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Er bestaat in de V. S. van Noord-Amerika een syndikaat 
of associatie, gevormd uit de verschillende tandheelkundige 

faculteiten. Ieder "Dental College" zendt een of meer afgevaar-
digden ter bijwoning dier faculteits-bijeenkomsten, waarin 
verschillende onderwerpen het onderwijs enz. betreffende, 
behandeld worden. Daaronder behoort ook de beoordeeling 
van de boeken, die voor het onderwijs in aanmerking kunnen 
komen of aanbeveling verdienen, welke, na goedkeuring tot 
textbooks, standaardwerken verheven worden. 

Een aantal boeken zijn reeds tot textbooks geproclameerd : 
o. a. Guilford, Orthodontia ; Fillibrown, Operative Dentistry; 
Mitchell, Special Chemistry enz., enz. Thans is het werk van 

BÖDECKER in de bevoorrechte kring opgenomen. Waarom? 

Om de voortreffelijkheid als leerboek zeker niet. Van begin 
tot het einde, te pas of te onpas, worden uitsluitend de 

theoriën van HEITZMANN verkondigd en beleden. 
Eene vergelijking met de werken als die van TOMES, 

WEDL, SALTER, ARgövY, e. a. kan het niet doorstaan. En 

toch, in onze bibliotheek bezitten wij geen enkel werk dat, 
wat plan van uitvoering betreft, met dit boek kan worden 

vergeleken. 
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Zooals de titel reeds aanduidt, is dit alleen een leerboek 
over anatomie en pathologie der tanden ; de operatieve tand-
heelkunde of i. e. w. de tandheelkunst blijft buitengesloten. 

Dergelijke werken nu bezitten wij tot nogtoe niet. Toch 
zoude het wenschelijk zijn indien ons een werk werd ge-
schonken, waarin al de jongste ontdekkingen op het gebied 
der anatomie, en bovenal op dat der pathologie in een af-
gerond geheel is vervat. 

Hoe omvangrijk bet werk van BÖDECKE$ ook is, het kan 
dezen wensch niet bevredigen; het is te eenzijdig en met 
te veel tendenz geschreven. 

Uit het hierboven gezegde hebben onze lezers waarschijnlijk 
opgemaakt dat de lezing van die 613 pagina's geen gunstigen 
indruk op ons heeft achtergelaten. Veel wat hierin voorkomt 
had zonder schade achterwege kunnen blijven en de vele 
herhalingen zijn bepaald hinderlijk. Als leerboek kunnen wij 
het den student niet aanbevelen; voor hen die zich met 
anatomie en pathologie bezighouden kan de lezing nuttig zijn. 
Het zonde dan ook al te onwelwillend zijn het boek alle 
waarde te ontzeggen. 

Ten einde onze lezers eenigermate met den inhoud van dit 
werk bekend te maken zullen wij enkele hoofdstukken, die van' 
het meeste belang kunnen geacht worden bespreken, te meer 
daar het standpunt dat HEITzMANN in de histologie en pathologie 
inneemt eene bijzondere en wellicht velen onbekend is. 

Om de theoriën in dit boek ontwikkeld goed te kunnen 
verstaan, zullen wij die hier in korte woorden mededeelen. 
(Wij maken evenwel de opmerking dat wanneer in de vol-
gende bladzijden de namen worden genoemd van ABBOTT, 
HART, BÖDECKEn e. a. deze synoniem zijn met HEITZMANN.) 

HEITZMANN neemt aan (Mikrosk. Morphologie, Wien 1M83) 
dat alle elementaire deelen van dieren en planten onderling 
verbonden zijn, zoodat het lichaam, ook van de hoogst- 
georganiseerde één individu uitmaakt, d. w. z. slechts één 
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enkel omvangrijke elementaire formatie en niet een samenstel 
daarvan is. Hiervan zijn uitgezonderd de elementen van het 
bloed. Het onderscheid der weefsels rust volgens H. alleen 
op de aanwezigheid van een levenlooze tusschen- of grond- 
zelfstandigheid, die als het produkt van de levenlooze vloeistof 
van het protoplasma te beschouwen is, terwijl de levende 
stof. zelf als een net- of vlechtwerk van afwisselenders vorm 
zich voordoet en in het lichaam nergens in haren samen-
hang onderbroken is 

Dit is in hoofdzaak de leer van HEITZMANN. In hetgeen 
volgen zal, zullen wij menigmaal gelegenheid hebben de 
toepassing daarvan en vooral in het pathologisch gedeelte 
uitgewerkt te zien. 

Overgaande tot het seriatim bespreken der hoofdstukken 
merken wij den lezers van den Dental Cosmos en den Inde-
pendent Practitioner op dat zij vele oude bekenden zullen 
ontmoeten. Het overgroote deel van dit boek is een herdruk 
van stukken in beide tijdschriften vroeger verschenen. 

In de hoofdstukken I en II wordt de ontleedkunde der 
beide kaken alsmede de veranderingen die zij in den hoogen 
ouderdom ondergaan vrij uitvoerig besproken, echter zonder 
iets nieuws te vermelden. Eerst met hoofdstuk III betreden 
wij het domein der tandheelkunde met de beschrijving van 
den uitwendigen vorm der tanden. 

BÖDECKER bedient zich van een eigenaardige wijze de 
tanden door cijfers aan te duiden, die wij niet onopgemerkt 
mogen voorbijgaan. Hij noemt b.v. den 3e°  molaris max. 
sup. dextr. n°. 1, den tweeden n°. 2 enz., zoodat de 
3e  mol.: aan den linker kant het nummer 16 krijgt. Be-
neden links wordt de 3e  mol. n°. 17 en voortgaande naar 
rechts is de 3e° mol. n°. 32. Der duidelijkheid kan dit z.g. 
snelschrift niet bevorderlijk zijn; hoewel een zekere een-
voudigheid daaraan niet kan worden ontkend. Alleen, dit 
stelsel is asymetrisch zoowel in aanvang als eindpunt. Zoo 
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b. v. heeft de 2de bicusp. rechts boven het cijfer 4, terwijl 
die der benedenkaak aan dezelfde zij het cijfer 29 draagt. 

Maar een ernstiger bezwaar moet tegen dit hoofdstuk 
worden gemaakt, nl. het is voor een leer- of handboek niet 
volledig genoeg. [Wij missen o. a. bij de beschrijving van den 
uiterlijken vorm van de kroon de vermelding van de over-
dwarsche striae;] Daarentegen is de beschrijving van de tanden 
der le  dentitie alsmede het onderscheid tusschen de blijvende en 
wisseltanden, waarover hoofdstuk IV handelt, zeer goed. 

Eene uitvoerige behandeling valt het cavum dentis in 
hoofdstuk V ten deel. 

B. geeft ons hier een methode van meting aan de hand 
die ons zeer bruikbaar toeschijnt. Het groote gewicht die 
de kennis van de verschillende vormen waaronder het eavum 
dentis zich op verschillende leeftijden voordoet, voor den 
tandheelkundige heeft, doet ons elk hulpmiddel die de kennis 
kan bevorderen toejuichen. Twee tabellen completeeren dit 
hoofdstuk. 

"Articulation of the teeth — wij zouden hier gaarne de 
nomenclatuur, door Iszt&i voorgesteld, zien toegepast, nl. 
Odontharmose — vormt hoofdst. VI, waarin de bezitters van 
de "American System of Dentistry" een oude bekende aan-
treffen, wij bedoelen "de geometrische en mechanische 
wetten van de articulatie der tanden" van BONwiLL, 

Meer in 't algemeen wordt de ontleedkunde der tanden 
in hoofdst. VII behandeld : d. w. z. de ontleedkunde 
der alveoli (I), pericementum, periodontium (II) ; periosteum 
en gingiva (III); dentine (IV), glazuur (V), cementum (VI) 
en pulpa (VII). De hier opgenoemde weefsels worden in 
korte trekken naar hunne algemeene kenmerken beschreven. Bij 
V komt evenwel een vrij onduidelijke passus voor, pag. 42, 
nl. "whereas dentine is undoubtedly a form of connective 
tissue closely allied to bone, enamel bears no resemblance 
to any other tissue in the animal organism. It starts from 
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epithelium, becomes transformed into connective tissue, yet 
exhibits features characteristic of epithelial structures". 

Het is moeilijk hieruit iets te maken : een weefsel is van 
epithelialen .00rsprong; vertoont daarvan alle kenmerken en 
is toch in bindweefsel omgezet!! 

Eenige regels verder • "the enamel is composed of so 
called enamel prisms, exhibiting transverse striations, the 
striae of Retzius. Between* these enamel prisms there are 
narrow interstices which hold delicate beaded fibres, the 
enamel fibres." Nu hebben de onderzoekingen van v. EBNER 

duidelijk bewezen, dat die transversale striae (niet te ver-
warren met de bruna parallela strek" van RETZIus) niets 
anders dan een artefakt zijn Handb. d. Zahn. Bd. I. p. 212 
zegt v. EBNER: '/Mit S&UREN ... erhält man eine meistens, 
aber nicht immer im Anfange der Wirkung deutliche Quer-
streifung der Schmelz-prismen. Dieselbe wird erst durch die 
Säure hervorgerufen and ist an vollig intacten Prismen 
nicht  zu sehen " .. . 

Wij moeten aannemen dat deze uitspraak van v. EBNER 

der aandacht van BÖDECKER is ontsnapt, daar uit de littera-
tuur opgave blijkt dat dit handboek B. bekend is, anders 
ware het onbegrijpelijk dat door hem de striae als normaal 
verschijnsel wordt aangezien. 

Op het cementum en de pulpa komen wij bij de des-
betreffende hoofdstukken terug. "Anomale doch niet patho-
logische vormsels in de tanden als interglobulaire ruimte 
van Czermack" ; "pigmentatie en stratificatie van het gla-
zuur" enz. besluiten dit hoofdstuk. 

Zij die er toe mochten besluiten zich dit boek aan te 
schaffen worden in bijzondere mate de lezing van hoofdst. VIII 
aanbevolen. Het bevat den sleutel tot hetgeen in de volgende 
hoofdstukken zal worden behandeld en waarin de denk-
beelden van HEITZMANN over algemeene histologie worden 
uiteengezet 
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Achtereenvolgens worden hier de vier hoofdgroepen der 
weefsels beschreven, n.l. I bindweefsel, II spier-, III zenuw-
en IV epitheel weefsel. 

ad I, dit wordt verdeeld in A. myxomateus of mu-
coid; B. fibreus; C. kraakbeenig of chondrogeen en D. 
beenig. 

Onder de laatste rubriek (D) wordt de dentine en het 
cementum gebracht, en voegt B. hierbij: "Terwijl het 
kenmerk van elke groep of soort van bindweefsel enkel en 
alleen door de bijzondere eigenschappen van zijn grond-
zelfstandigheid bepaald wordt,moet dit zoo worden verstaan dat 
de lichamen (corpuscles) ofschoon in grootte, vorm en rang-
schikking varieerende, overal en altijd uit . eenvoudig proto- 
plasma bestaan, of, zooals in de dentine alleen uit fibrillen 
van levende stof' pag. 47. 

Het zoude ons te ver voeren over dit en het volgende 
hoofdstuk (IX over de ontwikkeling van bindweefsel) uit 
te weiden. Wij herhalen slechts dat het voor hen, .lie de 
zienswijze in dit boek neergelegd willen begrijpen, absoluut 
noodzakelijk is beide geheel door te werken. Wij zullen ons 
bepalen tot het aanhalen van een paar kenschetsende regels 
voorkomende aan het slot van hoofdst. IX. 

HElk weefsel ontstaat uit protoplasma dat in een indiffe-
renten staat verkeert, z. g. embryonaal of medullair (merg)-
weefsel. Geen enkel weefsel kan in een ander worden omgezet 
vóór dat het tot den embryonalen staat is teruggebracht. 
Deze wet is niet alleen van toepassing op de progressive 
ontwikkeling der weefsels, maar evenzeer op hunne terug-
gaande of retrogressive veranderingen en alle ziekelijke 
processen, dat is: in ontsteking of in het vormen van nieuw 
weefsel 'als uitvloeisel van bet ontstekingsproces ',hyper-
plasie" of in de ontwikkeling van tumoren." 

Met hoofdstuk X keeren wij terug tot de anatomie en 
histologie der tandweefsels en ontmoeten hier een oude be- 
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kende nit de jaren 1878-79, nl. de onderzoekingen over 
de fijnere bouw van de dentine. 

BÖDECKER geeft ons de door hem gevolgde methode aan, 
hoe men tanden moet praepareeren voor het microskopisch 
onderzoek. Bij voorkeur bedient hij zich voor het ontkalken 
van uiterst zwakke oplossingen van chroomzuur; als kleur-
middel par excellence voor de levende stof wordt goud-
chloride aanbevolen, doch kan ook pikrinzuur voor ontkalking 
worden gebruikt en karmijn als kleurmiddel. 

Als resultaat zijner onderzoekingen deelt B. ons mede dat 
de grondzelfstandigheid of matrix van de dentine een ana-
logon van been is, d.w.z het is lijmgevend en geïnfiltreerd 
met kalkzouten. In zijne beschrijving van de schede van 
NEUMANN missen wij de verklaring van HARTING}, waarom 
die wanden van deze schede zoo buitengewoon groote weer-
standsvermogen bezitten tegen de inwerking van zuren en 
bijtende kali. Van de fibrillen van TOMES, die in de cana- 
liculi dentis voorkomen, zegt B. dat zij in preparaten 
met chroomzuur behandeld, bleekgrijs zijn (dit kan dus 
niet de normale kleur zijn. Ref.) en in het midden van 
de canaliculi loopen zonder takken af te geven. De 
randen dezer fibrillen hebben een knopvormig voorkomen 
of vertoonen een oppervlakte die met een franje bezet 
is, hetgeen door de goudchloridkleuring duidelijk zicht-
baar wordt. 

Bij 1 000-1.500 x vergrooting blijkt dat de fibril ge-
kraald is en aan de oppervlakte uiterst fijne, doornachtige 
uitloopers ontspringen, die in de wanden der canaliculi 
dringen. Deze doorntjes zijn duidelijk konisch, met de basis 
naar de fibril; en de punt naar de matrix gekeerd. De matrix 
is niet homogeen, maar van een onmiskenbare netvormige 
bouw. De fibrillen staan in onmiddelijke verbinding met de 
been-lichaampjes van het cementum, evenzoo met de odonto-
blasten der pulpa. In overdwarsche doorsneden doen de 
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canaliculi zich als ronde of ovale kringen voor, waarin de 
fibrillen als een kleine punt liggen. 

De ruimten van Czermack zijn met protoplasma opgevuld, 
waarmede de fibrillen eveneens in direkte verbinding staan. 

De onderzoekingen van B. zijn later aangevuld geworden 
door Joux J. HART, die de fibrillen beschrijft als niet homo-
gene vormsels en vacuolen bevattende. (Of die vacuolen 
werkelijk als een normaal verschijnsel moet worden opgevat, 
kan in twijfel worden getrokken, zij kunnen evengoed als 
een , gevolg van de gevolgde methode van praepareeren, dus 
als een artefakt worden beschouwd. Ref.) Of de dentine-
fibrillen als zenuwen moeten worden opgevat, daarvan zegt 
HART het volgende : ,daar het ons niet bekend is dat er 
een weefsel bestaat dat uit zenuwen is opgebouwd, kunnen 
wij de opmerking van J. TOMES, dat de dentine fibrillen 
niets anders zijn dan zenuw-fibrillen, die de gewaarwordingen 
van den periferie naar het centraal orgaan overbrengen, niet 
ondersteunen. Doch nu wij weten dat de niet merghoudende 
zenuwfibrilllen dezelfde struktuur bezitten als die der 
dentine fibrillen, moeten wij daaruit het besluit trekken dat 
de zenuwen zoowel als de dentine fibrillen opgebouwd zijn 
uit levende- of contractile stof en die samentrekbáarheid der 
dentine fibrillen wordt door de vacuolen, die daarin voor-
komen, gemakkelijk gemaakt. Immers, zoo gaat HART voort, 
uit de laatste onderzoekingen is gebleken, dat de overbrenging 
van centripetale gewaarwordingen en de centrifugale bewegin-
gen zeer waarschijnlijk worden veroorzaakt door contractie 
der levende stof." 

De korrelige laag die tusschen de dentine en het glazuur 
ligt kenmerkt zich door kraalvormig voorkomen der fibrillen 
en gemis der vacuolen. Het reticulum daarentegen is hier 
sterk ontwikkeld, veel meer dan op andere plaatsen van de 
dentine. Uit de aanwezigheid van dit dicht netwerk ver-
klaart HART de groote gevoeligheid van deze plaats. De 
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dentine fibrillen bereiken deze korrelige laag niet, de bifur-
catie der kanaaltjes eindigt v66r deze laag wordt bereikt 
(dit geldt ook voor de grens tusschen dentine en cement). 
Men vindt hier een grof netwerk of reticulum. 

Aan het slot van dit hoofdstuk worden de onderzoekingen 
van HEITZMANN over het reticulum aangehaald en de invloed 
van de amalgamata en het cobaltum crudum op de dentine. 

In hoofdzaak wordt herhaald wat in hoofdst. VII ons 
reeds is medegedeeld. Wij hebben daar reeds vermeld dat 
HEITZMANN en zijne volgelingen het bestaan van een glazuur 
fibril aannemen. Deze fibril onderscheidt zich in niets van 
die der dentine. Evenals de laatste heeft ook de eerste een 
kraalvormig voorkomen en geeft uidoopers af die in de 
glazuur prismata dringen. 

In hun geloof aan het bestaan van die fibril staan zij tot 
nog toe geheel alleen; door geen enkel histoloog van naam 
wordt daaraan geloof gehecht, evenmin als aan een reticulum 
in het glazuur. Maar, fibril en reticulum passen wonder wel 
in de theoriën van HEITZMANN. Immers zonder beiden zou-
den HEITZMANN en ABBOTT moeilijk van een ontsteking 
van het glazuur hebben kunnen spreken. 

Te verwonderen is het, dat alleen HEITZMANN en zijne 
volgelingen dit reticulum hebben gezien, terwijl mannen als 
TOMES, MUMMERY, ANDREWS e. a., hoe veel moeite zij zich 
ook hebben gegeven, van dit netwerk . geen spoor hebben 
kunnen ontdekken. Ref. die in 1887 in de gelegenheid is 
geweest prmparaten van HEITZMANN te zien, heeft daarin 
niets waargenomen dat de beweringen van dien onderzoeker 
heeft kunnen bevestigen. Het is daarom beter de resultaten 
van deze onderzoekingen voorloopig onder benefice van in-
ventaris te aanvaarden en de teekeningen, hoe fraai die ook 
zijn moge, te wantrouwen. 

Uit al het voorgaande verwondert bet ons niet, dat B. 

een innige samenhang of direkte verbinding der dentine en 



164 Boekbespreking. 

glazuur fibrilles als zeker aanneemt. Op pag 93 treffen wij 
daarvan eene afbeelding. 

De kolfvormige lichamen die zoo vaak in het glazuur 
aan de grens van cie dentine worden aangetroffen zijn vol-
gens B. uitzettingen van het uiteinde der dentine fibrilen : 
de inhoud is protoplasma. 

In 't kort kunnen wij al hetgeen dat over den bouw van 
het glazuur in dit hoofdstuk is gezegd geworden, aldus 
samenvatten : 

Het glazuur wordt door levende stof doorkruist, die in 
den vorm van fibrillen in de tusschenruimte der prismata 
gevonden wordt. Deze fibrillen zijn onderling door zeer fijne 
fibrillen verbonden, die de glazuur prismata in vertikale 
richting doorboren. Behalve deze fibrillen wordt in de grond-
zelfstandigheid of matrix nog een reticulum van levende stof 
aangetroffen. De fibrillen staan aan den eenen kant met het 
plaat epithelium van de oppervlakte der kroon, aan den 
anderen kant met de dentine fibrillen in onmiddellijke 
verbinding. 

De onderzoekingen van ABBOTT worden aan het einde 
van dit hoofdst. toegevoegd zonder dat daardoor aan be-
langrijkheid wordt gewonnen. 

Na het glazuur volgt het cementum [hoofdst. XII]. De 
vondsten in het glazuur en de dentine gedaan worden ook 
hier aangetroffen. De "levende stof" staat in direkte ver-
binding met de dentine fibrillen. Bovenal belangrijk is hetgeen 
B. van de struktuur van het weefsel dat aan de hals van 
den tand gevonden wordt, schrijft. Het weefsel bestaat hier 
uit uiterst fijne prismata of spoeljes die vertikaal aan de 
oppervlakte van de dentine zijn gerangschikt. Tusschen deze 
prismata liggen gekraalde fibrillen. De uitwendige opper-
vlakte is door epitheel bedekt, dat een zeer groote over-
eenkomst met het membraan van Nasmyth heeft en in het 
tandvleesch overgaat. Latere onderzoekingen van HEITZMANN 
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en Roy zijn in 1892 gepubliceerd, waaruit wij alleen me-
moreeren, dat volgens hunne onderzoekingen de fibrillen van 
SHARPeY nooit in door chroomzuur ontkalkte praeraraten 
worden aangetroffen. Door hen werden fibrillen gevonden 
die zij met eipiercing cement fibrillae" bestempelen. 

De fijnere bouw der harde tandweefsels is hiermede af-
gehandeld. In de volgende hoofdstukken wordt de ontwikkeling 
der tanden en der zooeven besproken weefsels beschreven. 

Hoofdstuk XIII geeft ons een synopsis van de ontwikkeling 
der tanden en de vorming van dentine, glazuur en cementum 
wordt hier in minutim beschreven. Wij zullen ons bepalen tot 
het weergeven van de voornaamste punten door BÖDECKER 

en HEITZMANN ontwikkeld. 
In de eerste plaats wijzen wij op de verklaring door B. 

en H. gegeven over de wijze waarop dentine wordt gevormd. 
Pag. 131 lezen wij : in het begin van den 5en  maand 

komen aan den omtrek van de papilla (dentine) voor 't eerst 
aanduidingen voor van bijzondere, langwerpige lichaampjes, 
bekend onder den naam van odontoblasten. Deze vormsels 
zijn langwerpig ovaal, peer-, kegel-, of spoelvormig, en ont-
sproten uit de ineensmelting van een aantal medullair (merg) 
lichaampjes. — Geheel ontwikkelde odontoblasten worden 
enkele malen in onmiddellijke verbinding met de dentine aan-
getroffen en dit geldt voor de zij delingsche deelei van het 
dentine kapje. Een meer gewoon verschijnsel is het dat de 
merglichamen tusschen de odontoblasten en de dentine liggen. 
Odontoblasten ziet men dan, wanneer de vorming van den-
tine tot stilstand is gekomen (pag. 132). Zoodra dentine 
weder gevormd wordt veranderen de odontoblasten in meng-
lichamen, die dan in de grondzelfstandigheid van dentine 
worden• omgezet. 

Volgens BÖDECKER en HEITZMANN zijn de odontoblasten 
dus niet de dentinevormers, maar slechts provisorische vormsels, 
waaruit de medull. corpusculen ontstaan, die de eigenlijke 
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bouwers der dentine zijn. Op welke wijze het reticulum 
wordt gevormd is uit de gegeven beschrijving niet goed te 
begrijpen (zie pp. 133-134). Het ontstaan der tandbeen-
kogels wordt verklaard door eerre groepeering van een zeker 
aantal medull. Corp. vóór hunne omzetting in matrix. 

Het blijkt hieruit dat HEITZMANN en BÖDECKER aan-
hangers zijn van de leer der direkte transformatie der dentine 
vormers. Zij meenen dat alleen hierdoor de vorming der 
dentinekogels of wat hetzelfde is, de interglobulaire ruimte 
van CZERMACK kan worden verklaard. Zij gaan zelfs zóóver 
en beweren dat "met de theorie dat de odontoblasten on-
middellijk in dentine worden omgezet, het ontstaan der 
globulaire territoren onverklaarbaar is, en verder, dat in 
ziekelijke processen men deze kogelvormige territoren in 
medull. corpusc. ziet vervallen .... De verklaring van de 
formatie, oplossing, ontsteking (!) en restitutie (!) van den-
tine is volgens de leer van HEITZMANN zoo eenvoudig en 
begrijpelijk mogelijk. 

Wanneer men dit boek van begin tot einde doorleest en 
dan een oogenblik stilstaat bij de enorm uitgebreide literatuur 
opgave, dan rijst de vraag of BÖDECKER zich inderdaad met 
die literatuur heeft vertr6uwd gemaakt. Opvallend althans 
is het, dat in dit werk zoo weinig vermelding wordt gemaakt 
van onderzoekingen die het tegendeel bewijzen van hetgeen 
in dit boek wordt geleerd. Wij releveer en dit feit omdat 
juist naar aanleiding van de uitspraak van zooeven, wij hier 
op de onderzoekingen van Prof. HARTING} meenen te moeten 
wijzen, die in Deel XIV der Verhandelingen der Kon Aka-
demie zijn , opgenomen nl. de "Recherches de morphologie 
synthétique sur la production artificielle de quelques for-
mations calcaires organiques," waarin op overtuigende wijze 
het ontstaan van globulaire territoriën — in geheel anderen 
zin — wordt verklaard. 

ABBOTT, die zich eveneens met het onderwerp — vor- 
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ming van dentine — heeft beziggehouden, heeft zieh tot taak 
gesteld de volgende vragen te beantwoorden, n.l. zijn odon-
toblasten absoluut noodzakelijk als overgangsstadium tot de 
vorming van dentine? Op welke wijze vormen de odonto-
blasten een samenhangend geheel van dentine als zij laags-
gewijs worden omgezet in grondzelfstandigheid (matrix) ? 

De eerste vraag wordt bevestigend beantwoord, dus eens-
luidend met de propositiën van BöDECXER. Met de tweede 
vraag bevestigt ABBOTT de zienswijze door KÖLI.MMEE, het eerst 

in 1852 (Mikroskopische Anatomie) voorgestaan. KöLLIKER 
nl. beschouwde toen eene enkele laag van odontoblasten in 
staat dentine te vormen en dat van de groei der nuclei eene 
aanwas werd verkregen. Uitdrukkelijk ontkent KöLLIKER, 
dat de pulpa in haar geheel, laag na laag, in odontoblasten 
kan worden veranderd. ABBOTT gelooft met TCMES dat de 
merg lich. van de pulpa progressief in odoutoblasten worden 
omgezet, waardoor de vermindering van den omvang der 
papilla verklaard wordt en voegt hieraan toe "dat elke 
odontoblast, terwijl deze aan het distale of perifere einde in 
medull. corpusc. verandert (en dentine vormt) hare normale 
lengte behoudt door toevoeging van andere medull lichamen 
ten koste van de papilla. 

Het hoofdstuk over de ontwikkeling van het glazuur neemt 
een belangrijke plaats in dit boek in — ongeveer 50 pag. 
Van het oogenblik dat de groef in de oppervlakte van het 
mondslijmvlies te voorschijn treedt tot aan de vorming van 
het glazuurorgaan wordt in dit hoofdstuk elke phase nauw-
keurig beschreven. Belangrijk vooral is het gedeelte waar 
BÖDECKER ous de verklaring geeft van de wijze waarop dit 
orgaan in omvang toeneemt. Dit geschiedt volgens hem 
door "vermeerdering der levende stof en vorming van 
tusschenstof." 

Wij herinneren onzen lezers dat het gl. orgaan uit vier 
lagen bestaat, n. 1. uit een inwendig en een uitwendig 
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epitheel, een stratum intermedium en een corpus stellatum. 
De laatste laag (corp. stell.) wordt door BöDECKER voor 
bindweefsel aangezien en wel van de myxomateuse varieteit. 
Dat dit inderdaad bindweefsel is daaraan wordt door hem 
niet getwijfeld. Trouwens dit past volkomen in de theoriën 
van HEITZMANN en wellicht worden daarom onderzoekingen 
als die van G. ANNET, (Biolog. Unters. Bd. II 1832) die in 
strijd zijn met de zienswijze van H. ook geheel geignoreerd. 
Pag. 45 dier Biol. Unters. zegt ANNEL : Bei der Unter-
suchung sorgfältig zerzupfter Partiën dieses Gewebes (Gallert-
gewebe Corp. stell.) .. findet man etwas Anderes als was 
man gewöhnlich "sternförmige" Zellen zu nennen pflegt. 
Man erhält nämlich dabei eine reichliche Menge unvoll-
ständig isolirter und in der Regel ziemlich undeutlich con-
tourirter, Kern führender, grösserer oder kleinerer, mit zahl-
reichen Fortsätze versehene Platten.. . "Die Platte ist von 
unregelmässiger Gestalt, an der Rändern wegen der abge-
rissenen Fortsätze sehr gezackt : die Oberfläche ist oft wie 
mit Riffen und Vorsprüngen besetzt und als der einzige be-
stimmte Theil dieses Wirrwarrs tritt der meistentheils scharf 
contourirter, körnige und dunkler erscheinenden, oft von 
einer körnige, dunklen Partie zunächst umgebener Kern vor ... 
Zellenform (lassen sich doch) darstellen, welche eine voll-
ständige Uebergangsreihe zwischen den beschrieben Stachel-
zellen des Strat. interm. und den ganz entwickelten grob-
zweigigen Plattenzellen, wie die Zellen des Gallertgewebes 
mit Recht genannt werden können, bilden.... Alle diese 
Plattenzellen können also von Stachelzellen herstammend 
und gewissermassen durch eine nach allen Richtungen in 
Folge der Ausspannung der Zwischenräume entstandene, 
kolossale Entwickelung solcher Zellen angesehen werden." 

Uit dit citaat blijkt dat het nog niet zoo onomstootelijk 
vaststaat dat het corp. stell. bindweefel moet zijn en de ver-
klaring door ANNE!. gegeven komt ons waarschijnlijker voor, 
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die het niet noodig maakt onze toevlucht tot een hypothese te 
nemen die, buiten de aanhangers van HEITZMANN door geen 
enkel histoloog ondersteund wordt. 

Op pag. 161 maakt BöDEOKER de zeer juiste opmerking 
"dat de aanhangers der celtheorie nooit zullen kunnen be-
grijpen op welke wijze mergweefsel nit epitheel ontstaan 
kan". Maar laat B. erop volgen, voor ons bestaan er geen 
individueele cellen, wel lagen protoplasma waarin de levende 
stof als een vlechtwerk verspreid ligt. Elk deeltje dier stof 
kan van de, kleinst-denkbare korrel tot een groote vaste 
klomp groeien waarin later eene differentiatie plaats grijpt, 
n.l. een perifeer gelegen protoplasma met betrekkelijk weinig 
levende stof en een centraal gelegen lichaam — nu-
cleus genaamd -- een groote hoeveelheid levende stof 
bevattende. 

Evenals in de dentinevorming veranderen ook hier de 
cellen van het inwendig epitheel — ameloblasten genaamd — 
in merg of medullair corpuseulen die het glazuur vormen. 
Zij — de ameloblasten — worden uit het strat. intermed. 
gerecruteerd. 

Volgens BÖDECKER is het lot van het gubernaculum dentis, 
dat het in bindweefsel wordt omgezet, eene bewering die in 
lijnrechten strijd is met de nauwkeurige onderzoekingen van 
MArAssEZ. Deze laatste onderzoeker heeft aangetoond, dat de 
kysten die in de kaken voorkomen [z.g. paradentaie kysten], 
juist in de overblijfsels der epitheelcellen van het gubernaculum 
hunnen oorsprong hebben. Doch dit wordt door HEITzMANN 
en BÖDECKER geïgnoreerd en bovendien past het overgaan van 
het eene weefsel in het andere geheel in hunne theoriën. 

"Faulty development" is het hoofdstuk dat nu volgt en 
het voorgaande van dat, over gontwikkeling van het cemen-
tut" scheidt. 

Onder de verschillende ontwikkelings anomaliën in het 
glazuur voorkomende, treffen wij hier "hypoplasie" — waarbij 
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wij helaas de mikroskopische beschrijving missen — ofwij-
kingen in de normale verbinding van glazuur en dentine" -  
"laagsgewijs gevormd glazuur" — "anomale beloop der 
glazuur prismata" — "onvolledige calcificatie van het glazuur 
zonder pigmentvorming" — "gepigmenteerd glazuur" -  
"korrelig glazuur" enz. Deze onderdeelen zijn van den 
hand van ABBOTT. 

Van hoofdstuk XVII halen wij slechts de slotsom aan, 
waartoe de onderzoekingen over de ontwikkeling van het 
Cementum BÖDECIKER hebben geleid : 

I Cementum ontstaat uit mergweefsel evenals been en 
andere weefsels. 

II De mergcellen zijn het die kalkzouten afzetten nog vóór 
cement-corpusculen zichtbaar zijn. 

ITI De kalkzouten worden (dun) opgelost en opnieuw in 
de merglichaampjes gedeponeerd, welke (de merglich.) 
onregelmatig rondom de cementcorpuscnlen gerangschikt 
liggen = de laatste (cement-corpusc :) nemen nooit 
kalkzouten in zich op. 

IV Later groepeeren zich de merglichaampjes en in hun 
midden komen de cement corp . te liggen. 

V De uitloopers der cement-corpusc : zijn draden van 
levende stof. 

VI De netvormige bouw van de oorspronkelijke merglich. 
blijft in de grondzelfstandigheid van het cement bewaard, 
ook nadat dit volkomen met kalkzouten is geïmpregneerd 
en de oorspronkelijke merglichaampjes verdwenen zijn. 

In hoofdstuk XVlll wordt de ontwikkeling van de tanden 
bij rachitische embryo's beschreven. Op pag. 24z komt een 
afbeelding voor die veel overeenkomst heeft met vormsels, 
welke voor zenuwuiteinde in de dentine aangezien en zoo-
danig beschreven zijn geworden. 

De hoofdstukken XIX en XX besluiten het anatomisch 
gedeelte van dit omvangrijk werk. 
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Van de fijnere bouw der pulpa (hoofdstuk XIX) zegt 
BÖDECKER het volgende : 

De pulpa is een varieteit van bindweefsel bekend onder den 
naam van myxomateus en dat de embryonale vorm voorstelt.. . 
Dit myxomateus weefsel is met zeer fijn fibreus bindweefsel, 
dat in afwisselende hoeveelheid voorkomt, doorweven en wordt 
door een gesloten stelsel van bloedvaten nl. arteriën, venae 
en haarvaten doorkruist. In de pulpa komt minstens één 
arterie voor, dikwijls bevat zij een aantal daarvan. In geringe 
hoeveelheid zijn ook lymphvaten aanwezig. Deze uitspraak 
van BÖDECKER dient men met eenige reserve te aanvaarden. 
Op pag. 78 van de 4de  uitgaaf van Tomes Manual of Dental 
Anatomy lezen wij de volgende kort en bondige verklaring : 
,,No lymphaties are known to occur in the tooth pulp" 
en BÖDECKER zegt zelf op pag. 251 As to the distribution 
of lymphaties, I must abstain from positive statements. 

'De pulpa is rijk aan zenuwen die bundelsge wijze het myxo-
mateus weefsel doortrekken. Deze bundels bestaan uit merg- 
houdende zenuwfibrillen. In de omtrek van de oppervlakte van 
de pulpa verliezen zij hunne schede en worden naakte fibrillen 
waarna zij, in den vorm van uiterst fijne en gekraalde fibrillen, 
zich tussehen de odontoblasten verspreiden. 

De odontoblasten zijn langgerekte vormsels van protoplasma, 
bevatten een nucleus en liggen aan de oppervlakte van de 
pulpa... Tussehen de odontoblasten ontspruiten de dentine 
fibrillen en, vormsels zijnde van levende stof, staan zij in 
onmiddellijke verbinding met het netwerk van levende stof 
in de odontoblasten en in de matrix van de dentine. De 
verbinding met de eindfibrillen der zenuwen komt waarschijnlijk 
langs indirekten weg tot stand nl. door middel van het netwerk 
van levende stof. 

Het laatste hoofdstuk (XX) over het periodontium bevat 
niets bijzonders. Wij merken alleen op dat B. twee soorten 
van pericementum — zooals hij dit membraan noemt — 
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onderscheidt nl. een netvormig of myxomateus en een fibreus. 
De eerste vorm komt bij jeugdige, de tweede bij oudere 
individuen voor. De onderzoekingen van MALASSEZ, GALIPPE, 

COLLARD, BLACK e. a. schijnen voor B. niet te bestaan, 
tenminste hij verwaardigt zich niet de resultaten waartoe 
deze eminente onderzoekers zijn gekomen ook maar even 
te weerleggen. 

Een paar hoofdstukken zijn nog gewijd aan Eruption 
of the teeth (XXI) (niets nieuws), Absorption of temporary 
teeth (XXII), waarin enkele punten voorkomen die wij meenen 
niet onvermeld te mogen laten. 

Zoo b. v. lezen wij pag 265 de bewering van ToMES, «dat de 
absorptie der wortels van een rijk met bloedvaten voorziene 
papilla afhankelijk is, verklaart geenszins het verdwijnen 
van de tandweefsels, want deze papilla is niet anders dan 
mergweefsel"... Zij kan de oorzaak zoowel als het uitvloeisel 
der absorptie zijn. Evenmin is de verklaring, dat de merg-
cellen door hunne levendige groei of amoeboïde bewegingen 
het tandvleesch wegvreten, voldoende om het verlies der 
kalkzouten in het weefsel en het voorkomen van ronde of 
baaivormige uithollingen te verklaren. Maar hetzelfde beeld 
als hier beschreven is, zien wij ook bij de absorptie van 
dood been of ivoor en dit maakt het niet onwaarschijnlijk 
dat de oplossing der kalkzouten alleen door middel van een 
of ander zuur tot • stand komt, m. a. w. dat dit een zuiver 
chemisch of passief proces . is. Men krijgt evenwel een geheel 
ander inzicht wanneer men in gedachte houdt dat de wissel-
zoowel als de blijvende tanden levende weefsels zijn en 
dus verwachten kan dat zij een levendig aandeel nemen in het 
proces van omzetting van tand- in mergweefsel. Daar het 
absorptie-proces op een lijn te stellen is met het ontstekings-
proces, en het onomstootelijk bewezen is geworden dat 
actieve veranderingen der tandweefsels het gevolg waren van 
ontsteking, mogen wij ook a priori dergelijke veranderingen 
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van het beenweefsel der wisseltanden in het absorptie-
proces verwachten." 

Het zwaartepunt in het absorptie proces wordt ook hier 
in het netwerk van de levende stof gelegd, die in de tand-
weefsels aanwezig zoude zijn. De alleszins de lezing waard 
zijnde onderzoekingen van v. D. HOEVEN en HeMER, die in 
de Dental Review van 1891 zijn gepubliceerd, worden zelfs 
in de literatuur opgave niet vermeld. 

Een van de hoofdstukken die als de interessantste kan 
worden beschouwd is wel hoofdstuk XXIII, dat over de 
',physiology of the hard Dental tissues" handelt . 

Allereerst wordt de voeding van de harde tandweefsels 
besproken. Uit de voorgaande hoofdstukken is dan gebleken 
(altijd volgens HEITZMANN en BÖDECKER) dat deze weefsels 
niet alleen uit een matrix bestaan, die met kalkzouten zijn 
doortrokken, maar ook een netwerk van levende stof be-
vatten. Dit zoo zijnde zal dan ook geen enkele nauwkeurige 
waarnemer er aan twijfelen dat de voeding dier weefsels eene 
actieve is en ook zijn moet. Niet alleen de snelle groei van 
deze weefsels pleit hiervoor, maar ook het opvallend snel 
verlies van de kalkzouten uit de matrix in constitutioneele 
ziekten als: neuraesthenie, anaemia, graviditeit. enz., Hoe 
worden de kalkzouten in de dentine neergelegd, vraagt 
BÖDECKER, en hoe kunnen zij dermate verwijderd worden 
dat de dentine — oorspronkelijk zoo hard — in slechts 
enkele maanden zacht en broos wordt? Het antwoord luidt: 
Onderzoekt men de dentine kanaaltjes onder de sterkste 
vergrooting dan ziet men tusschen dentine fibril en den wand 
van het kanaaltje een smalle, heldere ruimte. Klaarblijkelijk 
zegt B. is deze ruimte met vloeistof opgevuld, welke ruimte 
dienst doet om de voedingsstof aan en de gebruikte stof af 
te voeren. Meer nog. Zelfs de eindfibrilen van levende stof 
in de matrix zijn door een uiterst smalle ruimte omgeven, 
waarin stoffen voorkomen die denzelfden dienst bewijzen als 
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hierboven is vermeld. En bovendien,. wanneer men bedenkt, 
dat de dentine fibril een struktuur is waarin vacuolen voor-
komen en de eindfibrillen rozenkrans- of kraalvormig zijn, 
dan ligt het voor de hand dat in de levende dentine de 
levende stof nooit in rust verkeert, dat het langzaam en bij 
voortduring zich samentrekt en dat door die samentrekking 
de omringende vloeistof niet alleen in beweging gehouden 
wordt, maar ook als 't ware de voedingsstoffen tot in de fijnste 
vertakkingen in dentine. glazuur en cement op- of uitpompt. 

Het scheikundig kenmerk (samenstelling) van deze vloeistof 
zou de ontleeding van een zekere hoeveelheid der kalkzouten in 
de klompjes van de matrix verklaren en deze zouten, verder van 
geen nut zijnde, kunnen in de lymphvaten van de pulpa 
gevoerd worden om ten slotte uit het lichaam te worden 
verwijderd. Waarom in het Bene geval voedingsstoffen uit 
de bloedvaten van de pulpa worden aangevoerd en in een 
ander geval weggevoerd worden, dat zegt B. nog niet te 
kunnen verklaren. 

Deze gang der dingen geschiedt evenwel in het glazuur 
veel langzamer. Dat het glazuur gevoed wordt daarvoor 
pleiten de vele gevallen — door elke tandheelkundige waar-
genomen — waar het glazuur zacht werd tengevolge van 
constitution eele stoornissen. 

Wij meenen den lezer op een enkel punt opmerkzaam te 
moeten maken, nt de onderzoekingen van BÖDECKER be-
treffen alleen ontkalke plaatjes van tandweefsel. Een ieder 
die bekend is met microscopie zal dus de bewerirgen hier 
boven aangehaald op hunne juiste waarde weten te schatten. 

Recalcificatie, op nieuw hard worden van het glazuur, 
ofschoon door BauME (en wie niet meer ?) ontkend, is 
werkelijk een feit zegt BöDECKEe. .. 

Een ander belangrijk punt schijnt door onze (B) onderzoe-
kingen over de struktuur der dentine voldoende verklaard, n.l. 
de gevoeligheid van dit weefsel. TOMES heeft de mogelijkheid 
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geopperd dat de dentine fibril zenuwen konden zijn. Deze 
bewering is echter niet houdbaar en wel om twee redenen. 

Ten eerste. Volgens de tegenwoordig geavanceerde be-
grippen is het wel niet mogelijk het bestaan' van bind- 
weefsel aan te nemen dat alleen zenuwen in zijn samenstellende 
weeke deelen zouden bevatten en ten tweede is het ons noch 
RETZZUS mogen gelukken een direkte ineenvloeiing der den- 
tine fibril met den as cilinder der zenuwen, die zoo over- 
vloedig in de periferi der pulpa voorkomen, vast te stellen . 

De moeielijkheid echter valt weg, zoodra men toegeeft dat 
de dentine fibrillen vormsels zijn van levende stof — hetgeen 
de zenuwen eveneens zijn. — Immers volgens HEITZMANN 

is de levende stof contractiel. De zenuwen, die uit levende 
stof bestaan, zijn, op grond van hun net- of kraalvormige 
struktuur, buitengewoon geschikt voor het overbrengen of 
geleiden van contractiën in de periferie naar de zenuw centra. 
Welnu, contractiën van de dentine fibril worden overgedragen 
op het netwerk van protoplasma in de periferie der pulpa 
om van hier uit naar de zenuw eindfibrillen te worden 
overgebracht en daar al deze elementen bewezen zijn vormsels 
te zijn, die onafgebroken samenhangen, is dit voldoende om 
de gevoelsleiding of kortweg — pijn 	te verklaren. 

Wat de gevoeligheid van het glazuur betreft daarvan weten 
wij zegt B. nog maar weinig. BAUME gelooft aan het bestaan 
daarvan en BÖDECKER haalt hier een voorbeeld aan om die 
gevoeligheid te bewijzen nl. bij het eten van een zuren appel 
ondervindt men pijnlijke gewaarwordingen in de tanden. 

Nog een derde punt zegt BÖDECKER wordt door zijne 
onderzoekingen verklaard en wel de verkleuring van gedevi-
talizeerde tanden. Het is hier de afwezigheid van een voedings-
stof en de inkrimping der fibrillen in beide weefsels die de 
verkleuring veroorzaken. (? Ref.) 

Wij zijn thans tot het pathologisch deel genaderd, waar-
over in een volgend nummer. 


