
Kijkjes op Chirurgisch gebied in het Parijs 

van de XIIe tot de XVIIIe eeuw. 
VI. 

Vrij gevolgd naar Franklin's //La vie privée d autrefois". 

De Operateurs. 

I. 
Over tandheelkunde en tandmeesters. 

De onwetende barbiers die de heelkunde in Frankrijk 
vertegenwoordigden waren niet met de geheimen der prothèse 
bekend, een kunst die de oude Egyptenaren en de Romei-
nen reeds verstonden. Toen op 55-jarigen leeftijd de heilige 
Lodewijk stierf, was zijn onderkaak nagenoeg tandeloos; 
slechts eene tand prijkte daar nog. De schat der Abdij van 
St. Denis bevat onder zijne relikwieën ; la mandibule monsi-
eur Saint Lout's, rot, de France, tout entzère defaillant á 
l'exception dune dent. 1). 

In 't begin van de XIVde eeuw, was er te Parijs een 
barbier die zich speciaal op tandheelkunde scheen toe te 
leggen, want in de Taille de 1313 (p 155) wordt gemeld 
dat in de cit6 woonde : Martin le Lombart, qui trait lee 

1) F. d'Aysac, Histoire de l'abbaye de St. Denis. t. II, p. 548. 
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denz. Dat was zeker alles wat hij doen kon. Als genees-
middel tegen tandpijn worden in Le ménagier de Paris (1393) 
geroemd mondspoelingen met een decoetum folior. Salviae. 
Langen tijd bepaalde zich de wetenschap der dentisten tot 
dit weinige. Op het slagveld bij Nancy heeft men het lijk 
van Karel den Stoute daaraan herkend dat alle tanden van 
de bovenkaak ontbraken, tanden die hij destijds bij een 
val verloren had. 

FRANS I had stellig slechte tanden; men weet dat hij er 
een lijfdentist op nahield : GUILLAUME COURCiL en dat zijn 
lijfarts JEAN GOEUROT eene ruime plaats aan de tandheelkunde 
afstond in zijn werkje : 	entretenenement de vie, etc.." (1541, 
in —18). Hij maalt daarin de tandpijn af als een der lastigste 
kwalen van den mensch en geeft tal van middelen aan de 
band om haar te bedaren. Kamfer-water of een af kooksel 
van kamfer in azijn in den mond nemen; een katoentje met 
ol. lavandulm gedrenkt in den gecarieerden tand brengen, 
gargariseeren met een Decoct. Pyrethrm, Menthm of Rutae 
graveolentis gemengd met warmen wijn. Goede middelen 
om de tanden wit te maken zijn de verschillende preparaten 
van hertshoorn. In La civilité van Erasmus, in 1530 uitge-
geven, vindt men onder de rubriek //Les soms de la toilette" 
(p. 178) aangegeven dat een mengsel van aluin en keuken-
zout voor laatstgenoemd doel dienstig is en dat vele lieden 
de vreemde gewoonte hebben hunne tanden met urine te poet-
sen. LAURENT JOUBERT, de geneesheer van HENDRIK III, gaf 
de voorkeur aan wijn met water om de tanden te reinigen 1). 

MONTAIGNE in zijne Essais (liv. III, chap. XIII) deelt 
mede dat hij altijd goede tanden heeft gehad : 	aij apprins 
dés l'enfance á les frotter de ma serviette et le matin et á 
l'entrée et l'issue de table." Dezelfde schrijver verhaalt 
ons in zijn dagboek, dat bij op zijne reis door Italie, te 
Pisa overnachtende door hevige tandpijn gekweld werd. 

1) La Santé du prince; 1579 in 8° p. 624. 
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Maandag 4 Sept. 158], schrijft hij, kaauwde ik te vergeefs 
stukjes gomhars, bekend onder den naam van mastic en 
stuurde daarop naar den apotheker die mij aanried brande-
*ijn in den mond te nemen. Ook dit baatte niet; eene 
applicatie op de slapen van masticpleister hielp evenmin, 
eindelijk ging men er toe over om warm gemaakte proppen 
werk van vlas op de pijnlijke plaats te leggen. 

De vorderingen, door de chirurgen in de XVIe eéuw 
gemaakt, hadden ook betrekking op de tandheelkunde. 
Vulling en prothése werden in de dagelijksche praktijk 
aangewend. Hendrik de IVe had al zeer jong, slechte. tanden. 
Uit een register van zijne rekeningen, toen hij nog koning 
van Navarre was, vernemen wij dat hij van af 1576 aan 
tandestokers 20 sous in de maand uitgaf, wat eene groote 
som was voor eene zoo groote behoeftige hof houding. Het- 
zelfde register meldt in 1581 eene uitgave van 15 livres 
15 sols: nor pour plomber Zes dents du Roy." 

Alleen voor Koninklijke monden kwam het goud des-
tijds in aanmerking om als vulling te dienen. AMBROISE 
PARS ; (Oeuvres, p. 612) raad alleen kurk en lood aan : 
hals de tanden hol zijn, moet men de opening met goed 
geschikt lood of met kurk aanvullen." Verder schrijft hij 
(Oeuvres p. 895), „zoo de tanden uitgevallen zijn moet men 
andere inzetten, hetzij beenen-, ivoren-, of haaien-tanden; 
deze zijn zeer geschikt en men moet ze met gewoon goud- of 
zilverdraad aan de naburige tanden vasthechten." Men maakte 
toen reeds geheele gebitten. De constructie liet wel is waar 
veel te wensehen over en ze werden meer als schoonheidsmid-
delen beschouwd die men om te eten uit den. mond nam. 

Mejuffrouw de GOURNAY, aangehuwde dochter van MoN-

TAIGNE, droeg een gebit van zeehondentanden dat zij ver-
wijderen moest om te kunnen eten maar weer inzetten moest 
om gemakkelijk te kunnen spreken. Aan tafel, als de anderen 
aan 't woord waren, ging het gebit uit den mond en haastte 



van de Xlle tot de lVIIÍe eeuw. 	133 

zij zich met het eten en haalde daarna, met het ratelier 
gewapend haar schade van het babbelen in 1). 

Tal van middelen tegen de tandpijn worden aangeprezen : 
een katoentje gedrenkt met Infus. olios. piper. nigr., spitse, 
salvise, lavandulze papaveris, mandragorae, hyoscyami, in de 
holle tand of een empl elemi et cantharid., tegen de wang, 
deden wonderen. GUY PATIN gaf de voorkeur aan krassere 
middelen. Den 19 Juni 1661 schreef hij aan een vriend : 
,,Gisteren had ik zoo'n hevige tandpijn dat ik mij verplicht 
zag mij te doen laten aan den kant waar de pijn zetelde : 
dadelijk bij tooverslag hield de pijn op. Ik sliep toen den 
ganschen nacht heerlijk. Van morgen kwam de pijn weer 
een beetje op, toen heb ik onmiddelijk een vensesectie op den 
arm laten doen dadelijk ging de pijn over. (Tome III. p. 377). 

In 1669 vindt men de tabak aangeprezen. Tegen caries 
dentium bezit B. MARTIN 2) twee specifica nl :' de urine en 
de drek van de wilde kat. De apotheker BLÉUNY genas de 
caries met eene "essence végétale," een zekere REBEL had uit 
Egypte een geheimzinnig water meegebracht dat opgesnoven, 
tranenvloed veroorzaakte maar tevens ook de hevigste tand-
pijn stilde. Dr. SONNET DE COURVAL, beklaagde zich in zijne 
Satyre contre lee charlatans et pseudomédecins empiriques 
(1610, in 8o), dat sommige kwakzalvers door geheime en 
verkeerde middelen tanden trekken zonder pijn te veroorzaken 
#11 touchoit de ses deux doigts au bout de l' un desquels il 
mettait subtilement, en babillant, un peu de poudre stupéfactoire 
pour engourdir la partie. Et á l'autre doigt il mettait une 
poudre merveilleusement caustique ct faisant en un moment 
esquarre et desracinant tellement la dent qu'aussitost qu'ii la 
touchoit de see deux doigstt seulement, elle tombait." Hij keurt 
de handelwijze streng af en heeft „ouy réciter par aes gene 
de bien et dignes de foy que la plus part de ceux ausquels 

1) Tallement des Réauz, Historiettes t. II. p. 346. 
2) Dissertation sar les dents, 1679 in 18 p. 64. 
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elfes furent tireés par le susdict charlatan tombérent pais 
après en de grandelsAxions et catherres, a cause des attractions 
qui avaient esté excitées ausdites parties afigées par les susdictes 
pouldres violentes. Et mesme a quelques uns les dens en 
tombèrent toutes, da fan,  qu'ayant pris résolution de n' en 
faire tirer qu'une on deux, its furent tout estonnés qu'elles 
leur cheurent presque toutes: chose miserable et déplorable." 

Gelukkig hadden de tandmeesters te dier tijde nog andere 
middelen tot hun dienst. Zij verstonden de kunst een slechten 
tand weg te nemen zonder hem met eenig instrument aan 
te raken, én dat nog wel pijnloos en zonder eenig gevaar 
voor den patiënt. Het eerste middel werd in de XVIe, het 
tweede in de XVIIe eeuw aangewend. 

1. Neem twee onsen roode rozen - en laat die een dag en 
een nacht koken in sterken azijn. Droog de massa en leg 
ze op den tand en deze zal uitvallen. 

2. Kookt en verbrandt daarna tot asch gewone aardwormen, 
vult de holte van den aangestoken tand met dit poeder en 
sluit de opening af met was. De tand zal uitvallen. 

De transplantatie van tanden was destijds ook in gebruik. 
AMmioisE PARE vermeld het feit, dat men eene gecarieerde 
tand trekt en de holte met een gezonde tand aanvuld ; 
zelf heeft hij er geen ervaring van, maar hij acht die operatie 
avraisemblable" :  

Uri homme digne d'estre crew m'a affirmé qu' wne princesse 
akant fait arracher une dent s'en fit remettre subit wne 
autre d'une sienne damoiselle, laquelle se reprint; et quelque 
temps aprés maschoit dessus comme sus celle qu'elle avoit 
fait arracher auparavant, ilpeut bien estre" (Oeuvres, p. 611). 

Doctor Louis GUYON is meer positief, in zijn Miroir 
de la beauté et Santé corporelle, (1615, in 8° p. 369), geeft 
hij aan, dat als men een verkeerden tand getrokken heeft 
men deze onmiddelijk moet terugbrengen op zijne plaats 
en met een draad aan zijn buurman vastmaken. 
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#Et se reprendra, ainsy que je l'ay veu souvent." 
Ook het af knippen van tanden werd reeds toen verricht. 

Het instrument dat men daartoe bezigde gelijkt sprekent op 
dat waarvan men zich tegenwoordig bedient. 1) 

Een brief van Guy PATI1 , gedateerd 5 Oct. 1657 (t. II. 
p. 344) wijst er op, dat de corporatie der tabletiers, d. i. 
van die werklieden, die schaak- en dam borden en soortgelijke 
voorwerpen uit ivoor en ebbenhout vervaardigen en verkoopen 
zich ook bezighielden met het maken van kunsttanden. 

De tandheelkunde behoorde tot het domijn van de chirurgie. 
Een afzonderlijk hoofdstuk vindt men dan ook in elk hand-
boek der chirurgie gewijd aau ,Wart dentaire." - — Toch 
ontraadt DIONUs ieder chirurg om zich met tandentrekken 
in - te laten, in de eerste plaats omdat hij vreest, dat het 
uitoefenen dier kunstbewerking schaden zal aan de vastheid 
van hand, die de heelkundige zoo zeer noodig heeft bij de 
venaesectie ; eene andere reden nog geeft hij op en die is 
zeker wel de goede reden. Hij meent, dat het vak van 
tandentrekker ,,paroit un peu tenir du charlatan et du bate-
leur". n Or la probité devant être la rêgle de touter ses 
actions, il faut que le chirurgien se distingue de ceux qui 
veulent en imposer aux autres." 

Ten allen tijde zijn er kiezentrekkers geweest, die eer bij 
het gilde der kunstenmakers t'huis behoorden dan wel ge-
rekend mochten worden tot de klasse der heelmeesters. Ook 
in den tijd van DIONIS was dat het geval. Zij noemden 
zich noperateurs" en kozen bij voorkeur den Pont-Neuf als 
operatieveld. Met een degen op zij, eene kleeding overladen 
van goeden galon, bijgestaan door een paljas, wisten zij veel 
volk te trekken. Zij beloofden gouden bergen, gaven zich uit 
voor weldoeners der lijdende menschheid, zij genazen nde 

1) Zie de afbeelding in: Guillemeau, Oeuvres de chirurgie, 1649, in 
fol°. p. 513. 
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soldaten uit hoffelijkheid, de armen ter eere Gods en de 
rijke kooplieden voor geld". Doch hun aangeboren beleefdheid 
deed hen eiken patiënt aanzien voor een rijk koopman. Een 
politie-reglement van 31 Maart 1635 scheert dan over de-
zelfde kam, in een en 't zelfde artikel : 'des vendeurs de 
théizaque, arracheurs de dents, joueurs de tourniquet, marion-
nettes et chanteurs de chansons." 

In de XVIe eeuw waren hunne blufferijen reeds spreek-
woordelijk geworden. GUILLAUME BOUCHET, een schrijver 
van dien tijd, kent en bezigt de uitdrukking : Menteur 
comme un arrdcheur de dents." De namen van «maitre 
ARNAUT, CARDELIN. CORMIER en DUPAS waren destijds ver-
maard, In 't begin van de XVIIIe eeuw liet GRAND-THOMAS 
veel van zich spreken; maltre-chirurgien, autorisé de la 
Faculté, legde hij zich met voorliefde op het vak van 
dentiste toe en oefende dat bij voorkeur op den Pont-Neuf 
uit "au plein vent", paradeerende op een kar. Hij wist van 
alles partij te trekken om het publiek te lokken. Toen in 
de maand September 1729 MARIE LESCINSKA moeder werd 
van een DAUPHIN, liet hij overal onderstaande reclame 
aanplakken. 

"Le Grand-Thomas, recu à Saint-Cosme et fameux opérateur 
pour la partie qui concernti les dents, donne avis au public 
qu'il arrachera les dents pendant quinze jours gratis, en 
réjouissance de l'heureuse naissance de Mgr. le Dauphin; 
et qu'à cette occasion, il tiendra Lundi prochain, 19 du 
présent mois de Septembre 1729, table ouverte sur le Pont-
Neuf depuis la matin jusqu'au soir, et donnera pour le 
dessert une petite réjouissance d'artifice. 

La demeure eet quay de Conty, proche l' hotel de Conty. 
On le trouve tonjoure chez luy ou á sa place ordinaire swr 
le Pont-Neuf, vie a vis le cheval de Bronze." 

Hij stierf in 1759 en liet een eigen huis en ongeveer 
5 6.000 livres d'argent na. 
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Lodewijk XIV had zeer slechte tanden. In 1685, dertig 
jaren voor zijn dood, had hij er in de bovenkaak geen 
meer over en in de onderkaak waren alle de overblijvende 
gecarieerd. De eer om den mond van den Roi-Soleit in 
goeden staat te houden werd verdeeld tusschen den eersten 
geneesheer, den eersten chirurgijn en den koninklijken tand-
meester. Er werd een Journal de la santé de Louis XIV 
gehouden, dat voor de nakomelingschap bewaard gebleven 
is Men vindt er in vermeld, dat men Oleum Macidis en 
Oleum Thymi aanwendde, om den koning van tandpijn te 
bevrijden, dat een broodpap dienstig was, als zich een absees 
vormde in Zr. Ms. mond, eindelijk, dat als na overleg van 
de drie geleerden eene operatie noodzakelijk werd geacht, 
deze door den tandmeester werd verricht. Langen tijd ver-
vulde DUBOIS laatstgenoemd ambt. Door middel van een — door 
hem bedacht — elevatorium ruimde hij de hinderlijke brok-
stukken weg. Over het armamentarium sprekende, zegt 
DIoNIs in zijn ',Cours d'opérations de chirurgie": De 
instrumenten zijn gewoonlijk van staal, maar die, welke 
voor den koning of de prinsen gebruikt worden, zijn van goud; 
en zoo er een nog edeler metaal bestond, zou meu ze daaruit 
vervaardigen, want de vorsten beloonen onze diensten ruim. 

Reeds vermelden wij, dat DIoNIs zijnen collega's chirurgen 
op het hart drukte, de tandheelkunde liever over te laten 
aan de dentisten. Toch begaf hij zich wel eens op dat terrein 
en leeraarde, hoe men handelen moest om een tand te trekken;  

"Men late den patiënt o.p den vlakken grond plaats nemen 
De operateur zet zich op een stoel achter hem en houdt 
het hoofd tusschen zijne dijen stevig vast. Als de patiënt 
nu den mond opent, overtuigd zich de operateur met zorg, 
waar de aangestoken tand zich bevindt, opdat hij niet den 
verkeerde trekke; daarop déehausseert hij het tandvleesch 
en pakt nu met het instrument, dat hem het geschiktste 
voorkomt, den tand, basculeert even en trekt hem. Als de 
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operatie gelukt is, spuwt de zieke zijn tand uit tegelijk met 
het bloed afkomstig van de tandvleeschwond". 

Het reeds aangehaalde Journal de la santé de tonic XIV 
vermeldt nog, dat men in 1685 aan de bovenkaak van den 
Koning eene opening bespeurde, waardoor als Z. M. dronk 
of zich den mond spoelde, vocht naar den neus een uitweg 
vond. Die opening was ontstaan "par l'eclatement de la 
machoire arrachée ayes les dents, qui s'etait enfin cariée et 
causait quelquefois quelqu' écoulement de sanie de mauvaise 
odeur". DuBoIs wist dit radikaal te genezen door canterisaties 
met het gloeiend ijzer. 

Evenmin als haar koninklijke gemaal, kon mevrouw de 
Maintenon op goede tanden bogen. In een brief dd. 9 Juli 
1714 schreef zij aan de prinses des URSINS : "ik kan bijna 
niet meer zien, mijn gehoor is nog veel slechter, men kan 
mij moeielijk verstaan, daar mijn uitspraak zoo geleden 
heeft door het verlies van mijne tanden". 

CHARLES ARNAULT FORGERON was in 1712 tandmeester 
des konings oftewel ,,chirurgien-opérateur pour les dents" 
op eene jaarwedde van 2.295 livres. Hij vervulde hetzelfde 
ambt bij den Dauphin en bij de Dauphine, waarvoor hem 
nog 1500 livres werden toegelegd. 
• In den loop van de XVIIIe eeuw maakte de tandheelkunde 

werkelijke vorderingen, dank zij Benige Parijsche dentisten, 
als Ghteura I, tandmeester van den hertog van Orleans; 
ROBERT DUNON, dentiste des Enfants de France; PIERRE 
FAUCHARD; MOUTON; ANSELME JOURDAIN; CAPERON; BOUR-
DET, tandmeester van Lodewijk XV en XVI. Hun streven 
was het misbruik der te veelvuldige extracties tegen te gaan. 
Reeds bij den aanvang van de XVIIIe eeuw protesteerde 
DIoNIs tegen die rage van trekken. 

CAPERON had het ongeluk om LODEWIJK XV bij het 
reinigen van diens mond twee tanden te breken. «De 
koning was zeer geduldig", schrijft Barbier, „hij heeft ge- 
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leden en hevig geleden zonder te klagen en zonder al te 
onaangename dingen aan dien dentiste te zeggen". 

SEBASTIAAN MERCIER schreef in 1783: "De bekwame 
tandmeesters leggen er zich meer op toe de tanden te 
behouden, dan om ze te trekken; toch zullen ze u dien dienst 
niet weigeren, als gij er op staat. Als op, straat tandpijn u 
overvalt, dan behoeft ge slechts uwe oogen op te slaan om 
een uithangbord te zien, waar een groote maaltand op 
afgebeeld staat, dat u als het ware toeroept : komt binnen 
De dentiste doet u plaats nemen, hij slaat zijn kanten 
lubben even terug, trekt vaardig uw tand en biedt u eene 
mondspoeling aan. Verlangt gij in plaats van den weggenomen 
tand een kunsttand, dan zal dezelfde persoon u eveneens 
gaarne zijne diensten verleenen. Een, die het in die kunst 
stellig het verst heeft gebracht, is CATALAN in de rue 
Dauphine. Hij maakt u een volledig gebit, waarmede gij 
zonder hinder noch moeite alle spijzen vermalen kunt". 

Men gebruikte toen voor kunsttanden ivoor, menschen-
tanden en tanden van het rund of van de zeekoe. 

Tot de middelen, die gebezigd werden om de pijn bij 
caries dentium te bedaren en den voortgang van het tandbederf 
te stuiten, behoorden het aanraken van den tand met een 
stuk ruwe koraal en met de hand van den operateur. Zoo 
schrijft BuNON : "De genezing van tandpijn door de een-
voudige aanraking met den vinger is een wonder onzer 
dagen,. dat ik niet met stilzwijgen voorbij mag gaan. Meii 
beweert, dat het gunstig effect van die aanraking te danken 
zou zijn aan, aan een of ander praeparaat, waarin de llguéris-
seur" zijn vinger zou gedoopt hebben, men veronderstelt 
zelfs, dat dit oorsmeer zou zijn, waarmede heimelijk de 
vingertop werd bedeeld. Niets is minder waar, het geheim 
der genezing schuilt hierin, dat de pijn gestild wordt door 
het vertrouwen van den zieke in de genezing". 1) 

1) Essay sur les maladies des dents, 1743, in 12 p. 178-191. 
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In 1772 vinden wij het eerst melding gemaak van de 
pijnstillende eigenschappen van den magneet. 1) Une petite 
barre aimantée au prix de 50 sous (3 livmes avec I'etui) posée 
avec Za pointe sur Za dent douloureuse, avant .win de l'y 
laisser quatre minutes, Za malade étant tourné au Nord, est 
d'un succes szlr 	Een eindje verder staat echter : zoo 
de pijn aanhoudt, moet men met een magneet de aan-
grenzende tanden aanraken. De magneet geneest niet ijquand 
il y a fluxion". De nabijheid van ijzer, staal, van een anderen 
magneet, ook van roest, neutraliseert zijne werking. 

Bij arrest van 19 April 1755 werd het aan vrouwen 
verboden als dentiste op te treden. Hoe zou het mogelijk 
zijn, luidt de parlements-acte, dat vrouwen en meisjes, die 
welvoegelijkheidshalve de lessen in anatomie en osteologie 
niet mogen volgen, genoegzame kennis zouden kunnen ver-
gaken om met goed gevolg dit onderdeel van de heelkunde 
uit te oefenen, wanneer na vele slapelooze nachten, met 
hard werken doorgebracht, de ervaring der grootste meesters 
nauwelijks genoeg is om die operatiën te verrichten ? 

Toch practiseerden er in 1.760 nog twee vrouwelijke 
dentistes, met name Mlle. PALA1s en Mlle. HEaV1EVX. 
Destijds telde Parijs slechts een dertigtal taudmeesters. 
Twee hunner waren tevens meesters in de heelkunde, de 
andere mochten alleen den titel voeren van 'Experts", eene 
kwalificatie ontleend aan de statuten van Sept. 1699. 

L'Almanac.h Dauphin, een Parijsch adresboek, dat voor 
het eerst in 1772 verscheen, levert het bewijs, dat men 
destijds ook van reclames niet af keerig was. In de editie 
van 1777 leest men o.a.: 

Chirurgiena-dentisten et experts pour lee maladies des dents 
et des gencives. 

Botot, place Maubert. Een der beroemdsten voor alles wat 
ziekten van de tanden en van het tandvleesch aangaat, geeft 

1) Affiches, annonces et avis divers, no. du 1 Avril 1772. 
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in deze hoofdstad openbaar en praktisch onderricht in de 
kunst om de tanden te behouden en te tiekken. Deze 
handige en beroemde artist, die dagelijksch nieuwe bewijzen. 
levert van zijne toewijding en van de kennis die hij zich 
eigen gemaakt heeft in dat deel van de heelkunde, heeft 
maar één doel, te weten : de jonge leerlingen die bestemd 
zijn zich in de provincie neer te zetten, te bekwamen en 
hen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met, en 
het gebruik te leeren van de instrumenten die het den 
artist het gemakkelijkst maken om te opereeren en tevens 
den patiënt het minste pijn veroorzaken. 	AM5TY. 

(Geneeskundige Courant No. 10.) 
49e Jaargang. 


