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De tandheelkundige wetenschap heeft zich in de laatste 
jaren buitengewoon uitgebreid, waarmede de praktijk gelijken 
tred heeft gehouden. De tandheelkunde van heden verschilt 
dan ook met die van voor een 25 tal jaren hemelsbreed. 

Waren de tandheelkundige kunstbewerkingen vroeger 
beperkt tot het verwijderen van zieke of holle tanden en het 
vervangen van die door kunsttanden, thans zijn die bewer-
kingen menigvuldiger en ingewikkelder en het arbeidsveld 
is grooter geworden. 

Daarmede wil niet gezegd zijn, dat de tandheelkundige nu 
de door de wet gestelde grenzen overschrijden moet, daar 
hij toch een zeer omschreven deel van het menschelijk 
lichaam behandelt, geenszins, maar de ziekte en aandoeningen 
waaraan de tanden en hunne adnexa onderhevig zijn, heeft 

*) Rede ter inleiding zijner voordrachten over tandheelkuude aan de 
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namiddags half vier ure in het auditorium der Hoogleeraren STOKVIS en Kumc. 



250 	Eene historische schets der Tandheelkunde. 

hij aan een grondig onderzoek te onderwerpen, en, 
zijn studie .in het bijzonder op die gericht hebbende, de 
therapie dien overeenkomstig kunnen verruimen, waardoor 
zijn beroep op de plaats is gebracht waar het oorspronkelijk 
behoort; het gemaakt tot een integreerend deel der heelkunde. 

Deze verheffing van den tandheelkundigen stand is niet 
zonder grooten strijd geschied, en veel vooroordeel is over-
wonnen moeten worden. Immers in het algemeen ziet men 
in den tandheelkundige nog den kiezentrekker van de open-
bare markt en der kermissen, den handwerksman, den verkooper 
van middeltjes als tandpoeders, mondwaters enz., die met 
grooten ophef aan den man gebracht en waaraan transcen-
dente eigenschappen toegeschreven worden. 

In dezen stand van zaken begint gelukkig, hoewel uiterst 
langzaam, verbetering te komen en tot het verleden te 
behooren. Evenals de geneesheer, zoo schrijft ook de tand-
heelkundige, wanneer de patiënt genees- of prophylactische 
middelen noodig heeft, die voor en laat het den apotheker 
over die te bereiden en af te leveren. 

De verheffing der tandheelkunde tot een wetenschap heeft 
tenminste dit ten gevolge gehad, dat zij van de zijde der 
geneeskundige faculteiten erkend wordt een deel uit te 
maken der geneeskunst en hier zoowel als elders Professoren 
en Docenten in de tandheelkunde aan de verschillende 
Universiteiten zijn aangesteld en toegelaten. 

Doch laat mij niet in den breede trachten te bewijzen, dat 
de tandheelkunde een even eerbaar beroep is als die van eenig 
andere wetenschap of kunst, maar U een blik gunnen in 
wat Tandheelkunde eigentlijk is, waarom zij verdient bestu-
deerd te worden en hoe en wanneer die studie moet geschieden. 

Wellicht zijn er onder U die met deze studie reeds 
eenigermate bekend zijn, anderen die daarvan niet op de 
hoogte zijn, doch gaarne willen vernemen of het de moeite 
waard is zich aan die studie te wijden, en ten slotte enkelen 
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wie dat alles duidelijk is, maar die onbekend zijn met hoe en 
wanneer die kennis het best kan worden verkregen. 

In de beantwoording dezer vragen vind ik de gelegen. 
heid U in kennis te stellen met de geschiedenis der 
Tandheelkunde, waarvan de kennis noodig, ja onontbeerlijk 
mag worden geacht voor een ieder die met vrucht haar wil 
bestudeeren en beoefenen. 

Die geschiedenis nu kunnen wij gevoegelijk in vier 
perioden verdeelen, n. 1. : 

de eerste, te beginnen met de oudste berichten tot aan 
de 13de eeuw 1262: 

de tweede, van de middeneeuwen tot aan PIERRE FAUCHARD 

1728; 
de derde, van P. FAUCHARD tot Sir JOHN TOMES 1848 ; 
de vierde, van Sir TOMES tot den tegenwoordigen tijd. 
Uit de oudste berichten, die wij bezitten, blijkt dat de 

Grieksche artsen zich ook met de ziekten der tanden hebben 
beziggehouden. Toch waren zij niet de eersten. Immers in 
het boek Euterpe § LXXXIV van HERODOTUS lezen wij 
dat reeds bij de Egyptenaren een afzonderlijke stand van Tand-
heelkundigen bestond onder de Pastophoren — zooals de 
geneeskundigen in 't algemeen genoemd werden. Hoever 
deze het in de kunst hadden gebracht vergat onze bericht-
gever te vermelden, doch zeer ver zal het niet zijn geweest, 
want tot nog toe zijn alleen kunsttanden uit sycamorehout 
vervaardigd, gevonden. Dat zij ook holle tanden met goud 
opvulden, zooals het gerucht ging, is gebleken op eene vergis-
sing te berusten. 

De mededeelingen die voor ons van waarde zijn, vinden 
wij eerst in de werken van HIPPOKRATES. Deze encyclopedist 
bij uitnemendheid heeft de tanden niet alleen in gezonde, 
maar ook in zieke toestanden gadegeslagen, en vele zijner 
waarnemingen leggen getuigenis af van zijn nauwkeurig 
onderzoek en opmerkingsgave. 
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Zoo was hem de innige samenhang niet ontgaan tusschen 
sommige ziekten der tanden en meer verwijderde organen, 
als borst, hals en oogen, en waarvan genezing alleen kon 
worden verwacht, zoodra 'de tanden in gezonden staat waren 
gebracht. De ulceratiën, die zoo vaak aan de tong voorkomen, 
schreef hij toe aan scherpe . punten en hoeken der tanden ; 
abscessen en woekeringen in en aan het tandvleesch zocht 
hij eveneens in ziekelijke toestanden der tanden. Verder zijn 
zijne voorschriften ter behandeling van kaakfrakturen en 
luxatie alleszins de lezing waard. 

Dat onze tandheelkundige voorvaderen wel eens in het 
genezen van tandziekten te kort schoten d. w. z. dat hunne 
geneesmiddelen niet de gewenschte uitwerking hadden, en 
dat zij dan naar een meer afdoend middel omzagen n. m. 1. 
de verwijdering van den boosdoener, is geen gewaagde stelling. 
Fxtractio dentium is dan ook een eerbiedwaardige instelling 
voor zooverre men oude gebruiken, — ten opzichte van tijd — 
eerbiedwaardig noemen mag. En hoevele van den tegen-
woordigen tijd hebben niet nog grooten eerbied en ontzag 
voor het uittrekken van hunne tanden? Doch niet alleen 
dat zij eerbiedwaardig is, neen zij is zelfs van goddelijken 
oorsprong. Immers CICERO in zijne De Natura Deorum 
verhaalt ons dat 1EscuLAPIUS, de derde zoon van ARSIPPI 
en AasINOAE extractio dentium heeft uitgevonden. 

Doch in weerwil vau die goddelijke afkomst schijnt aan 
die operatie nog vele gebreken te kleven, want in de hoofd-
stukken die over tandheelkunde handelen, wordt maar weinig, 
en zoo al, in ongunstige termen  over deze kunstbewerking 
gesproken. Men ging er slechts noode en schoorvoetend toe 
over. Liever trachtte men pijnlijke tanden met allerlei mid-
delen te genezen, en menig dwaas recept wordt ons met het 
ernstigst gezicht van de wereld als panacea aangeprezen. 
Een aantal voorschriften voor het weder vastgroeien van 
losstaande tanden wordt ons aan den hand gedaan en evenzoo 
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om pijnlijken en vaststaanden te doen uitvallen. Helaas dat 
ook deze kunst als zooveel andere, met de ouden is ten 
grave gegaan, want hunne voorschriften laten ons tegen-
woordig in de steek. Willen wij een tand of kies doen 
verdwijnen, dan is onze eenige reddende engel, de forceps. 

Was het met de tandheelkunst als zoodanig treurig gesteld, 
nog jammerlijker was het met de wetenschap. Mannen als 
ARISTOTELES en PLINIUS verkondigden de vreemdsoortigste 
theoriën en hielden aangaande de ontwikkeling en anatomie 
der tanden, er de meest dwaze begrippen op na. 

ARISTOTELES, die als de grondlegger der vergelijkende 
ontleedkunde mag worden aangemerkt, verklaarde het onder-
scheid tusschen been en tanden daarin te zijn gelegen, dat de 
tanden gedurende het geheele leven in lengte toenemen, terwijl, 
been een bepaalde grens nooit overschrijdt. En PLINIUS omhult 
zijne verhalen en mededeelingen met zoovele fabels en phanta-
siën, dat zij zelfs voor historische studie alle waarde missen. 

Een schrijver waaraan de tandheelkunde veel dank ver-
schuldigd is, was CELSIIS 32 j. v. Chr. al bracht ook hij 
niet veel licht aan in de oorzaken der verschillende tand-
en mondziekten. De puddelen door hem voor bovengenoemde 
ziekten aangewend, waren vele, welke hij in plaatselijke en 
algemeene verdeelde. Ook deze beroemde geneesheer koesterde 
een afkeer voor de extractie van tanden, beval haar noch-
thans aan om scheefstand der blijvende n.m.l. door vroegtijdige 
verwijdering der wisseltandem, te voorkomen. 

Eerst bij SCRIEONIUS 43 j. n. Chr. vinden wij eene 
verklaring van Caries Deniium Volgens dezen schrijver zou 
Caries door inwerking van wormen tot stand komen; door 
berookingen worden zij (de wormen) gedood, den voortgang 
en de begeleidende pijnen gestuit. 

Het is in de geschiedenis der geneeskunde een gewoon 
verschijnsel, zooals Prof. STOKVIS zoo treffend in de eerste 
les van zijne "Voordrachten over geneesmiddelleer" doet uit- 
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komen — dat men allereerst begint met eene ziekte te 
genezen, en dat is wat de lijdende menschheid in de eerste 
plaats verlangt en daarna zich toelegt op het opsporen van 
de oorzaak en van het wezen der ziekten-processen. De geschie-
denis der tandheelkunde kan en mag als voorbeeld en beves-
tiging van deze uitspraak gelden. 

V66r• GALENUS geb. 131 j. na Chr., schijnt men de tanden 
te hebben beschouwd als levenlooze organen, die, op zich 
zelf, geen pijn kunnen veroorzaken. GALENUS — door 
pijnlijke ervaring geleerd — ontkent de juistheid van die 
bewering en maakt wel degelijk onderscheid tusschen pijn, 
die van de tanden en die, welke van het tandvleesch uitgaat. 
De echte tandpijn noemt hij Haemodia. Beide vormen heeft, 
zooals gezegd, GALENUS bij zichzelf waargenomen. 

En dat de tanden werkelijk pijn kunnen doen, bewijst 
GALENUS met de verklaring. dat binnen in de tanden weeke 
zenuwen voorkomen. Verder vinden wij in zijne werken 
ook nog een vrij uitvoerige ontleedkundige beschrijving der 
tanden, tandkassen en de rangschikking der tanden in de 
kaken. Zijn therapie der tandziekten is geheel overeenkom-
stig de destijds heerschende begrippen n.m.l. gericht op de 
verbetering der kwade sappen. Holle tanden vult hij op 
met Therisca Andromachi. 

De schrijvers die na GALENUS komen, brengen de weten-
schap en de kunst niet veel verder; toch vindt men hier 
en daar het een en ander dat ons der vermelding waard 
voorkomt. Zoo leest men bij CAELIUS AURELIANUS 300 j. 
na Chr.,, de waarschuwing geen hoektanden te trekken, 
wegens het groote gevaar dat men loopt daarbij het oog te 
kwetsen eene bewering, die men heden nog wel eens van 
leeken kan hooren. 

Anus van AMInA 550 j. n. Chr. gaf aan het vermoeden, 
door GALENUS uitgesproken, dat in de tanden zenuwen 
voorkomen, in zooverre vasten grond, dat hij den loop van 
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een tak van het vijfde zenuwen paar beschrijvende, daarbij 
aantoont dat door deze het mondslijmvlies, de tong en het 
tandvieesch verzorgd wordt. Op grond van deze ontdekking 
wijst hij op het verschil dat tusschen been en tanden bestaat, 

dat de tanden de eenige harde organen van het 
menschelijk lichaam zijn die gevoelszin bezitten. 

Ook op operatief gebied onderscheidt zich AETIus. Zoo 
verklaart hij de uitvinder van de vijl te zijn d. w. z. de 
toepassing van dit instrument in de tandheelkunst; dan, 
Paruliden worden door hem aanvankelijk met emolientia, 
later met adstrhagentia behandeld. Epuliden ondergaan dezelfde 
behandeling. Iistulae dentis worden opengelegd en zoo dat 
niet tot het doel voert, dan extraheert hij den tand. 

De enkele goede raadgevingen en voorschriften, die men 
in de oude handboeken vermeld vindt, worden echter in den 
regel onder een overstelpende veelheid van dwaze overwegingen 
begraven. PAULus VAN AEGINA 636 j. n .Chr. geeft den raad, 
wil men zijne tanden in goeden staat houden, er voor te 
waken dat ons voedsel niet in de maag bederve, want zegt 
hij, dit geeft tot vomitus aanleiding, wat zeer nadeelig voor 
de tanden is. Vandaar dat PAULUS het nuttigen van droge 
vijgen en koude spijzen ontraadt. Verder wachte men zich 
op harde voorwerpen te bijten en drage men zorg na 
iederen maaltijd den mond goed te reinigen. 

Waarop wij ten slotte nog uwe aandacht willen vestigen, 
is op het fijne onderscheid dat PAULus maakt tusschen Parulis 
en Epulis. De laatste, zegt PAULUS, is een tumor die van 
het tandvleesah uitgaat en buiten de tanden uitsteekt, en 
Parulis een omschreven absces in het tandvleesch. Paruliden 
snijdt hij eenvoudig af en Epuliden circelvormig uit, en, 
de wonden niet spoedig genezen, brandt hij ze uit. 

Gingen de Grieksche en Romeinsche artsen schoorvoetend 
tot extractie der tanden over, de Arabische hadden een afschuw 
voor dergelijk bloedig ingrijpen, en waren hiertoe bijna niet 
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te bewegen. RHAZES, ongeveer 1090 n. Chi. voert dan ook 
een berg van geneesmiddelen aan, waarmede hij alles genas 
of tenminste trachtte te genezen, want het laaste scheen hem 
toch niet altijd te gelukken. In die gevallen dan, wendde 
hij stoffen aan die de tanden moesten losmaken of deden 
uitvallen. Holle tanden vulde hij op met een mengsel van 
mastix en aluin. Tandpijnen op ontsteking berustende, 
genas RHAZES door aderlatingen. 

HATA ABBAS 994 n. Chr. daarentegen neemt de tandpijn 
met het ferrum candens weg, en scheefstaande tanden met 
de forceps. SEaAPION 1002 n. Chr , die meer conservatief 
is, bindt losstaande tanden met goud- of zilverdraad vast. 

De meeste der hiervoren aangehaalde schrijvers behandelen 
de tandheelkunst slechts fragmentarisch ; AVICENNA 978-10H 
n. Chr. is het, die het eerst een meer uitvoerige verhande-
ling geeft van de verschillende onderdeelen dier kunst. 
En inderdaad, deze schrijver heeft meer dan een zijner 
voorgangers bijgedragen tot vermeerdering der kennis van 
de anatomie en physiologie der tanden. Alleen vergist 
hij zich, wanneer hij in het langer worden der tanden die 
hunne antagonisten missen, een bewijs zoekt tot staving 
zijner bewering, dat deze organen gedurende het leven 
blijven groeien. Wil men zijne tanden behouden, zegt 
AVICENNA, dan is zorgvuldig reinigen der tanden aanbevolen, 
waarbij gebruik kan worden gemaakt van tandpoeders en 
een borstel. 

Evenals AVICENNA, zoo vindt men ook bij ALBUCASIS, 
1122 na Chr. een menigte middeltjes om ziekten der tanden 
te genezen. Toch schijnt hij een uitzondering op de Arabische 
artsen te maken, in dien zin, dat hij voor de extractie der 
tanden geen afschuw koestert. Zijne waarschuwingen en 
zijne voorschriften om Lege artes tanden te extraheeren 
werden — merkwaardiger wijze — tot voor nog betrekke-
lijk weinige jaren strikt in acht genomen. Men houde, 
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zegt ALS. het hoofd van den patient tusschen de knieën, 
wanneer het de verwijdering van een tand in de onderkaak 
betreft, en voor de bovenkaak strekt de patient zich op den 
grond uit. In zijne Opera Omnia komen een groot aantal 
afbeeldingen van instrumenten voor, die destijds in de 
tandheelkunde in gebruik waren. Losstaande tanden bindt 
hij met gouddraad vast en verloren gegane tanden ver-
vangt hij door anderen (uit ossebeen vervaardigd), die met 
gouddraad aan de nog aanwezige tanden bevestigd worden. 
Tandsteen en andere aangroeisels verwijdert ALS met bijzon-
dere daarvoor bestemde instrumenten. 

Met ALS. kunnen wij gevoegelijk van de eerste periode 
afscheid nemen. 

Hoewel de tweede een veel grooter tijdsverloop omvat, 
vindt -men vooral in het begin van deze periode niet zoo 
veel belangrijks als in de voorgaande. Het zijn voornamelijk. 

verbeteringen die in het instrumentarium dentisficnm worden 
aangebracht, maar tegen het einde van dit tijdvak neemt de 
geschiedenis in belangrijkheid toe. 

Allereerst vermelden wij het feit dat JOH. ARCULANUS 

1484 j. n. Chr. het eerst van het vullen der tanden met 
goud -gewag maakt, zonder ons te zeggen op welke wijze 
dat toen geschiedde. 

VEseLius 1534 j. u. Chr. tracht verbetering in de nomen- 
clatuur te brengen en beschrijft bovendien de behandeling  
van moeielijk doorbrekende wijsheidskiezen. 	

co,
" ~% 

Wij mogen hier niet onvermeld laten, dat Am BR. PARÉ rft 4 

in 1582 een authentiek geval . van transplantatie van twee 
snijtanden beschrijft. Eene dame, schrijft hij, had twee harer 
voortanden verloren of laten uittrekken ; om nu de opening 
daardoor ontstaan te vullen, werden twee voortanden, bij 
haar kamermeisje verwijderd en deze in de plaats gesteld 
van de tanden, die de dame verloren had. Wat er met het 
meisje verder gedaan werd, daarover bewaart onze schrijver 
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het stilzwijgen. Misschien kocht deze ze weer van een of 
ander Savoyaardsch kind terug, zooals aandoenlijk in kinder- 
boeken verhaald wordt. 

SCHENCK VON GRAFENBERG 1598 maakt melding van 
obturatoren voor het afsluiten van spleten in het verhemelte 
door lues of andere oorzaken ontstaan. 

Bij PETRUS FOKEEST 1597 en HEunNIus 1601 vindt men 
eveneens veel merkwaardigs, dingen zelfs, die allengs vergeten 
zijn geraakt en thans als iets nieuws ons worden voorgehouden. 

In de Amerikaansche tijdschriften van den laatsten tijd 
wordt met veel ophef melding gemaakt van het behandelen 
van holle en pulpalooze tanden met Ac. Sulphuricum. 
Welnu, van dit zuur hadden FOKEEST en HEERNIES ---
voor hetzelfde doel — reeds een nuttig gebruik weten te 
maken ; HEURNIUS echter wendde het aan om tanden te 
doen uitvallen. 

Ten tijde van FABRICIUS ab AQUA PENDENTE 1619 heeft 
de tandheélkunst een vrij belangrijken omvang gekregen, en 
talrijk zijn thans de operatiën die aan mond en tanden worden 
verricht. FABRICIUS noemt daaronder: het behandelen 
van holle tanden en het opvullen van die met lood of 
goud ; het verwijderen van misplaatste tanden ; het recht 
zetten van scheefstaande tanden ; het uittrekken van los-
staande, pijnlijke en carieuze tanden ; het wegnemen van 
tandsteen met expresselijk daarvoor vervaardigde instrumenten 
die in de praxis aurea, van zilver waren. 

Alvorens een tand met goud op te vullen, laat FABRICIus 
een druppel zwavelzuur in de holte vallen; daarna brandt 
hij ze met het gloeiijzer uit. Afgezien van de pijn die 
een dergelijke behandeling kan voortbrengen, moet men 
toch erkennen, dat FABRICIUS de kunst verstond die holte 
aseptisch te maken. 

Had HIPPOKRATES reeds geleerd dat de tanden in utero 
gevormd worden, het anatomisch bewijs werd door HILDANUS 
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1634 geleverd. Deze onderzoeker en anatoom bad de 
kiemen der tanden in de vierde maand van het intra-uterine 
leven in het mondslijmvlies verscholen gevonden. 

Maar een nog grootere ontdekking werd in deze tweede 
periode gedaan en wel door onzen beroemden landgenoot 
LEEU 	WANHOEK. Deze onvermoeide microscopist beschreef 
in een zijner vele brieven aan de Philosophical Society in 
Engeland, den vezelachtigen bouw van de dentine en toonde 
daarbij aan, dat in het tandbeen holle pijpjens voorkomen, 
zoowel in mensehelijke als dierlijke tanden, die waarschijn-
lijk dienstig voor de voeding zijn. Dit althans stelt LEEU-
WENHOEK zich voor en geeft eene verklaring van het tand-
bederf, door aan te nemen, dat door het verstopt raken 
dezer npijpjens" de voeding van den tand tot stilstand 
komt. In dienzelfden brief beschrijft L. de holte in de 
tanden en hunne inhoud n.m.1., de pulpa met hare vele 
bloedvaten en zenuwen, en zegt daarbij, dat in deze weeke 
massa veelvuldig harde lichamen worden aangetroffen, die 
hij voor zouten houdt, aangezien zij in zuren oplosbaar zijn. 
Ook deze lichaampjes trof hij in de pulpae der tanden van 
dieren afkomstig. Ongetwijfeld 'hebben wij hier de eerste 
beschrijving voor ons van wat wij gewoon zijn dentikels of 
Odonthele te noemen. Doch LEEUWENHOEK geeft ons niet 
alleen een meer grof microscopische beschrijving van de 
pulpa, zijn vergrootglazen hebben hem in staat gesteld ook 
de cellenlaag, die over de oppervlakte van de pulpa heenligt 
te herkennen, en hij beschrijft deze laag als een vliesje, iets 
waarmede zij langen tijd vereenzelvigd is geworden en dan 
ook den naam droeg menbrana eboris. 

En M. H. zouden wij hier ook niet even gewag maken 
van eene ontdekking door denzelfden onderzoeker gedaan, 
en in een anderen brief aan dezelfde Society bekend gemaakt, 
n.m.l. het voorkomen van kleine wezentjes in de mondholte, 
eene ontdekking, die bestemd is geweest eene groote revolutie 
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niet alleen in de chirurgie, maar ook in onze specialiteit 
teweeg te brengen. 

Een Fransch spreekwoord zegt : Aprés cela il faut tirer 
l'échelle" en zoo geloof ik ook, dat met de vermelding van de 
laatstgenoemde ontdekkingen, wij gerustelijk afscheid van 
de tweede periode kunnen nemen. Laat mij evenwel, tot 
besluit, het merkwaardigste uit deze periode recapituleeren, 
dan vinden wij : 

a. het opvullen van tanden met goud, Jon. ARCULANUS, 

1484 
b. het incideeren van het tandvleesch bij moeielijke 

doorbraak der wijsheidskiezen en het doorboren van den 
wand van de sinus maxillaris, VESALIUS, 1534 ; 

c. een systematisch ontleedkundige beschrijving der tanden, 
EusTACHIUS, 1574 ; 

d. het plaatsen van obturatoren bij gespleten verhemelte, 
SCHENCK en FABR. ab. Aquapendente 1598 en 1619 ; 

e. het tamponeeren van den alveolus bij heftige bloedin-
gen, door weder inzetting van den uitgetrokken tand, TULPIUS; 
1674; 

f. het maken van kunsttanden uit de tanden van het 
nijlpaard. Nucg, 1714. 

g. grootere uitbreiding van het armamentarium den-
tisticum ; 

k. de ontdekkingen van LEEUWENHOECK 1683 en 1687. 
In' de derde periode, die wij thans betreden, is de grond- 

slag gelegd voor de tandheelkundige wetenschap en kunst, 
zooals wij die kennen. De man aan wien wij dat verschul-
digd zijn is PIERRE FAUCHARD, die terecht den naam van 
Vader der Tandheelkunde draagt. 

Zijn, in twee deelen verschenen werk getiteld : "Le Chi-
rurgien Dentiste" Parijs 1827, was het eerste kompleet 
tandheelkundig handboek, en is het leerboek en de vraagbaak 
voor vele zijner opvolgers geweest. In deze twee deelen 
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wordt bijna elk onderdeel der tandheelkunde — vóór dien 
tijd wel te verstaan — vrij volledig behandeld en tegelijker-
tijd betere begrippen omtrent sommige ziekten ingevoerd; 
de grondstof, waaruit de toekomstige tandheelkundige 
wetenschap gevormd zou worden vindt men hier stel-
selmatig geordend. De ziekten der tanden deelt FAUCHARD 

in drie . klassen. In de eerste brengt hij de ziekten die 
een uitwendige oorzaak hebben; in de tweede, die de meer 
verborgen deelen van de tanden als wortel en wortelvlies 
en ook het tandvleesch betreffen, en in de derde, de sympto-

matische. 
Vele van de hier beschreven ziekelijke verschijnselen 

zijn eerst in de laatste jaren aan een grondig onderzoek 
onderworpen geworden en tot klaarheid gebracht, waar men 

ten tijde van FAUCHARD en later, zich vergenoegde met 
allerlei phantastische bespiegelingen. Maar er waren toch 
ook wel enkele waarover goede begrippen bestonden, bijv. 
de glazuurdefecten, waaraan FAUCHARD den naam Erosion 
gegeven heeft, welke thans nog door Fransche en Duitsche 
schrijvers gebruikt wordt. 

FAUCHA1:D heeft terecht gezien, dat bij tandheelkundige 
operatiën het voor den operateur zoowel als voor den 
patiënt noodig is, dat beiden in houding en beweging zoo 
vrij en gemakkelijk mogelijk moeten zijn, daarom beveelt 
hij, in afwijking van het voorschrift van ALBUCASIS, aan, 
dat men den patiënt plaats late nemen in eenen gemakkelijken 
stoel. Uitvoerig worden verder verschillende tandheelkundige 
operatiën en ook het vervaardigen  van kunstgebitten, ge-
deeltelijke en geheele, beschreven en, te oordeelen naar 
die beschrijvingen, geeft FAUCHARD blijken daarin zeer 
bekwaam en bedreven te zijn. 

Het algemeen, en thans nog algemeen verbreide denkbeeld 
dat men bij gravidae geen extractio dentium mag verrichten, 
en evenzoo, dat er gevaar voor het oog bestaat wanneer 
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een hoektand wordt getrokken, wijst FADCHARD als onjuist 
en onwaar af. 

Aan PIERRE FAUCHARD moet de prioriteit worden toe-
gekend het eerst de luxatie en rotatie der tanden als 
correctie middel op scheef- en gedraaid staande tanden te 
hebben toegepast. Het implanteeren en transplanteeren 
van tanden schijnt F. met succes te hebben gedaan. Wat 
het vullen der tanden betreft, maakt F. de opmerking, dat 
goud als vullingmateriaal minder doelmatig is dan tin of 
lood, en wel op de volgende gronden : ten eerste is dit 
materiaal te duur en ten tweede kan men dit metaal niet 
zoo vast tegen de wanden der caviteit aandrukken, om 
volkomen afsluiting te verzekeren. Lood zou daarentegen 
vhrkieselijker zijn, indien het weer niet dit tegen zich had, 
dat het de tanden zwart kleurt, — vandaar dat tin de voor-
keur verdient. Het lood werd reeds lang vóór FAUCHARD 
als vullingmateriaal sterk aangeprezen; van daar de herkomst 
van het woord plombeeren. 

1n menig opzicht is F. de voorlooper van vele, thans 
vermeende, nieuwe ontdekkingen. In het werk van F. 
vindt men afbeeldingen van stifttanden en ook brugwerk. 
Dit laatste is een soort prothése , waarop in Amerika 
patent is verleend. 

De Tandheelkunde M.H. bereikte in Frankrijk een grooten 
bloei. Fransche tandheelkundigen zijn het, die in de 18de 
eeuw de protégés van de gekroonde hoofden waren en voor 
die eeuw, wat de Amerikaansche tandheelkundige voor 
onzen tijd zijn. Die vermaardheid dankt Amerika weer 
aan Fransche immigranten, en bovenal aan de Fransche 
officieren van gezondheid die het leger van LAFAYETTE 
vergezelden, mede naar Amerika overstaken, daarhunnetandheel-
kundige kennis ten beste gaven en tandheelkunde uitoefenden. 

Het handboek van F. werd spoedig door anderen gevolgd, 
die alle tot wezenlijke vermeedering der wetenschap bij- 
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droegen. BUNON, 1743-1746, gaf een heldere uiteenzetting 
van de ziekelijke afwijkingen in den bouw der tanden en in 
het bijzonder van de Erosie. Vorm, ontstaan en oorzaken 
worden in dit boek breedvoerig beschreven en klinische 
waarnemingen daaraan toegevoegd, zoodat, behoudens eene 
pathologisch—anatomische beschrijving, dit onderwerp als een 
vrij wel afgerond geheel mag worden beschouwd. 

Bleef evenwel met dit alles de meer theoretische tand-
heelkunde als anatomie en physiologie op den achtergrond 
geschoven, met het verschijnen van het boek van Boux,DET, 

1757, komt daarin verandering. 
Over het ontstaan en de ontwikkeling der tanden was 

nog maar weinig, dat met zekerheid bekend was. BOURDET 

nu kwam de kennis van het ontstaan der tanden vermeer-
deren, door er op te wijzen, dat de kiemen als blaasvormige 
zakjes in de kaken besloten liggen. Naarmate deze blaasjes 
in omvang toenemen, zetten zich de wanden der kaken uiteen. 
Van de lagen, waaruit volgens hem, de tanden worden 
opgebouwd, verbeent allereerst de uitwendig op de opper-
vlakte .van de zwamachtige tandkiem gelegene. Zoodra een 
of meer lagen verbeend zijn, wordt aan de oppervlakte van 
de verbeende laag beensap afgescheiden. Dit beensap, dat 
door de cellen van het vliesje dat de tandkiem omsluit, 
geleverd wordt, bedekt allengs het geheele lichaam van den 
ontwikkelenden tand en verhardt in gelijke mate, als inwendig 
nieuwe lagen gevormd worden Het veranderd beensap vormt 
het glazuur van den tand. Men ziet uit deze beschrijving dat 
BOURDE T, voor zijn tijd, een vrij goed denkbeeld en voorstel-
ling van het mechanisme van de vorming der tanden had. 

Evenwel dient gezegd, dat op het gebied van de ontwikke-
lingsgeschiedenis der tanden, wij het voornaamste niet aan 
tandhèelkundigen, maar aan natuurkundigen hebben te danken. 
En geen wonder, want het tandstelsel van de dieren in 
het algemeen, biedt zoovele belangrijke problemen aan, dat 
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het de grootste denkers en onderzoekers van deze en de vorige 
eeuw heeft aangetrokken om zich er mede bezig te houden. 

LEEUWENHOEK had ons reeds met de struktuur van de 
dentine en ook met de pulpa bekend gemaakt, MALPIGHI 
en Lunwia met het glazuur en het cementum. EusTACHius 
gaf ons een morphologie der tanden en JOHN HUNTER, 1771, 
behalve een systematische ontleedkunde ook een pathologie 
der tanden. 

In de "Historia Naturali8 Dentium Humanorum van HUNTER 

wordt de bouw, de ontwikkeling en het mechanisme van de 
wisseling der tanden beschreven, en hoewel veel van hetgeen 
in dit werk voorkomt, .thans niet meer als juist kan worden 
aangemerkt, mag het toch nog als standaardwerk worden 
beschouwd. Belangrijk zijn de proeven, die HUNTER genomen 
heeft, teneinde den groei der tanden te bepalen. Door nml. 
het proefdier eenigen tijd met meekrap te voeden, en daarna 
de dikte van de gevormde laag dentine te bepalen, die gedu-
rende den tijd dat het dier met meekrap gevoed was, werd 
gevormd, wilde hij nagaan hoeveel tijd gevorderd wordt voor 
het vormen van een tand. Ook zijne proeven over transplantatie 
zijn hoogst belangrijk. In het museum van het Royal College 
of Surgeons te Londen is de haan te zien, in wiens kam 
HUNTER een tand met succes getransplanteerd heeft. 

Schonk CUVIER, 1825, ons een vergelijkende odontologie, 
waarin hij zich alleen tot de beschrijving van de uitwendige 
vormen der tanden beperkte, RICHARD OWEN, 1840-1845, 

vermeerderde onze kennis dienaangaande, door in zijne 
Odontologie ook den histologischen bouw der verschillende 
tandensoorten op te nemen. 

Intusschen was de weg voor het microscopisch onderzoek 
der tanden reeds door PURSINJE aangewezen. FRAENKEL's 
proefschrift, 1835, //de Penitiori Dentium Humanorum Strue-
tura Observationes" onder leiding van PuRSINrE geschreven, 
en het in hetzelfde jaar verschenen "Meletemata circa Mamma- 
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lium Dentium Evolutionem" van Rescggow, eveneens onder 
PURKINJE geschreven, brachten nieuwe gezichtspunten aan, 
die de theoriën van GOODSIR over den aanleg en ontwikkeling 
der tanden eene aanzienlijke verandering deden ondergaan. 

De belangstelling in dit onderwerp, dat toen ter tijd 
door vele natuuronderzoekers ter hand genomen was, werd 
nog verhoogd, toen ook RE2'zlus, 1836, zijne vergelijkende 
onderzoekingen openbaar maakte en vele nieuwe gezichts-
punten in de structuur der tanden opende. Niettemin 
bleven er nog een aantal duistere punten, vooral in de 
ontwikkeling der tanden over, die, op te helderen, een voor-
recht bleef voor KOLLIRER, WALDEYER, FREY, de beide 
TOMES, MUMMERY e. a. 

Evenwel zijn nog niet alle punten tot klaarheid gebracht. 
Wij noemen slechts het feit, dat vooralsnog niet bekend is 
van waar de odontoblasten — dat zijn de tandbeen=vormers — 
hun oorsprong nemen en verder, dat alle onderzoekers 
het nog niet eens zijn of het glazuur als een uitscheidings 
product der ameloblaste — d. z. de glazuur-vormers — is, 
of wel de gemetamorphoseerde cellen zelf zijn. 

Door het stellen van deze vragen zijn wij ongemerkt in 
de periode gekomen, die wij de tegenwoordige noemen. 

Hebben wij in het voorgaande 15 slechts enkele mijlpalen 
in de geschiedenis der tandheelkunde aangewezen, thans 
moeten wij iets langer bij de verschillende punten die 
onze belangstelling vragen, stilstaan. 

Dat de vooruitgang in de laatste jaren op tandheelkundig 
gebied uitsluitend en alleen te danken is aan de vorderingen, 
die ook de natuurkunde in het algemeen heeft gemaakt, 
is niet te ontkennen. Zonder de vermeerderingen en ver-
beteringen in de hulpmiddelen voor het onderzoek, zou 
ook de geneeskunde en aanverwante wetenschappen niet op 
vooruitgang kunnen wijzen. WelL u, door zich die vooruit- 
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gang op natuurkundig gebied eigen te maken, hebbende tand-
heelkundigen van den tegen woordigen tijd zulke vorderingen 
kunnen maken, en de empirie — die zij vroeger volgden — 
meer en meer door het zeker weten verdrongen. 

Hoevele onderwerpen zijn niet in de laatste jaren opge-
helderd, die men eertijds meende voldoende verklaard te 
zijn. Wij wijzen U hier op het tandbederf "Caries dentium." 
Voor nog maar weinige jaren zag men in tandbederf of 
tandcaries een zuiver chemisch proces en ofschoon vitale 
processen daarin eenig aandeel hadden, speelden zij toch 
een al zeer ondergeschikte rol. Het is Raar, de school 
door C. HEITZMANN gesticht, houdt nog immer aan een 
ontstekingsproces vast, maar zij staat daarin geheel alleen 
en verlaten. 

De onderzoekingen van MILES en UNDERWOOD, 1881, 
brachten aan het licht, dat in het carieus weefsel van den 
tand microben voorkomen en de schitterende onderzoekingen 
en proeven van MILLER bewezen op overtuigende wijze 
dat Caries dentium, hoewel door zuren ingeleid, het werk 
is van bacterien. 

De proeven van MAGITOT, 1867, hadden reeds het bewijs 
geleverd dat het aanvangsstadium der Caries altijd gelegen 
is in de werking van zuren. Maar de inwerking van zuren 
alleen was niet in staat die eigenaardige microscopische 
veranderingen in het tand weefsel teweeg te brengen, die 
zoo kenmerkend -voor Caries zijn, waar MAGITOT dan ook 
te vergeefs in zijn kunstmatig verwekte Caries naar gezocht 
heeft. Deze ontstaan eerst dan, wanneer ook micro-organismen 
hunne vernietigende werking kunnen doen gelden. Dit 
proefondervindelijk te hebben aangetoond is de groote ver-
dienste van prof. MILLER. Kunstmatig verwekte Caries 
kan onder het microscoop van natuurlijke niet onderscheiden 
worden, hetgeen ik U later ad oculos hoop te demonstreeren. 

Micro-organismen zijn het weer die een grooten 131 in 
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de pulpa en wortelvlies ontstekingen spelen, en hetzelfde 
moet gezegd worden van tandvleesch aandoeningen. 

De nadeeligen gevolgen die ziekten der tanden voor het 
individu hebben kan, zijn thans beter bekend en worden 
ook beter begrepen. De pernicieuze invloed van stoornissen 
in het kauw-apparaat op de spijsverteering en van hier 
uit op het organisme, worden niet meer ontkend en menig 
arts stuurt zijn patiënt naar den tandheelkundige, omdat 
hij weet, dat zoolang de tanden van den lijder niet in ge-
zonden staat zijn gebracht, al zijne zorgen werkeloos en 
nutteloos zullen zijn. 

In de techniek heeft de tandheelkunde in de laatste 
jaren eveneens bewonderenswaardige vorderingen gemaakt. 
Het corrigeeren van afwijkingen in den stand der tanden 
is eene studie op zich zelf geworden en waar vroeger op 
goed geluk werd gecorrigeerd, daar heeft men thans vaste 
regels en wetten. Maar ook de chirurgen kunnen getuigenis 
van de vorderingen in de tandheelkunde op technisch gebied 
afleggen. Zij (de techniek) is een hulp en steun geworden 
in enkele chirurgische operatiën van den mond; wij 
noemen het aanleggen van verbanden bij kaakfrakturen 
en de z.g. prothese immédiate bij kaak-resectiën. 

En door het combineeren van de kennis van antisepsis 
en techniek behoudt de tandheelkundige thans wenigen tand 
en wortel, die vroeger onherroepelijk als offer van de tang 
zoude gevallen zijn. Door het behandelen van in septischen 
toestand verkeerende tanden en wortels n.m.l. door ze 
aseptisch te maken, kunnen deze weder tot bruikbare 
organen worden gemaakt en — wanneer de kroon verloren 
is gegaan — door op den achtergebleven wortel een kunstkroon 
te plaatsen, staan zij, wat de functie betreft, niet bij natuur-
lijke ten achter. 

Uit de enkele kunstkroon is het z.g. brugwerk ontstaan, 
dat is, een reeks van kunsttanden werden aan elkander 
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gesoldeerd waarvoor de steunpunten in enkele wortels gevon- 
den worden, en zoodoende het bedekken van het verhemelte met 
een min of meer groote plaat, vermeden wordt. 

Wij zouden nog verder kunnen uitwijden over de groote 
vorderingen, die de tandheelkunst in de laatste jaren heeft 
gemaakt en er u op wijzen, dat het voor den tandheel-
kundige van den tegenwoordigen tijd een gebiedende nood-

zakelijkheid is geworden zijne voorbereidende studiën tot en 
met het tweede natuurkundig examen uit te strekken. 

Maar zulks zoude ons te ver voeren, vandaar dat wij ons 
zullen beperken tot het beantwoorden van de vragen die 
wij aan het begin van deze les hebben gesteld n.m.l. of 
het voor den a.s. arts de moeite waard is zich ook — althans 
eenige — kennis der tandheelkunde eigen te maken en hoe 
die kennis en wanneer zij het best verkregen kan worden. 

Op de eerste vraag kan mijn antwoord kort zijn, ja 
kan die niet beter beantwoorden dan met een kleine wijziging 
van de bekende spreuk van TERENTIUS, ,, Medicus sum, 
medicini nil a me alienum puin". Immers M. H. wanneer 
Gij later in de praktijk en in een kleine plaats gevestigd 
zijt, ver van elke tandheelkundige hulp en Gij geroepen 
wordt die te verleenen, dan zult Gij eerst recht beseffen 
hoe nuttig het geweest is dat Gij eenig onderricht in tand-
heelkunst hebt ontvangen. De kwalen die aan de tanden 
voorkomen zijn gelukkig, quoad vitam, slechts zelden ge-
vaarlijk: Maar toch M. H. zijn zij van dien aard dat SHAKES-
PEARE ervan zegt: 

„For there was never yet philosopher ; 
That could endure the toothache patiently." 

Maar behalve het genezen van tandpijn zijn er nog 
andere dingen, die te kennen, U later van ontschatbare 
waarde kunnen zijn. Wij bedoelen het aanleggen van 
interdentale verbanden bij kaakfrakturen. 

Misschien zijn er enkele onder U die zieh tot een tand- 
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heelkundige studie voelen aangetrokken. En waarom zoude 
zulks ook niet kunnen zijn ? even zoo goed als dat Gij U 
tot oogheelkunde of een anderen bijzonderen tak der genees-
kunde voelt aangetrokken. Dezen onder U, geef ik de 
raad zich een jaar of wat in een tandheelkundige school 
in de verschillende takken der tandheelkunst te gaan 
oefenen : als het vullen der tanden volgens verschillende 
methodes; de behandeling van Ataktodontia en van pulpa-
booze tanden, en verder in klinische tandheelkunde, waaronder 
begrepen is de herkenning van ziekten van het mondslijm-
vlies en het tandvleesch, vervolgens in mechanische tand- 
heelkunde als het construeeren van prothese. 

Voorals nog bestaat voor het aanleeren van al die kun-
digheden bij ons te lande geen gelegenheid. Doch zoo 
daarvoor een gelegenheid of inrichting zoude gesticht worden, 
dat het dan onder de bescherming van uwe Alma Mater moge 
zijn, eene inrichting, die niet alleen tot sieraad, maar ook 
tot roem sirekke van de Universiteit van Amsterdam. 

Tot verwezentlij king van dit ideaal roep ik de onont-
beerlijke en krachtige medewerking in van alle autoriteiten 
en belangstellenden. 

ik heb gezegd. 


