 ; WALKHOFF "die Unregel- 
maessiAeiten in den Zahnstellungen" 1891 ; FARRAR "Treatise 
on the Irregularities of the Teeth and their Correction" 1890, 
waarvan tot heden slechts het iste deel is verschenen; 
G UILFO1tD "Orthodontia or _Malposition of the Human Teeth its 
Prevention and Remedy" deze zijn zoowat de eenige handboeken 
die  wij kannen raadplegen. Maar evenals de hoofdstukken 
in de encyclopeclische handboeken van ILITCH "American 
System of Dentistry" en ScnEFi "Handbuch der Zahnheil- 
kunde" wordt in deze boeken uitsluitend de kunst van het 
rechtzetten behandeld, de aetiologie blijft buiten bespreking. 

Iii weerwil van het kleine getal der werken over Odont- 
oi'thopadie is de kunst van het verhelpen der onregelmatig- 
heden in het debit aaumerkelijk toegenomen ; daartoe hebben 
de artikelen in de verschillende vak-tijdschriften niet weinig 
bijgedragen. 
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Onze kennis van de oorzaken der onregelmatigheden heeft 

f;venwel diet :;elijken tred gehouden met den vooruitgang in 

de, behandeling ; wij zouden die onvoldoende, ja zelfs, zeer 

gebrekkig kunnen noemen. 

Zooar hierboven is opgemerkt roeren de bestaande hand- 

hoeken dit onderwerp bijna of in 't geheel niet aan, en het 

werk dat ons hieromtrent eenige inlichtingen kan geven is 

onder de tandheelkundigen bijna onbekend. Wij bedoelen 

Let, breed opgezette werk van Dr MAGrrorr  ijles Anomalies 

du Systeme Dentaire" 1877. 

In deze schaarschte van werken over de aetiologie der 

tand-onregelmatigheden is het een verblijdend verschijnsel 

dat irren zich meer en meer gaat toeleggen op het navorschen 

dier oorzaken ; daarom begroeten wij met vreugde de derde 

uitgaaf van het bekende werk van Dr. E. S. TATIBOT ijthe 

Irreg'niarities of the Teeth", doch thans verschenen onder 

den titel als aan het hoofd van dit artikel is geplaatst. 

Wij vinden Hierin een breede bespreking van de ver- 

schillende oorzaken die bij het te weegbrengen van onre;;el- 

Ynatigheden in den stand en de richting van de tanden in 

't spel krnnen komen. 
Reeds in de tweede editie van TALBOT  zijn van de 257 

pa.oiria's dig het boek beslaat, 124 aan de etiologie gewijd. 
Van denzeifden schrijver verscheen bovendien een brochure 
onder den titel : "the Degeneratie of the Human Races", 

1891 en yen //Chart of the Typical Forms of Constitutional 
Trreg ularities of the Teeth". 

Uit vorenstaande blijkt dus dat TALBoI1  op dit gebied geen 
vreemcleliiig meer is en zijne geschriften waarde bezitten 

In de tandheelkundige literatuur missen wij tot heden 
eene goede benaming voor de onregelmatigheden in den 
stand der tandell, een woord n. 1. waarmede wij dien toe- 
stand in 't algemeen en kortelijk kannen aanduiden. 

Gewoonlijk wordt daarvoor Orthodontia — Orthodont- 
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osie -- Odontorthopvedie gebruikt, evenwel meer in den 
zin van de beschrijving der middelen die voor het recht- 
zetten der tanden in aanmerking komer. Bezwaarlijk is 
liet deze benamingen ook toe te passen op de leer der 
oorzaken, de a tiologie der onregelmatigheden van de tanden 
en het gebit.  

Daarvoor, komt het mij voor, zoude het woord «Mak- 
toth)ntia' 	ontleend aan het grieksch, n. 1. cc'rc s roo' 

onordelijk, sliet in de rij staand en ohva. 	tand 	beter 
op zijn plaats zijn. Wij zouden dan kunnen spreken van 
de wtioloie der Ataktodontia. 

Wellicht zal men mij het gezegde uit SHAKESPEARE 

tegeliwerpen :  

Wat is in een naam 

Het ding dat Roos nu heet, 
Geurde als 't een and'reil naam hid, even lieflijk. 

1)it nu moge waar zijn, maar toch, als men van llroos" 
spreekt, dan denkt men niet aan de geur van bijv. reseda, 
maar wel aan //rozenbeur" in 't algemeen. 'Loo ook met 
Orthodontia of Odontorthopadie. Hier denkt men aale de be- 
schrjving van de middelen die in 't algemeen gebruikt of aan- 
gewend kunnen worden tot liet verhelpen van orire elmati - 
heden of afwijkiiitieii in den stand van enkele of meerdere 
tanden ; maar nooit aan de leer van de oorzaken of de aetiologie. 
Trouwens GuILibouD  gevoelde zelf dat zijn titel onvoldoende 
was toen hij schreef „Orthodoutia", hij voegde daaraan toe ijor 
mtilposition" etc. Eenvoudiger zoude geweest zijn „Atak- 
todontia its Prevention and Remedy", evenzoo de titel van 
\VALKHOFF ; iu plaats van het lange woord //die TJnregel- 
inaessigkeiten in den Zahiiistellungen alleen Ataktodoiitia. 

Na deze uitwijding keeren wij tot de bespreking van 
het werk vin TALBOT. T. heeft zich meer dan twintig 
jaren in 't bijzonder op het onderzoek naar de oor- 
zaken der ichedel- en aangezicht-deformiteiten toegelegd. 
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Bij het samenstellen van deze uitgaaf heeft hij geen enkele 
bron ongebruikt gelaten en in de verzamelde gegevens ver- 
eeiiigd met zijne ervaring en kennis heeft T. ons een rijk- 
dom van stof en yen berg van statistieken bezorgd die 
onze bewondering afdwingen voor het vol.hardend geduld 
van den schrijver. 

In tegenstelling met de bestaande werken over atakto- 
dontia bepaald dit werk zich uitsluitend tot de aetiologie. 

].n zijn voorrede zeit T. : //de vroegere uitgaven van dit 
werk waren hit uitvloeisel van onderzoekingen die erop 
gericht waren de heerschende theorie (vaisch in hare gevolg- 
trekkingen en nadeelig in de toepassing) te bestrijden, dat 
onrcbelmatighedeu van de tanden en der kaken het gevolg 
waren van plaatselijke en niet constitutioneele toestanden. 
1)c', in aantel toenemende bewijzen teen deze theorie hebben 
clan schrijver er toe gebracht de omvang zijner oorspronkelijke 
onderzoekingen uit te breiden tot die van den mond, den 
neus, het oog, het oor en het gelaat, daar zij door het 
veroorzaken der oorspronkelijk toegeschrevene onregelmatig- 
heden van de tanden en der kaken, nauw met de tand- 
heelkunde verwant zijn. De voorgewende oorzakelijke 
thctoren wat den neus en den mond betreft, deze werden dik- 
wijls bevonden van constitationeelen oorsprong te zijn. Het 
gebied van de navorschingen in deze uitgaaf bepaald, hoewel 
schijnbaar uitgebreid, is werkelijk beperkt gebleven binned 
de grenzen van het oorspronkelijk (ingesteld) onderzoek". 

De algeme;elle indruk dien wij onder het lezeii van dit 
boek hebben ontvangyen is dery : TALBoi zoekt de afwijkin- 
gen ilia-;t alleen in fysisch geerfde misvor:ningeu maar ook 
in de geestelijke eigendommelijkhedeu en neigingen der 
voorouders. Somtijds valt het den lezer moeilijk den onmid- 
dellijken invloed van sommige factoren, welke de schrijver 
als oorzaken der faciale deformiteiten aangeeft, zoo dadelijk 
te herkennen. 
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Hunne samenhang is dikwijls duister en verborgen : de 
beweringen evenwel worden dan door eene overstelpende 
veelheid van statistische tabellen gerugsteund, dat het moeilijk 
is de juistheid der gevolgtrekking te ontkennen. 

zoo b. v. ziet TALBOT in dronkenschap ; pauperisme, 
onzedelijkheid, geestelijke of moreele degeneratie (minder- 
waardigheid ?) enz., enz., evenzoo vele factoren die tot 
faciale deformiteiten leiden. 

Om den lezer tot zijn theorie op te leiden, daartoe dienen 
de eerste hoofdstukken waarin wij vertrouwd worden ge- 
maakt met de leidende gedachte van den schrijver, Hier 
worden ons Statistiek en voor de oog en gevoerd die in hunne  
aanwending ons doen ontstellen en bij ons de overtuiging 
vestigen dat alleen een langjarige ervaring en uitgebreide 
studiën T. in staat hebben gesteld analogiën te volgen en 
saainvoegiiigen op te merken die den gewonen opmerker 
zoude ontsnappen 

Tn dit boek is een schat van aetiologisehe gegevens neer- 
gelegd, waaruit toekomstige schrij vers overvloedige stof' 
vinden om uit te putten. loch zal nog veel van wat in 
dit boek voorkomt moeten ver-, en uitgewerkt worden. 
Doch afgezien van enkele schijnbare overhaaste gevolg- 
trekkingen,  moet toch worden erkend dat dit boek een 
bijdrage vormt tot de leer der abnormale osteo- en odon- 

togenie dat van de hoogste en van onschatbare waarde is, 
waarvan zijns gelijke tot nu toe niet is geleverd. TALBOT  
heeft de aetiologie der ataktodontia veel verder en dieper 
nagespoord dan iemand vóór hem. 

In een vierde uitgaaf zal zeker veel van het materiaal dat in 
deze editie besloten ligt grondig omgewerkt en veel daaraan 
toegevoegd worden, want de schrij ver heeft getoond daarvoor  
staan de iste  en 2de editiën ons borg — niet dep ersoon 
te zijn die zich met het eens verkregen resultaat tevreden 
stelt, maar voortgaan zal statistieken en gegevelis  te ver- 
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zamelen die zijne theorie een hechteren grondslag zullen 

geven. 
De hileiding geeft, in zeer korte trekken, den sleutel tot 

het werk. Wij worden hier bekend gemaakt met de nieuwere 

psychologie, den invloed der neurose op de ontwikkeling 

van enkele deden van het lichaam. //De wet van de 
//Survival of the Fittest" zegt T. geldt niet alleer voor 

het geheele organisme maar ook voor ieder deel in 't hij zonder. 

B. v. een enkel deel ontwikkelt zich sterk en dit voort- 

brengsel, tengevolge van degeneratie, eenmaal verkregen, 

kan ondér gunstige voorwaarden blijvend worden, terwijl 

de overige deden van het lichaam de normale type blijven 

behouden. Dat die degenerative stigmata zoo veelvuldig 

in voor 't overige gezonde individuën worden aangetroffen, 
bewijst, dat de wet van het atavisme deze uitwisschen zoowel 
als veroorzaken kain. Vooronderstellen wij deze deformiteiten 
in eery gegeven individu met normale verstándelijke ver- 
mogens, dan bewijzen zij dat een min of meer verre voorouder 
onderhevig is geweest aan dcii invloed van the factoren clip 
de oorzaak zijn van degeneratie, en dat over het geheel de 
nakomelingschap de normale standaard herwint." 

Het werk is verdeeld in XXXIX hoofdstukken. Het 
eerste bevat eetje historische schets van de verschillende 
theoriën over de aetiologie der aberratiën van de kaken en 
der tanden : a. overtollige tanden ; b. het duimzuigen, etc. ; 
c. retentie van wissel-tanden; d. groei der kaken ; e. open 
mond slapen; ,f. te vroeg uittrekken der wisseltanden;   

U. ontwikkeling ossis sphenoidei ; h. invloed der beschaving; 
i. constitutioneele oorzaken ; k. gebrek aan proportie tuschen 
de tanden en de kaken. 

In de hoofdstukken II, Ill, IV worden achtereenvolgens 
de invloed besproken op morsch en dieren tengevolge van 
verandering van het klimaat (II), de vermenging der rassen 
(III) :, en van herediteit (IV). Hoewel deze hoofdstukken 
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niets nieuws bevatten ; — herhalingeii van wat men bij 
DAitwIN e.a. reeds heeft gelezen 	komen hier en daar 
toch enkele belangrijke mededeelingen voor, zoo o.a. in het 
derde hoofdstuk waar wij de stamboomen van Benige Marshpee 
Indianen en den invloed van kruisingen in 't licht zien gesteld. 

Hoofdstukken  V —VIII behandelen de ontwikkelingsge- 
schiedenissen ; (V) die van den schedel en het aangezicht waarin 
T. ons in herinnering brengt dat na de geboorte het hoofd 
drie verschillende perioden van ontwikkeling doormaakt n.l. 
de eerste die ongeveer op het 7de jaar, de tweede op het 14de en 
de derde die op het 20ste jaar eindigt. De overgang van de 
iste tot de Zde  periode is zier opvallend. De schedel n 1. 
ontwikkelt zich gedurende de eerste zeven jaren zeer snel 

en tegen het einde van dien tijd hebben enkele deden hunnen 
volledigen wasdom bereikt. Ook hit doorbreken der tanden 
van de iste dentitie enz., veroorzaken gaandeweg eene ver- 
andering iu hei; kinderlijk uiterlijk. De hereditaire impulsie 
heheerseht de ontwikkeling der organen en der weefsels en 
wel door middel van het zenuwstek 1, de typen van de 
ouders en voorouders worden dooreengemengd en door omstan- 
digheden van het oogenblik gewijzigd als : klimaat, voedsel, 
gewoonte van denken en handelen. Verder wordt in dit 
hoofdstuk vergelijkingen aangehaald tusschen de hoogere en 
]agiere quadrumana en de rassen onderling. 

In het Vide de ontwikkeling der kaken, waarin wordt 
gewezen op het feit dat. zoolang een natie of ras niet met 
andere huwen, onregelmatigheden zeldzaam zijn, e.g. Afri- 
kanen, Chineezen, Italianen en oden. Ook bij de Pun- 
teinen, zoolang zij niet met andere natiën die zich iii Amerika 
kwamen nederzetten, huwden, stonden hunne kaken in normale 
verhouding tot de overige lichaamsdeelen. 

Pagina 58 —65 g'even de resultaten in cijfers van de 
metingen van crania tot verschillende rassen behoorende ; op 
pag. GC) worden die van de zijdelingsche, op pag. 69 die van 
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de anterio-posterior diameters en op pa,;. 71 de hoogte van 

de welving van het gehemelte gegeven. Het VIIde geeft 

de ontwikkeling van het gehemelte ; het VTIIste is een 

herdruk van het tweede hoofdstuk uit de vorige uitgaaf en 

behandelt de ontwikkeling van de processus alveolares Deze 

vier hoofdstukken bevatten veil belangrijks, vooral de resul- 

taten der metingen. 
Met de bespreking van het nu volgende hoofdstuk IX 

zullen wij wachten totdat wij aan het XlVde zijn gekomen. 

FTet Xde dat zeer belangrijk is, handelt over ijmisdaa.d" en 

wordt doör eenige historic van veroorcleelden in de gevan- 

geni te Joliet en tal van afbeeldingen toegelicht o.a. vinden 

wij hier ook het konterfeitsel van PRENDERGAST din moor- 
clenaar van mayor HARRISON — verder lijsten van 171et1t1geii. 

Het XF1e over Prostitutie waarin wij met enkele afwijkingen 

h.v. van het oor worden bekend gemaakt, terwijl XII en 
Xlii de moreele minderwaardigheid ; Pauperisme, Dronken- 
seha1) en intellecttieele Degeiieratie behande1er. De bekende 

i)eWeriflg dat in de gevallen, die oiider de laatste rubriek 

1)ehooren, vtraiideringrii in dewelving van het gehernelte voor- 

komen heeft IALBOT aanleiding gegeven zelf inetingel_t te 
verrichten. Het resultaat was dat in 700 door hen onderzochte 
osevallen 486 normal gevormd waren, 26 V-vorrnige ; 47 ge- 
deeltelijke V-vormige bogen vertoonden ; 12 zadelvormige eil 

44 eene hooge welving van het gehemelte opleverden. Verder 
vinden wij op pag. 179 een lijst van metingen van 600 
verpleegden in de Illinois Eastern Hospital voor krankziiinigeii. 

De hoofdstukken IX en XIV vormen zooals wij reeds 
met een enkel woord hebben gezegd "des Pudels Kern" 
van het geheele betoog van TALBOT. Hierin wordt het 
onderwerp "neuroses" behandelt. Wij lullen dus bij doze 
twee langer stilstaan. 

IDe ontwikkelings neurosen "Development Neuroses" vormt 
het onderwerp van het IXde hoofdst. i1 ALBo'1" haalt de waar- 
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nemingen van LANGDON DOWN en IRELAND aan, n.l. dat 
zij eerie inkrimping van den kaak-boog ter hoogte van de 

den bicuspidati en een buitengewoon hooge welving van 
het gehemelte bij bijna alle door hen onderzochte idioten 
hadden aangetroffen, evenzoo dat bij deze patienten de atak- 
todontia een zeer gewoon verschijnsel is. Deze bevindingen 
worden door KINGSLEY, WHITE en STELWAGEN niet bevestigd. 
Dit verschil bracht T. er toe in die richting zelf onder- 
zoekingen in 't werk te stellen ; hij voelde zich daartoe te 
meer gedrongen doordien hij .bij zijne patiënten, die tot de 
hoogste kringen behooren en tot de meest ontwikkelde 
handelslieden en vrouwen mogen gerekend worden, dezelfde 
afwijkingen aantrof. Uit zijn onderzoek blijkt, dat onder 
de door hem onderzochte idioten 55,3% normale kaken 
bezateri. Voortgezet onderzoek bricht aan 't licht dat «all 
defective classes" (minderwaardige ?) een buitengewoon groot 
aantal deformiteiten van de kaken en van de tanden ver- 
toonden. Verder, dat irregulariteiten n.l.. van de tanden veel 
meer in de hoogst beschaafde kringen en voornamelijk in 
de hoogere lagen van de middenklasse en ook veelvuldiger 
in de stedelijke dan landelijke bevolking worden aangetroffen. 
Dit is een feit dat ook door CARTWRIGHT is aangetoond 
geworden (Odontol Soc. e  Mei 1864). CARTWRIGHT meende 
toen reeds de oorzaak der deformiteiten in de teeltkeus te 
moeten zoeken, zich hierbij steunende op de feiten door 
DARWIN en HUXLE Y voor andere toestanden aangevoerd. 
Op de vraag, wat men onder //High Breeding" moet verstaan, 
antwoord C. eerre teeltkeus met een speciaal doel tot eene 
bepaalde klasse of klassen beperkt. Deze bewering staaft 
hij door op de aristocratische en patricische familiën te wijzen. 

Ook haalt TALBOT de verdeeling aan die de neuropatho- 
logen hebben gemaakt in de ziekelijke toestanden van het 
zenuwstelsel en die de lijders in twee groote rubrieken indeeien 
n. 1. neurotici (neurotics) en minderwaardigen (degenerates). 
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Een neuroticus is iemand wiens hersenen en zenuwstelsel 

(spinale en perifere zenuwen incluis) onstandvastig zijn hetzij 

als verkregen kenmerk (taint) hetzij door erflijkheid ; dit 

laatste is meestal het geval. 
Een minderwaardige (degenerate) heeft op eerre onvolledige 

wijze veranderingen ondergaan die van een hoogere tot een 

lagere type van weefsel of organen leiden. 
De leer der minderwaardigheid is in 't kort als volt. 

Er bestaat plaatselijke degeneratie van weefselfunktie - 

dit is wel niet in den zin zooals MOREL en zijne leerlingen 

dien term opvatten en gebruiken. MoitEI 	aangetoond 

slat alcoholisme, schedelbreuk, ziekten van het spinaal zenuw- 
stelsel enz. bij de voorouders erflijke neigingen kurirren 

voortbrengèn die zich in het kind als degenerative stigmata 
kunnen openbaren. Minderwaardigheid (degeneracy) in 
evolutionairen zin gebruikt, beteekent atavisme dat op zijn 
minst twee geslachten noodig heeft om te voorschijn te 
komen. 

De evolutie-leer verklaart ons dat alles zich van een 
homogeen tot een samengesteld heterogeen wezen ontwikkelt, 
hetgeen gepaard gaat met verlies van krachtsontwikkeling. 

IP:us in nutritieve reversiën kan een weefsel door degeneratie 
zijn reproductie vermogen herwinnen zooals het dit in de 
foetalen staat bezit en overtreft zulk een reproduktie het 
eenvoudig herstellen. Nooit, of zelden reproduceeren de 
vertebraten verloren gegane ledematen, daarentegen komt 
dit niet zelden bij de invertebraten voor. Degeneratie suit 
bovendien in zich een latente onstandvastigheid van de 
weefsels, waardoor hereditaire preadispositie tot ziekten ontstaat 
zooals bij neurotici — en ook constitutioneele ziekten• 
Dezulken kunnen stigmata of teekenen van degeneratie 
vertoonen die zich het meest openbaren in intellektueele en 
ethische, het minst in nutritive atavisme, spinale degeneratiën 
en locale reversiën. 
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De locale reversible neigingen treffen de kaken, het 
palatum 	fissum : de tanden enz. Ook behooren 
tot de locale verschijnselen die zich als stigmata voordoen 
die weefsels —ten gevolge van hunne groote veranderlijk- 
heid in de samenstelling van het in ontwikkeling zijnde 
lichaam — te worden genoemd n.l. de schedel, de neus, en 
het aangezicht. 

Dater zullen wij zien dat in een gegeven ziekte als 
panaroia, epilepsie enz. 70 tot 90 pCt. deformiteiten van de 
sehedel, aangezicht, kaken en tanden bezitten, evenwel vloeit 
hieruit nog niet voort, zooals men dit volgens de theoretische 
indeeling van MOREL en zijne leerlingen zoude kunnen 
aíleiden, dat in die gevallen evenzeer van 7U-90 pCt. 
primitieve uteri, paardehoefvormige nieren enz. moeten ge- 
vonden worden. Toch zal men in bijna elk geval waar de 
kaken misvormd zijn een of meer van de toestanden die onder 
"lokale reversie" genoemd zijn, kunnen vinden. Evenzoo 
zullen wij in staat zijn de verloren schakel terug te vinden 
die onze gewone patiënten verbindt met die, die in open- 
baren en bijzondere asyls worden aangetroffen. Wij hebben 
daarvoor slechts de toestanden na te gaan die onder de 
rubriek "cerebrale reversiën" te huis behooren en die 
deformiteiten van den schedel, neus, aangezicht, kaken en 
tanden ten gevolge hebben. 

Uit het voorgaande zouden men dus kunnen verwachten 
dat, wanneer de hersenen misvormd zijn een van twee dingen 
moet gebeuren ôf "exces" of overmatige ôf „arrest" 
of stilstand in de ontwikkeling ; de eene is fysiologische 
hypertrophie, de andere physiologische atrophie ; niet te 
verwarren met pathologische hyper–en atrophie. 

In hoofdst. XIV wordt andermaal, doch nu in 't bijzonder 
"neurotics" (neurotici) behandelt. Met neurosis wordt een 
groote klasse van zenuwstoornissen aangegeven die geen 
vvél omschreven karakteristieken path o-anatomisch e basis 
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bezitten ; het woord neuroticus wil dus zeggen dat het in- 

dividu aanleg heeft tot zenuwstoornissen. Het kan dus 

ook op die individuen worden toegepast die aan onderge- 

schikte chronische zenuwstoornissen en die wegens erflijkheid 

of anderszins, bijzonder aan stoornissen van het zenuwstelsel 

onderhevig zijn. In dezen zin toegepast volgt nog niet 
noodzakelijker wijze dat een neuroticus een gedegenereerde 

of minderwaardige zij, en hoewel hij enkele afwijkingen in 
zijn fysische organisatie kan vertoonen, behoeven deze daarom 

nog niet als essentieele stigmata van degeneratie te worden 

beschouwd. Hieruit volgt dat de vormafwijkingen in het 
beenderen stelsel een even gewoon verschijnsel is onder de 
neurotici als onder de gedegenereerden ; dus, dat de tropho- 
neurotische stoornissen bij de een zoowel als bij de anderen 
in Iverking zijn ; toch heeft een neurotische constitutie niet 
dien invloed op de instandhouding van het geslacht als dit 
bij de gedegenereerden het geval is. Bovendien, wat den 
neuroticus aan den eenen kant te kort schiet wordt vaak aan 
den anderen kant vergoed, en bijaldien zulks niet in 't 
oogspringend is, schijnt er toch een resiliatie boven het gemid- 
delde te bestaan. Neurotici leven dikwijls lang, zijn bijzonder 
refractair tegen zekere acute en gevaarlijke ziekten en behouden 
opvallend lang een jeugdig uiterlijk, hetgeen op zekere 
hoogte als bewijs geldt voor hun groot weerstandsvermogen 
tegen de wederwaardigheden van het leven en den naderenden 
ouderdom. 

Neurotici worden zelden onder de barbaren aangetroffen, 
komen daarentegen veelvuldiger in beschaafde kringen voor, 
waar het leven van de zwakken door behulp van de kunst 
gerekt wordt en nu genoodzaakt worden onder de in- 
gewikkelde en kunstmatige verhoudingen der moderne 
beschaving te leven en den strijd om het bestaan moeten 
medemaken. Neurotici zijn in sommige opzichten onvol- 
maakte wizens terwijl zij in andere weder uitmunten. Dikwerf 
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is huu beenstelsel onvolledig ontwikkeld ; 'zij bezitten een 
fijn en tenger gelaat, kleine kaken en defekte tanden. Doch 
behalve dit, treffen soms bijzondere zenuwstoornissen onmid- 
delijk de voeding der kaken waarvan wij het meest sprekende 
voorbeeld hebben in acromegalie en faciaal hemiatrophie 
het eerste geeft tot kaak-.hypertropie, het tweede niet zelden 
tot unilaterale kaak-atrophie aanleiding. 

Het zou ons te ver voeren wilden wij voortgaan met uit 
beide hoofdstukken aanhalingen neer te schrijven ; wij gelooven 
genoeg te hebere overgenomen om den lezer een vingerwij- 
zing te geven waarheen TALBOT ons voeren wil. Bovendien 
dit onderwerp is te ingewikkeld dan dat wij met eenige 
kleine citaten instaat zouden zijn den lezer voldoende inlich- 
tingen te verschaffen. Daartoe moet het boek zelf in de 
eerste plaats voor gebruikt worden en tweedens handboeken 
over neuropathologie of psychologie. Aan het einde van 
het YIV hoofdst. komen nog een 5tal historiaE van neuro- 
tische familiën voor. 

Nog Benige hoofdstukken volgen over hetzelfde onderwerp 
als XV, Geniën ; XVI, Idiotisme ; XVII, //Reversional 
Tendencies" ; XVIII, Bloedverwantschap der ouders ; XIX, 
Onmatigheid ; 4 XX, Indrukken gedurende graviditeit ; XXI, 
Stads-versus het landleven ; XYII, Constitutioneele ziekten. 
Al deze hoofdstukken behooren tot wat men het algemeone 
deel van het werk of algemeene beschouwingen zoude kunnen 
noemen, want met het nu volgende hoofdstuk (XXII) begint 
de toepassing van het eerste gedeelte op de verschillende 
deelen van het hoofd n.l. de ontwikkelings-neurosen van de 
beenderen van het hoofd en den aangezichtsschedel : dit beslaat 
20 pag. en wordt door een groot aantal portretten op- 
geluisterd" is 't woord niet maar toegeligt. 

Een dertig pp. neemt hoofdst. XXIV in //over Neurose en 

vereffenings (compensatory) ontwikkeling van de beenderen 

van den neus" eveneens door een aantal fotografiën en 
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houtsneden toegelicht. XXV, XXVI, XXVLL, en XXVIII 

behandelen llOntwikkelings neurose" van het Antr. Highinor; 
van de beenderen van de orbits ; van het oor ; en van de 
kaken van oobensehijnlijk normale individuën. 

Hooffistuk XX1X is voor den tandheelkundige van praktisch 
belang daar het meer dan de voorgaande hoofdstukken in 
direkt verband staat met de ataktodontia. Allereerst wordt 
hier de aandacht gevestigd op den invloed van excessive 

beenontwikkeling in de boven zoowel als in de onderkaak. 
IDit kan van nature zoo zijn of wel het gevolg van eene 

ziekte. De omvang van de kaak komt, ceteris paribus, 
vrij wel met die van het hoofd overeen ; een groot hoofd, 
een groote kaak. Toch komt het voor dat wij een kleine 
kaak en ein groot hoofd en omgekeerd vinden. Doch van 
de twee kaken blijkt de bovenkaak het meest onderhevib 
aan ziekelijke invloeden te zijn, hetgeen hoofdzakelijk op 
rekening moet worden gesteld van de nauwe betrekking 
waarin dit been met de overige van het hoofd staat. In 
de onderkaak ziet men zelden een overmatige groei d. w. z. 
de gemiddelde doorsnede te buiten gaande. Dat het mogelijk 
is de omvang van deze kaak te doen toenemen, daarvan geven 
de akrobaten en zij die zich geoefend hebben met hunne 
kaken zekere kullstjes te verrichten ons een voorbeeld. Lief'- 
hebbers van een ijpruimpje', zangers, redenaars, en de vroegere 
stammen die van rauwe, ongekookte spijzen leefden, leveren 
eveneens het bewijs dat de omvang der kaken kaii vergroot, 
tenminste door gebruik hunne ontwikkeling kan bevorderd 
worden. Uitzetting van de kaakbeenderen is soms oorzaak van 
ataktodontia en kan in beide kaken voorkonten, doch gewoonlijk 
alleen in de bovenkaak en is het gevolg hetzij van hyper- 
trophie hetzij van hyperplasie ; verder ostitis, periostitis enz. 
doch kan eveneens in verband staan met ziekten van de 
Highmorsholte of de fossae narr. De ontwikkeling nu 
der tanden houdt met die uitzetting geen gelijken tred 
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en het gevolg is een wanverhouding tusschen deze twee. 
-Iypertrophie en hyperplasie kunnen zich in een gedeelte 

van de kaken openbaren en daardoor een ongelijke ontwik- 
keling te weeg brengen. 

Dit wordt ons door een 5tal interessante voorbeelden dui- 
delijk gemaakt. De volgende paragrafen a, ontwikkeling 
van de onderkaak door oefening ; b, assymetrie der beiden 
heiften van de maxillae ; c, assymetrie der maxillae, d. idem 
der rami, e, en idem van het corpus maxillae ; f, verkeerde 
occlusie vormen de onderafdeelingen waarin dit hoofdstuk 
is verdeeld ; vooral paragraaf J'.   is het gewichtigste. 

De ontwikkelingsneurose van de "Vault" (welving van 
het gehemelte) maakt het onderwerp van het XXXde hoofd- 
stuk uit. Wij worden hier met de theoriën van IMR1E, 
CIousToN. en IvY bekend gemaakt en deze worden aan 
een scherpe critiek onderworpen. Ook wordt hier de vorm 
van de welving met den vorm van het hoofd vergeleken. 

(Jammer dat wij hier geen enkele vermelding zien gemaakt 
van de werkelijk interessante onderzoekingen die Oakley Coles 
hieromtrent in 't werk heeft gesteld). Een aantal statistieken 
completeeren dit onderwerp. In een dertigtal pagina's 
betoogt TALBOT dat het ademhalen door den mond niet de 
oorzaak is van de gecontraheerde kaakbogen en hooge wel- 
ving van het gehemelte. Dit betoog tracht TALBOT door 
het beschrijven van 24 gevallen uit de praktijk kracht bij 
te zetten. De ontwikkeling van de "vault ;" deformiteit in 
de suturen van de kaken, en wanstaltige "vaults" besluiten 
dit in menig opzicht leerzaam kapitel. 

Hoofdstuk XXXI behandelt palatum fissuin. XXXII en 
YXXIII zijn de omgewerkte hoofdstukkeii VI—IX uit de 
tweede uitgaaf en behandelen een onderwerp dat voor ins 
wel van het hoogste gewicht is te kennen en te verstaan 
n.l. de ataktodontia in strictissimo sensu. Wij vinden hier 
verschillende vormen van onregelmatigheden der tanden en 
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van liet gebit besproken als : de V-vormige boog en zijne 
rnoclilicatien ; de verbindingen van de V-, met den zadel- 
vormigen boote ; en de zadelvormige boob in de onderkaak. 

Een afzonderlijke en gedetailleerde bespreking van .plaat- 
selijke oorzaken der ataktodontia in boven zoowel als 
onderkaak vormt het onderwerp waarmede de hoofdstukken 
XXXIII 	XXXIV zich bezighouden. Beiden kapitels 
moeten in hun geheel gelezen worden. Wij zullen ons 
hier bepalen tot het eenvoudig aanstippen van de onder- 
afdeelingen waarin deze hoofdstukken zijn verdeeld : de 
afwijkingen van de tanden der bovenkaak worden veroorzaakt, 
a, door flexie van het process, alveol. ; b, verkeerde doorbraak 
dan komt c, verkeerde plaats van de 2e. incisivi aan de 
beurt ; (1, idem cuspidati ; e, bicuspidati ; vervolgens f, 
ataktodontie tengevolge van de extractie van den 18tß  

molaar ; de onderkaak : 1, cuspidati ; 2, bicuspidati ; 3, 
migratie der tanden ; 4, voortbewegen van de tanden in 
I)erpendidulaire richting ; 5, rotatie om de as ; 6, voorwaarts 
bewegen van groepen van tanden, 7, anterio-protrusie ten- 
gevolge van constitutioneele en locale oorzaken. 

Iloofdatukken XXXV tot XXXVII handelen over, 1, 
overtollige, 2, verdwenen tanden, en 3, het duim en vinger 
zuigen. In het laatste hoofdstuk XXXVIII bespreekt 
TALBOT al de invloeden die saamwerken tot het veroorzaken 
van afwijkingen in den normalen vorm van de beenderen 
van het hoofd. Met een enkel woord maakt hij melding 
van het feit, dat, hoewel in dit boek alleen sprake is en 
ook alleen sprake kan zijn van hereditaire invloeden die in 
de nakomelingen gepotentieerd worden, het niettemin vast 
staat dat door huwelijken die neigingen en eigenschappen 
kunnen vernietigd. worden. 

Wij besluiten met hieraan toe te vóegen dat het laatste 
hoofdstuk een verklaring der platen geeft die achter het 
werk zijn aangebracht. Verder dat het boek 461 af beeldingen 
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met 10 platen bevat, warvan 42/2 oorspronkelijk zijn. Deze 
af beeldingen verhoogen in niet geringe mate de waarde van 
het werk. 

Wij ontveinzen niet dat bij het lezen en doorwerken van 
dit boek het ons moeite heeft gekost niet door het enthou- 
siasme van den schrijver te worden meêgesleurd. Vaak 
verzetten wij ons • tegel zijne gevolgtrekkingen, somtijds 
kwamen zij ons onwaarschijnlijk of te gezocht voor; bij 
het VUlP,lI]dt;II van het geheele werk moeten wij bekenneii 
dat wij bijna voor zijne theoriën gewonnen zijn. 

v. 

Inij'urie$ and 1)i$ea8ec of the Jaws. (Verwondinç/ez 

en Ziekten van ale kaken) door CRISTOPHEIt 

HEATH, 4dc uitgaaf. London 1894. 

CRI5'roPnoR HEATH is voor velen geen vreemdeling ; zijn 
f/Jacksonian Prize Essay" — daarvoor was zijn werk oor- 
spronkelijk geschreven 	heeft hem overal bekend gemaakt. 
Het is dan ook wat men noemt een standaard werk. Sedert 
het verschijnen van de derde uitgaaf zijn tien jaren ver- 
loopen ; ervaringen in die periode opgedaan en de vooruitgang 
in de wetenschap zijn, met medewerking van H. P. DEANI  

de Ode editie ten goede gekomen. 
Wat de indeeling van het werk betreft, deze is, op 

eene kleine uitzondering dezelfde gebleven ; de onderwerpen 
daarentegen zijn //up to date". Ofschoon dit boek meer 
bijzonder voor den chirurg bestemd is, komen toch hierin 
genoeg punten van aanraking met de tandheelkunde voor, 
dat het voor de beoefenaars dier kunst wenschelijk is zich 
met den inhoud bekend te maken. De eerste hoofdstukken 
die over kaakfrakturen handelen, boezemen de tandheelkun- 
digen meer dan een voorbijgaand belang in. Immers, als 
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het er op aankomt de deelen van een breuk te immobili- 
seei'en, dart komt daarvoor de vaardigheid van den tandheel- 
kundige in de eerste p1ats in aanmerking. Dat HEATH ook 
die meening is toegedaan blijkt wel uit de vele aanhalingen 
die hij maakt van de door tandheelkundigen vernuftig uit- 
dachte instrumenten. 

Belangrijk zijn de hoofdstukken over ontstekingachtige 
aandoeningen. Periostitis wordt in 6 rubrieken verdeeld, 
Yi. 1. p : phosphorica ; p : mercurialis ; p : strumosa ; p : rheu- 
matica ; p : diabetica en Pyorrhoea alveolaris. 

De schrijver wijst op de groote rol die de tanden in 
deze aandoeningen spelen, dat dus bij de behandeling daarop 
dient gelet en dat er hoegenaamd geen enkele grond voor 
de vrees bestaat een tand te verwijderen in een zich ont- 
wikkelend absces, wel wachte men zich voor het pappen 
van de fluid, wat een groote fout is. 

Ziekten van het antrum (XI) is volledig bijgewerkt ; de 
aandoening waarmede de tandheelkundige zich ook een enkele 
maal moet inlaten n. 1. het empyeem, is alleszins de lezing 
overwaard. W at vooral in deze uitgaaf een grondige be- 
werking heeft ondergaan zijn de hoofdstukken XII en XIII. 
De eerste handelt over kysten van de kaak en is verdeeld 
ill a. dental ; b. dentigerous cysts. De tweede, over ,/ Odon- 
tomata," en moet feitelijk als een nieuw kapittel worden 
beschouwd. De kiassificatie zooals die door BLAND SUTTON 

is aangegeven, vindt men hier wêer. Verder komen in dit 
werk nog hoofdstukken voor over : ziekten van de gingiva ; 
tumoren -- benigne en maligne —der beide kaken ; parasitaire 
ziekten; ziekten van het temporo-maxillaar gewricht ; trismus 
en deformiteiten van de kaken. 


