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INLEIDING. 

Het is voorzeker eene gelukkige gedachte geweest van 
de jury, dit onderwerp op te geven voor eene prijsvraag 
onder de leden der vereeniging „John Tomes". Eene bij 
uitstek gelukkige gedachte en wel om verschillende rede-
nen. Niet alleen toch dat het reeds uit een oogpunt van 
piëteit tegenover den peetvader der vereeniging goed was 
nader kennis te maken met diens leven, maar ook moet 
het nuttig zijn de overwinningen van een man, zóó bemind, 
maar ook zóó tegengewerkt als John Tomes, in één stuk 
samen te brengen, wat tot dusver nog niet is geschied. Wè1 
verschenen bij zijn overlijden in nagenoeg alle tandheel-
kundige tijdschriften, min of meer uitvoerige mededee-
lingen omtrent zijn leven, doch ze gewaagden meer van 
zijn strijden op maatschappelijk gebied dan van zijne we-
tenschappelijke verdiensten en geen enkele kon, ook 
maar eenigszins, op volledigheid bogen: 

Maar toch is het nog om eene andere reden dat ik met 
zoo'n innige vreugde het onderwerp heb bestudeerd. Het 

*) Bekroond antwoord op de prijsvraag, uitgeschreven voor de 

Vereeniging van Candidaat-Tandartsen „John Tomes" te Utrecht. 
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is, omdat ik door de studie daarvan een man heb leeren 
kennen, die aan eene zoo groote mate van wetenschap een 
zoo grooten eenvoud en bescheidenheid paarde; die zijn 
vak zóó liefhad, dat geene moeite hem te groot was, wan-
neer die kon strekken tot verheffing van dat vak en die 
zich tevens toonde een even krachtig en geduldig als loy-
aal en beminnelijk strijder, dat men hem als tandarts met 
eerbied moet bewonderen en als mensch hem moet lief= 

hebben. 
Een vak, dat zulke personen onder zijne beoefenaars 

telt, is voorwaar een schoon vak en op ons, toekomstige 
tandartsen, die zijn naam gekozen hebben _ als dien van 
onze vereeniging, rust de dure plicht, . dien naam, als 
een devies, hoog te houden, niet alleen nu, maar ook later 
door voort te gaan op den door hem aangewezen weg Goor, 
met zijn voorbeeld voor oogen, ons te geven met hart en 
ziel aan de schoone wetenschap „de tandheelkunde". 

ZIJN LEVEN EN ZIJN PERSOON. 

De levensbeschrijving van John Tomes moet uiteraard 
zóóveel bevatten van zijn streven op wetenschappelijk 
en op sociaal gebied, dat het, om mijn onderwerp niet 
vooruit te loopen, beter is wanneer ik die slechts schets 
in enkele gebeurtenissen, in resultaten, en de bijzonder-
heden door het verdere gedeelte van mijn werk heenvlecht.. 

John Tomes werd geboren den 21 Maart 1815 te 
Weston on Avon, als zoon van een oud, maar niet met 
aardsche goederen gezegend, geslacht. 

Hij wijdde zich aan de studie der medicijnen en kwam 
daartoe op zijn 16e jaar reeds bij een practiseerend ge-
neesheer te Eversham in de leer. Later zette hij zijne 
studie voort in de medische scholen van King's college en 
van 't Middlesex Hospital, waar hij in 1836 kwam. In 
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1839 deed hij zijn eerste examen aan de Londensche uni-
versiteit en werd toen assistent aan King's college, later 
aan het Middlesex Hospital. In deze periode hield hij 
zich o.a. bezig met het voederen van een nest jonge spreeu-
wen en een biggetje met meekrap. De preparaten van 
de beenderen dier dieren bestaan nog en doen niet onder 
voor welke preparaten van harde weefsels ook, die na dien 
tijd gemaakt zijn met al de hulpmiddelen van den lateren 
tijd. 

In dezen tijd deed hij ook zijne uitvinding van de ana-
tomische tangen, die den pelikaan en den sleutel spoedig 
verdreven. 

Deze uitvinding was een der oorzaken dat Tomes zich 
aan de tandheelkunde ging wijden, die hij in 1840 in Lon- 
den begon uit te oefenen. Doch nog in 1844, toen hij 
trouwde, had hij een zwaren strijd om het dagelijksch 
brood te voeren. In 1845 vond hij een toestel uit tot het 
copieeren van gebogen vlakken in ivoor, waarvoor hij 
door de „Society of arts" met de gouden medaille werd 
beloond. 

In het zelfde jaar begon hij zijne voordrachten in 't 
Middlesex Hospital ; later werden deze in de „Medical 
Gazette" gepubliceerd en daarna in boekvorm uitgegeven 
onder den titel van "A course of lectures on dental physi-
ology and surgery," London 1848. 

Dit werk heeft groot opzien gewekt niet alleen in Enge-
land,  maar in de geheele tandheelkundige wereld en 
grondvestte den naam van Tomes als dien van een man 
van groote wetenschap. 

Dat men de waarde van zijne voordrachten echter niet 
inzag toen men ze uit zijn eigen mond kon hooren, bewijst 
wel de mistroostige opmerking, die hij in, dien tijd aan 
zijn dagboek toevertrouwde, dat hij geen college meer 
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wilde houden, wanneer híj niet zeker was minstens zes 
hodrders te hebben. 

In drie richtingen is het optreden van Tomes nu verder 
van invloed op de tandheelkunde : 
als practisch tandarts werd hij gezocht en beroemd, 
als man der wetenschap was hij de beste van zijn tijd en 
als collega heeft hij zijne vakgenoten de grootste dien-
sten bewezen, doordat hij, met eene zeldzame standvastig-
heid, met bezonnenheid, takt en doorzicht den tandheel-
kundigen stand in Engeland op sociaal gebied tot hare 
tegenwoordige hoogte wist te verheffen. 

Het voornaamste van zijne wetenschappelijke werken 
verscheen in 1859 en was een leerboek getiteld „System of 
Dental Surgery", hetwelk nog heden ten dage als een der 
beste Engelsche leerboeken wordt beschouwd en reeds in 
verschillende talen werd overgebracht. De nieuwe druk-
ken, die later van dit werk verschenen, werden door zijn 
zoon Charles Tomes bijgewerkt, voor zoover het noodig 
was om het boek op de hoogte van den tijd te houden. 

De verdere stukken van zijne hand, verschenen in 
verschillende tijdschriften, als: de „Philosophical Trans-
actions of the Royal Society", de „Transactions of the 

'Odontological Society", „the Quarterly Journal of Micros-
copical Science" enz., zal ik in de volgende hoofdstuk-
ken meer uitvoerig bespreken. Evenzoo zijn werk op 
sociaal gebied, waarvan eene beschrijving eigenlijk eene 
geschiedenis is der tandheelkundige hervorming in En-
geland. 

Dat hij reeds spoedig veel naam gemaakt had, bewijst 
wel zijne benoeming in 1852 tot Fellow of the Royal So-
ciety, (F. R. S.) eene onderscheiding, die even eervol 
als wèl verdiend was. 

Zijn onvermoeid werkzaam zijn op velerlei gebied had 
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zijne gezondheid echter niet onaangetast gelaten, zoodat 
hij in 1868 zijne praktijk in Londen opgaf en in Caterharn 
ging wonen. Evenwel liet hij niet na door woord en schrift 
invloed uit te oefenen op den loop der zaken. 

Nog een bewijs, hoe men hem waardeerde, is, dat hij 
in 1875 voor de tweede maal werd gekozen als president 
van de „Odontological Society" hoewel- hij slechts onge-
regeld de vergaderingen kon bezoeken, zoo ook toen in 
1879 The British Dental Association tot stand kwam, 
werd John Tomes haar eerste president en later in 1885 
nogmaals als zoodanig verkozen. 

In 1887 was eindelijk voor hem het tijdstip gekomen 
waarop hij afscheid moest nemen van zijne collega's, het-
geen hij deed met eene gevoelvolle rede, die duidelijk aan-
toonde hoe groot de liefde van dien man was voor zijn 
vak. Zijne belangstelling in de tandheelkunde bleef dan 
ook bestaan tot aan zijn dood ; meermalen werd in ge-
wichtige aangelegenheden zijn raad nog ingewonnen, die 
hij nimmer weigerde te geven. 

Moge het in vele gevallen waar zijn, dat een prof eet niet 
geëerd is in zijn vaderland, even zeker is het, dat de ver- 
dienste van John Tomes nog tijdens zijn leven van vele 
kanten werd erkend. Niet alleen dat zijne collega's hem 

-de gewichtigste eereambten inruimden, doch ook bij an-
dere gelegenheden toonden zij hunne erkentelijkheid door 
geschenken, stichtingen, enz. 

Het College of Surgeons schonk hem in 1856 't Fellow-
ship en in '83 tegelijk met Huxley het eere-lidmaatschap. 
De regeering verhief hem in 1886 in den adelstand : „tot 
erkentelijkheid van zijne uitstekende verdiensten in 
zijn beroep." Eerst weifelde Tomes om deze onderschei-
ding te accepteeren, doch toen een •vriend, dien hij om 
raad vroeg, terug telegrafeerde „For the good of the pro- 
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fession", was zijne aarzeling overwonnen en nam hij aan. 
In 1894 vierde hij zijne gouden bruiloft en bij deze ge-

legenheid werd de ,,Sir John Tomes prijs" gesticht, een 
prijs, die alle drie jaar voor het beste vakwetenschappelijk 
werk werd bestemd. 

Den 29 Juli 1895 stierf hij, aan wien men den bijnaam 
had gegeven van „The sage of Caterham." 

Laat mij van de vele „In memoriam" die over hem ver- 
schenen de twee eerste regels aanhalen van dat van het 
Journal of the British Dental Association, hem kenschet-
sende als : 

Philosopher, contemning wealth and death 
But docile, childlike, full of life and love. 

In het volgende wil ik trachten eenig denkbeeld te 
geven van Tomes' persoonlijkheid en karakter. 

Het was in '4g, toen hij verbonden was aan 't Middlesex 
Hospital, dat Hill, de schrijver van „Dental Reform in 
Great Britain", hem leerde kennen. 

„Den eersten indruk, schrijft hij, dien ik kreeg van 
Tomes, was, dat hij excentriek en grillig was en overhel-
lende naar het strenge. 

Er werden toen weinig opmerkingen gewisseld tusschen 
-Tomes en zijne leerlingen en niemand kon hem beschul-
digen van een grooten omhaal van woorden te gebruiken. 
Wat hij zeide was belangrijk en noodig gezegd te worden 
en de hoorder had niets te doen dan vol eerbied te luis-
teren en te trachten in zich op te nemen wat hem ver-

, teld werd. 
Men kreeg bij zijne voorlezing 't gevoel, dat men luis- 
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terde naar iemand, die wist waarvoor hij sprak en wiens 
doel was de zuivere waarheid, niets meer en niets minder, 
te brengen in den geest van zijn leerling. 

Steeds stond hij klaar met zijne wetenschap van dienst 
te zijn, wanneer hij slechts bemerkte, dat het dengene, 
die hem vroeg, geheel en al ernst was, zooals hem zelf. 

Tomes werd gekozen als examinator in de commissie, 
opgericht door het Royal College of Surgeons. Hij met 
Mr. Bell en Mr. Rogers, vormden de tandheelkundige af-
deeling in deze commissie. Zooals geheel overeenkwam 
met zijn karakter, handelde hij steeds met de grootste on-
partijdigheid. Velen meenden, dat het examen, dat toen 
pas was ingesteld, eigenlijk niets anders was dan een was-
sen neus. 

Tomes had te dien opzichte echter zijn eigene inzichten 
en zeide : „Ik ben besloten mijn naam niet te schrijven op 
een diploma, wanneer hij, die naar 't verkrijgen er van 
streeft, niet toont volledig bekend te zijn met de verschil-
lende beginselen van zijn vak. Hij moet mij een duidelijk 
bewijs leveren van zijne kennis om de practijk uit te oefe-
nen, of ik zal, eens voor al, zijn graad niet endosseeren." 

Dit principe heeft hij steeds volgehouden, zoodat, wan-
neer iemand zich onderwierp met het idée dat het examen 
niets te beteekenen had, hij spoedig het tegendeel be-
merkte. 

Steeds streed Tomes tegen oppervlakkige kennis en 
zoo trachtte hij een stand van tandheelkundigen te vor-
men, die werkelijk wetenschappelijk waren en dus waardig 
om hun, maar ook zijn vak in de toekomst uit te oefenen. 
Niets betreurde hij meer dan de onwetendheid, die 
zoo overvloedig heerschte, doch ook nooit hield hij op om 
ieder, die het eerlijk meende met zijn vak, met raad en, 
daad ter zijde te staan. En bij 't nagaan van al zijne wer- 
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ken, 't zij op wetenschappelijk, 't zij op maatschappelijk 
gebied, wordt men er van doordrongen, dat hij behoort 
tot dat kleine getal van personen, die in staat zijn de volle 
vriendschap en hoogachting te behouden van hen, die zij 
soms krachtig moeten bestrijden. 

Eigenaardig en voorzeker hem wel kenmerkend als 
echte Engelschman, is het, dat, niettegenstaande zijne 
drukke studiën en werkzaamheden Tomes toch altijd een 
enthousiast sportsman bleef ; niet alleen in zijne jeugd, 
maar ook nog op veel lateren leeftijd stelde hij steeds veel 
belang in zaken de sport betreffende, waarvan de bezoe-
kers van Caterham dikwijls getuige konden zijn. 

TOMES ALS PRAKTISCH TANDARTS. 

Op een der vorige bladzijden heb ik Tomes' invloed op 
de tandheelkunde in drie richtingen aangeduid en één 
er van was, dat hij als praktisch tandarts in Londen 
gezocht en beroemd was. Dat hij dan ook wel op de 
hoogte van zijn tijd was en niet schroomde eene nieu-
wigheid die hem gped toescheen, in toepassing te bren-
gen, blijkt o. a. wel uit het feit, dat toen in 1846 Morton de 
aether aanwendde als algemeen anaestheticum, Tomes een 
der eersten was, die het groote belang er van inzag en di-
rekt besloot er gebruik van te maken. 

Hoewel nu wel niets bewijzende, omtrent Tomes' ma-
nuelle bekwaamheid als tandarts, toch getuigt de uitvin-
ding der anatomische extractietangen zeker wel voor zijn 
praktischen geest. 

Hij publiceerde zijne uitvinding in de „Medical Gazette"  
van Juni 1840, waarbij hij tevens de wijze beschreef, waar-
op ze aangewend moesten worden. 

Tomes is weliswaar niet de eerste, die aan tangen als 
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extractie-instrumenten dacht, want reeds had A. Nuck, een 
Hollander, die afkomstig uit Harderwijk, professor te Lei-
den was, in het einde der 17e eeuw gewezen op het voor-
deel van anatomisch gebouwde tangen. Men lette er 
echter niet op, zoodat zijne vinding in 't vergeetboek ge-
raakte. 

Ook later zouden nog andere tandartsen getracht heb-
ben ze in te voeren, doch zonder gevolg. Tomes gaf ein-
delijk zijne uitvinding van de tangen, zooals ze met weinig 
verschil nog tegenwoordig worden vervaardigd, en na dien 
tijd werd het gebruik ervan zoo goed als algemeen. De 
prioriteit zijner uitvinding werd bestreden door J. Chitty 
Clendon, doch Tomes bewees, dat Clendon op eene 
listige manier de modellen van den instrumentmaker 
had weten te krijgen, zoodat hij inderdaad de uitvinder 
bleef. 

V66r Tomes' tijd waren voorzeker wel tangen als ex-
tractiewerktuigen in gebruik. De oudste in de litteratuur 
bekende tang is die van Ambroise Paré, later nog van 
Bucking en wel in vier verschillende soorten. 

In 't begin van onze eeuw vinden we wear andere 
vormen, cie tonnen dat men reeds naar verbeteringen had 
gezocht en o. a. ook de z. g. „Ueberwurf"-tang, die zeer 
veel gebruikt werd, voornamelijk voor de tanden der on- 
derkaak Doch mochten al deze tangen soms ook aan 
hun doel beantwoorden, het bleef toch altijd een gebrek-
kig instrument, waarop men weinig kon vertrouwen. 

Toen kwam de geniale uitvinding van Tomes, die zijne 
tangen op eene anatomische basis construeerde en aan 
hem is het te danken, dat extracties, hoe moeielijk ook, 
altijd met groote zekerheid uitgevoerd kunnen worden. 

Hij heeft bepaalde vormen aangegeven, waarvan de 
bekken zich daardoor van de reeds bestaande onderscheid- 
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den, dat zij op het eenige juiste principe berusten van te 
moeten passen om den tandhals. 

Men kan met het volste recht zeggen, dat met de in-
voering van de Tomes'sche tangen het zelfvertrouwen der 
tandartsen in hooge mate versterkt werd. 

De groote verwondingen, vroeger bij 't gebruik van 
pelikaan, sleutel of „Gaisfuss" bijna regel, komen nu na-
genoeg niet meer voor, zoodat de angst en vrees, die toen 
bij den operateur steeds bestonden, nu geheel verdwenen 
zijn. 

Nog een ander bewijs van zijn practischen blik heb ik 
gevonden in eene beschrijving van zijne techniekkamer, 
door een Duitscher gepubliceerd in een der oude jaar-
gangen van het Duitsche tijdschrift „Der Zahnarzt". De 
schrijver heeft Tomes bezocht en is opgetogen over de 
voortreffelijkheid van diens inrichting, doch niet minder 
over de bereidwillighed en voorkomendheid van den „lie-
benswürdigen" eigenaar. 

Hij begint met te zeggen, dat zijne landgenooten niet 
moeten denken, dat het atelier van Tomes het normale 
type is van de andere tandheelkundige werkplaatsen in 
Engeland ; nergens, noch dáár, noch in andere landen had 
hij één gezien, dat in voortreffelijkheid het ook maar nabij 
kwam. 

De techniekkamer van John Tomes is eene gelijkvloers 
gelegen, ruime en zindelijk ingerichte kamer, die licht 
ontvangt door dak en zijramen en waar in 't midden 
een werktafel staat voor vier technikers. Wat er het 
meest opvalt is eene kleine stoommachine, (wij tellen 
± 1850), die door riemen een lange klos in beweging 
brengt, waaraan eene menigte kleine apparaten verbonden 
kunnen worden. Dit zijn de slijp-, polijst- en draaiappa-
raten ; ook een uitmuntend zaagtoestel, waarmeê men 
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been- en tandplaten van zeer geringe en overal gelijkma-
tige dikte kan maken, ten dienste van zijne mikroskopi-
sche onderzoekingen. De cirkelzaag wordt zeer dikwijls. 
door Tomes gebruikt en is hem reeds vaak eene trouwe. 
helpster geweest voor zijne wetenschappelijke bijdragen. 

Het meest van alles staat onze Duitscher echter in be-
wondering over de verbinding van het parallelogram met 
den draaistoel, die ook door de stoommachine wordt ge-
dreven. 

Tomes is de uitvinder van dit toestel of liever, degene 
die het parallelogram het eerst in de tandheelkundige 
techniek heeft ingevoerd. Hij noemt het „Dentifactor." 
Het is de machine waarvan ik boven reeds sprak en waar-
voor de Society of arts hem de gouden medaille toekende. 
De prijs er van bedraagt ± £ roo. Het wordt gebruikt 
voor het graveeren van geheele gebitten van walrustanden. 
(Vóór de caoutchouc in de techniek als basis voor een ge-
bit werd gebruikt nam men o. a. stukken walrustand, die 
men den vorm gaf van de tegenwoordige caoutchouc plaat 
door ze uit te hollen en er de plooien enz. van het ge-
hemelte zoo juist mogelijk in te graveeren. De tanden 
werden soms in hetzelfde stuk gesneden en ook wel mi-
neraaltanden er aan bevestigd.) 

De basis van die geheele gebitten maakte hij met zijn 
toestel in den voor dien tijd ongeloofelijk korten tijd van 
2Y2' uur reeds zóóver, dat nog slechts de tanden er op gezet 
behoefden te worden, om het gereed te maken, zoodat 
een goed techniker in I IZ  dag een geheel „walrusgebit" 
met inbegrip van het opzetten der z.g. transparenttanden, 
het maken en 't appliceeren van spiraalveeren enz. kon 
vervaardigen. 

Verder zijn in het atelier voorhanden eene kleine hy-
draulische pers voor het vervaardigen van gouden platen, 
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een kast met tallooze genummerde en goed bewaarde 
gipsmodellen, eindelijk waterleiding en zelfs gasaanleg 
voor den avondarbeid. Genoeg om te zien, dat in de tech-
niekkamer van Tomes de eenvoud met het nut, de tech-
niek met de wetenschap hand in hand gingen. 

TOMES ALS MAN DER WETENSCHAP. 

De tweede richting waarin Tomes zich verdienstelijk 
maakte voor de tandheelkunde, was die van zijne weten-
schappelijke onderzoekingen en geschriften. 

Hiermeê opende hij eigenlijk een nieuw tijdperk in de 
geschiedenis der tandheelkunde. Wèl waren in Engeland 
vóór hem odontologische werken van waarde verschenen, 
o.a. van Hunter, Fox, Bell e. a., maar na 't bestudeeren 
daarvan voelde men, dat de wetenschappelijke feiten, door 
deze schrijvers vermeld, niet alles was, wat men over deze 
onderwerpen kon weten. De kostbare waarheden, die 
Tomes door zijne aanhoudende onderzoekingen open-
baarde, werden door de toenmalige tandartsen begroet als 
een grooten vooruitgang in de wetenschappelijke tand- 
heelkunde. 

Laten we beginnen met eenigszins een. overzicht te 
krijgen van wat vóór Tomes in Engeland op tandheel-
kundig gebied was geschreven. 

Met het optreden van John Hunter in 1771 begon een 
nieuwe aera in de wetenschappelijke tangheelkunde en 
het verschijnen van zijn werk *) beteekent het breken 
met de tot dusver gevolgde empirische methode, waarvan 
Fauchard zelfs niet geheel was vrij te pleiten. 

*) Natural History of the Human Teeth and practical treatise on 
the diseases of the teeth. London 1771. 
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Hunter's anatomie en physiologic der tanden zijn klas- 
siek, en dankbaar moeten wij hem zijn voor zijne poging 
een bepaalde nomenclatuur in te voeren. (Dit laatste her-
innert mij aan de verschillende benamingen, die Tomes 
invoerde en die nog steeds gebruikt worden, bijv. distaal, 
mesiaal, labiaal en linguaal.) 

't Werk van Hunter bevat in hoofdzaak 't volgende: 
Eerst geeft hij eene beschrijving van den anatomischen 
bouw van den mond, van de kaken, enz. Dan behandelt 
hij de tanden 't Email heeft een vezelachtige structuur 
en de vezels loopen radiaal van uit het lichaam van den 
tand ; het bevat geene vaten en is buitengewoon weêr-
standbiedend. 

't Hoofdbestanddeel van den tand is „beenmassa", die 
echter harder en dichter is dan die der andere deelen van 
het lichaam en precies den vorm van den tand heeft. Dit 
deel is vasculair, zooals bewezen wordt door exostosen 
aan de wortels en vergroeiingen met den bodem der al-
veolus. 

Dan komt eene goede beschrijving van pulpaholte en 
pulpa. Het periost van den tand bekleedt ook het in-
wendige der pulpaholte. — Bij de uitvoerige beschrijving 
van de ontwikkelingsgeschiedenis neemt hij o. a. voor 
émail en voor de „beenmassa" kiemen aan, die geschei-
den zijn. 

Ook aan de physiologie der mondholte staat hij eene 
groote plaats. af. Hij bestrijdt de meening van den voort-
durenden groei der tanden. 't Langer worden van tanden 
zonder antagonist verklaart hij door de neiging der al-
veolus om uit te stooten wat in normalen toestand niet 
kan, daar dan tegenstand wordt geboden. — Tandsteen 
noemt hij eene aardachtige massa, die door zekere stoffen 
gekristalliseerd wordt. Caries wordt door Hunter „mor- 



TEN OPZICHTE DER TANDHEELRIINDIGE WETENSCHAP 	I 19 

tificatie" genoemd en is eene ziekte waarvan men den 
aard niet kan verklaren. Zij ontstaat niet door uitwen-
dige prikkels, ook niet door chemische processen en 
schijnt een ziektevorm te zijn, die alleen aan de tanden 
voorkomt. Aan de wortels wordt ze zelden waargenomen, 
zoo ook treedt zij na 't 50e levensjaar nagenoeg niet meer 
op. Eene aansteking van tand tot tand vindt niet plaats. 
Komt er na caries ontsteking der pulpa, dan moet deze 
uitgebrand worden. Hierbij wijst Hunter er voor 't eerst 
op, (hetgeen een zijner grootste verdiensten is) dat het 
eene noodzakelijkheid is voor 't behoud van den tand, dat 
de geheele pulpa tot aan den apex verwijderd wordt. Dik-
wijls wordt „kouvatten" door Hunter genoemd als oor-
zaak van pijnen. 

Over 't vullen van tangen spreekt hij heel weinig en 
noemt als het beste vullingsmateriaal: lood. Hij wijst 
op de wigvormige défekten (dénudatie), die hij niet weet 
te verklaren, hoewel hij weet dat ze veel voorkomen. 

In 't hoofdstuk over reguleeren van abnormen stand 
der tanden, waarschuwt hij voor de vroegtijdige extractie 
der temporaire tanden en zegt verder o. a.: Het is niet uit-
gesloten, dat een constante druk een tand op elke wille-
keurige plaats der kaak kan brengen. 

Men moet de eerste molaren, wanneer deze door caries 
zijn aangetast, verwijderen vóórdat de temporaire molaren 
zijn verdwenen. 

Als hij schrijft over transplantatie en dergelijke opera-
ties, wijst hij er op, dat men er zooveel mogelijk om moet 
denken het periost van den in te zetten tand intact te la-
ten. De geïmplanteerde tand groeit vast in den alveolus, 
heeft deze „living union" niet plaats, dan stoot de kaak 
hem uit, terwijl de wortel wordt geresorbeerd. 
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Bij •dentitio difficilis raadt Hunter ten zeerste 't open-
snijden van het tandvleesch aan. 

Dit is in 't kort de inhoud van Hunter's boek, dien ik 
daarom hier inlasch omdat, tot .den tijd van Tomes, zijne 
meeningen, behoudens enkele veranderingen, de heer-
schende waren. 

Een tijdgenoot van Hunter was Benjamin Bell, die een 
boek schreef „System of Surgery" (1783—'87), waarin 
zeer goede gedeelten voorkomen. Hij noemt het aantal 
melktanden 20-24, dus schijnt de eerste permanente mo-
laar ook daartoe te rekenen. Hij geeft zeer verkeerde op-
gaven voor den tijd van het wisselen der tanden en gelooft 
ook aan de derde dentitie. Bij periostitis geen extractie. 

Een van de beste stukken, die tot dusver over dit thema 
verschenen waren, geeft Bell in zijne beschouwingen over 
't ontstaan der caries. Zijn resultaat is, dat caries, evenals 
podagra ontstaat door eene constitutioneele ziekte, doch 
óok uitwendige invloeden kunnen in aanmerking komen. 
Hij verwerpt echter de chemische theorie als primaire oor-
zaak. Zijn lievelingsinstrument voor extractie is de sleutel. 

Bij transplantatie moet men zorg dragen, dat niet .  een 
tand van een ziek persoon wordt genomen, daar hij, in te-
genstelling met Hunter hierin gevaar ziet voor 't over-
brengen van ziektekiemen. 

Een der uitstekendste geleerden op odontohgisch ge-
bied was in Amerika Chapin A. Harris, wiens invloed ook 
in Engeland niet gering was. Zijn boek, getiteld „Prin-
ciples and practice of dental surgery verscheen in 1839 
eh bracht in Amerika eene omkeering te weeg in de tand-
heelkunde. 

In Engeland was John Fox een schrijver van veel ver-
dienste: Hij was tandarts en had blijkbaar veel praktische 
ervaring. In 1821 verscheen zijn werk „History and treat- 
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ment of the diseases of the teeth". Hij zoekt de oorzaak 
der erosie in 't émail van vele tanden in eene abnor- 
male organisatie van de emailkiem en zegt, dat ze dikwijls 
hereditair is. 

Ook geeft Fox vele chemische analysen van het email, 
het tandlichaam (been) en ook van tandsteen. De caries 
der tanden noemt hij eene ontsteking van de tandkroon 
zelf, die bevorderd wordt door den vasculairen bouw daar-
van. Hij trachtte eene analoge ziekte der beenderen te 
vinden. 

Köcker, een Duitscher van geboorte, die echter als 
schrijver optrad op Engelschen bodem, schreef in 1826 
zijn groot werk „Principles of dental Surgery", hetwelk 
lang voor een der beste werken werd gehouden. Zijne 
pulpabehandeling telt tegenwoordig zelfs nog aanhangers. 

Thomas Bell was wel geen practiseerend tandarts, doch 
heeft zich toch ten opzichte van onze wetenschap zeer 
verdienstelijk gemaakt. Zijn werk „The anatomy and 
physiology and diseases of the teeth" zag het licht in 1828 
en behandelt zeer uitvoerig deze onderwerpen, zonder ech-
ter veel nieuws bij te brengen. Wat het echter doet uit-
munten is de fijne kritiek op andere auteurs, de heldere 
duidelijke wijze van beschrijving en het feit, dat Bell al-
leen eigen onderzoekingsresultaten geeft. De absorptie 
der melktandwortels noemt hij een „process of anticipa-
tion", d. i. alleen al het tegenwoordig zijn der blijvende 
tand is voldoende om eene verhoogde werkzaamheid der 
absorbeerende vaten te doen ontstaan ; daarom begint de 
absorptie gewoonlijk ook niet aan den apex en zien we, dat 
bij 't staanblijvèn van een temporairen tand de perma-
nente niet aanwezig is. 

De naam „caries" vindt hij zeer verkeerd, daar: ze tot 
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verwarring aanleiding kan geven. Hij noemt het „gan- 
grene". 

Hij toont zich een beslist aanhanger der vitaliteitsthe- 
orie. 

James Robinson, die een grooten naam heeft gekregen 
door de invoering van de aether-narcose in Europa, 
schreef o. a. een werk over : „Thé surgical, mechanical 
and medical treatment of the teeth". Hij behandelt voor 
't eerst in 't Engelsch eenigszins uitvoerig het technische 
gedeelte der tandheelkunde. 
" In de histologie volgt hij voornamelijk Bell evenals het 

deel over vergelijkende anatomie der tanden. Als oorza- 
ken der caries noemt hij even goed vitale als chemische. 
Voor reguleering heeft hij eenige doelmatige apparaten 
uitgedacht. Een groot aandeel nam hij in de hervormings-
beweging op tandheelkundig gebied in Engeland en was 
daarbij een der grootste tegenstanders van John Tomes. 

Hierop kom ik straks nog wel nader terug in het hoofd-
stuk, dat Tomes' aandeel in die hervormingen behandelt. 

Uit dit korte overzicht kan men eenigszins een denk-
beeld vormen op welke hoogte de tandheelkunde stond, 
toen Tomes optrad als zelfstandig onderzoeker in onze 
wetenschap en door het meêdeelen van nieuwe feiten en 
't verklaren van oude eene groote verandering er in te 
weeg bracht. 

Het ligt mijns inziens niet in de bedoeling van de prijs-
vraag, als 't ware uittreksels uit de werken van Tomes te 
geven ; ik geloof daarom ook beter te doen, na die werken 
in 't algemeen te hebben besproken, er dat gedeelte uit te 
behandelen, dat een nieuw gezichtspunt gaf of om eene an- 
dere reden verdienstelijk was voor de tandheelkundige 
wetenschap. 

Men kan in 't algemeen van zijne geschriften zeggen, 
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dat ze uitmunten door helderheid van beschrijving. Hij 
is dikwijls zeer breedvoerig, doch wat hij zegt is noodig 
gezegd te worden, om het onderwerp goed te verstaan. 
Zijne physiologische en histologische onderwerpen, zijne 
beschrijvingen van bijzondere ziektegevallen of abnor- 
maliteiten zijn zóó juist en van zooveel waarde, dat ze 
nog heden ten dage telkens warden geciteerd door nage-
noeg alle schrijvers over die tandheelkundige onderwer-
pen. 

Het is toch opmerkelijk, dat het werk van dezen onder-
zoeker, arbeidende met instrumenten, die tegenwoordig 
als zeer onvolkomen zouden worden ter zijde gelegd, en 
met methodes van histologisch onderzoek, die nog geheel 
en al in hunne kindsheid waren, toch zóó accuraat en flink 
was, dat het met glans den toets des tijds heeft doorstaan. 
En treffend is Tomes bescheidenheid bij 't openbaren van 
nieuwe ontdekkingen of 't aangeven van nieuwe gezichts- 
punten ; gunstig daarin afstekend bij andere schrijvers 
van zijn tijd, o. a. Linderer, die, al is aan zijn werk onge- 
twijfeld veel waarde niet te ontzeggen, ons dikwijls hin-
dert door het herhalen van opmerkingen als : 

	

„Ik was de eerste die 	 Zoo vond ik later nog veel 
nieuws, wat gedeeltelijk van 't grootste gewicht is 	Ech- 
ter heb ik Zelf ook vele nieuwe, interessante ontdekkingen 
gedaan 	" enz. enz. 

De voornaamste geschriften van John Tomes (daar ge- 
laten wat hij als redacteur van „the British Journal of 
Dental Science" en elders schreef, over de sociale kwestie 
op tandheelkundig gebied) zijn in chronologische volg- 
orde: 	 . 

1848 A course of lectures on dental Physiology and Sur-
gery. 
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1849 On the structure of the dental tissues of the Marsu-
pialia (Philosoph. transactions). 

1850 On the structure of the dental tissues of the Rodentia 
(Phil. trans.) 

1851 Instructions in the use and management of artificial 
teeth. 

1851 Description of new preparations of gold for stop-
ping carious teeth and of the manner of using them. 
(London medic. gazette.) 

1852 On the structure and development of bone (Phil. 
trans.) Dit vervaardigde Tomes tezamen met zijn 
vriend Campbell de Morgan. 

1856 On the soft fibrils in dentine. (Phil. trans.) 
1856 On certain conditions of the dental tissues (Quart. 

journ. microsc. science.) 	, 
1856 On the development of the enamel (ibid.). 
1859 A System of Dental Surgery. 

Het verschijnen van de „Lectures" was voorzeker een 
evenement op tandheelkundig gebied. Vele denkbeelden 
door vroegere schrijvers van naam geuit, plaatste hij in een 
geheel nieuw daglicht en vele nieuwe en belangrijke theo-

riën werden nog bovendien door hem gegeven. 
„A System of Dental Surgery" is zijn hoofdwerk en 

zeker zijn er weinig tandheelkundige bibliotheken, waar 
dit boek ontbreekt. Het is als 't ware het résumé van zijne 

vroegere onderzoekingen, zoodat we veel van wat in zijne 

vorige werken voorkomt, terug vinden in dit laatste. 

In de eerste 30o blz. behandelt hij onder den titel 

„Teething" de ontwikkeling der kaak en der tanden, het 

doorbreken en de onregelmatigheden der .temporaire- en 

blijvende tanden en verder „het tandweefsel." Dan be- 

spreekt hij in ruim Ioo blz. de tandcaries en hare behande-

ling. De rest van het boek ± 15o blz. bevat de verdere pa- 
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thologie en de therapie der tandweefsels, die van het tand-
vleesch en de kaak, de mechanische verwondingen, de 
operatieleer en 't inzetten van stifttanden. 

Uit deze indeeling bemerkt men, dat meer dan de helft 
van het boek in beslag genomen wordt door Tomes' lie-
velingsonderwerp de physiologie van ons kauwappa-
raat, en hij ook de theorie der caries zeer uitvoerig be-
handelt, waar tegenover de rest tamelijk stiefmoederlijk 
wordt bedacht. De titel van het boek is dus niet in alle 
opzichten juist, want chirurgie der tanden bevat het wei-
nig ; het zwaartepunt van 't werk ligt in het physiologische 
deel, zoodat men het boek moet beschouwen als wat het 
werkelijk is, eene physiologie van het kauwapparaat. Wel 
hebben de aanvullingen van Charles Tomes in de latere 
herdrukken hierin verandering gebracht, doch altijd blijft 
nog het hoofdstuk „Teething" het gedeelte, dat het boek 
zulk eene groote wetenschappelijke waarde doet hebben. 

Aan de hand van „A System of Dental Surgery" zal ik 
nu overgaan tot het bespreken der onderwerpen, waaraan 
de naam van Tomes altijd verbonden zal blijven, waarbij 
ik vanzelf wel in de gelegenheid kom ook op dat, wat in 
zijne andere geschriften behandeld is, te wijzen. 

VERANDERINGEN DER KAKEN. 

De eerste veertig bladzijden van het boek zijn gewijd 
aan de veranderingen, die de kaken, gedurende de ont- 
wikkeling bij het doorbreken der tanden ondergaan. Dit 
onderwerp had reeds lang de opmerkzaamheid der ana-
tomen en in 't bijzonder van John Hunter tot zich ge-
trokken. 

Hij was de eerste, die deze veranderingen beter bestu-
deerde en begreep. 
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In de zeer: uitvoerige beschrijving, die Tomes geeft van 
het resultaat eener groote rij van onderzoekingen aan ka-
ken die h ij zelf verzame1d had, bevestigt hij 
voor 't grootste deel de gevolgtrekkingen van Hunter, 
doch voegde er ook nog vele nieuwe punten aan toe. 

Prof. Humphry, die deze beschrijvingen, welke slechts 
als inleiding tot de „Dental Surgery" gepubliceerd waren; 
doorgelezen had, deed eene reeks van proeven aan groei-
ende dieren, waardoor hij hetzelfde bewees, wat John 
Tomes, niet minder zeker, door nauwkeurige vergelijking 
van een groot aantal kaken had aangetoond. 

LOCALE EN CONSTITUTIONEELE STOOR- 

NISSEN BIJ DE DENTITIE. 

Over den invloed van de dentitie bij 't ontstaan van 
ziekten schrijft Tomes een uitvoerig hoofdstuk. Hij ci-
teert hierin het boek van John Hunter, een werk, dat 
volgens hem door ieder, die wat met de tandheelkundig 
praktijk te maken heeft, niet te dikwijls kan worden ge-
raadpleegd. 

Hij vermeldt verschillende ziektegevallen van.. kinde-
ren, waaruit blijkt, dat, behalve ontsteking en ulceratie 
van het tandvleesch, ook stoornissen van geheel andere 
organen kunnen optreden, als verstopping, huiduitslag, 
hoesten, abnormale urineafscheiding etc. Het kan voor-
komen, dat zulke symptomen optreden als gevolg van de 
dentitie, terwijl het tandvleesch toch normaal uitziet ; 
dan wordt de therapie moeielijker; dáar dan de tand nog 
door den alveolus ingesloten is en dus door abnormale 

.
'ligging of zoo iets die verschijnselen te voorschijn roept. 

In vele gevallen echter zijn wij in staat de meest ver-
ontrustende symptomen spoedig te doen verminderen of 
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verdwijnen en wel wanneer we de gingiva over- den 
doorbrekenden tand gezwollen en gespannen zien. Dan 
moet deze geïncideerd worden en wel tot aan de- opper-
vlakte van den tand en niet slechts op één punt, maar 
dwars over de geheele lengte en breedte van de tand-
kroon heen, het ingesloten orgaan, moet geheel vrijgelegd 
worden. 

RESORPTIE. 

Wij weten, dat als men een_ los in het tandvieesch zit- 
tenden temporairen tand voorzichtig verwijdert, men inde 
kaak. kleine, teere granulaties kan zien, die schijnen te pas- 
sen in de resorptievlakken van den tand. 

Deze granulaties zijn door Tomes nauwkeurig onder-
zocht_ en hij duidt ze aan als resorptieorgaan. 

Ik doe dunkt mij het_ beste, wanneer ik de mooie be-
schrijving, die hij ons van de resorptie geeft, om haar 
gewicht en juistheid in 't kort recapituleer. 

Het cement wordt het eerst aangegrepen, dan de den-
tine en eindelijk ook het email op de plaats, die van 
dentine is beroofd. Aan alle drie substanties_ zien wij de, 
ook bij resorptie van been steeds optredende, karakte-
ristieke, guirlandeachtige bogen, die steeds in aantal toe-
nemen en. eindelijk samenvloeien. Maakt men in dit sta-
dium coupes, dan schijnt de oppervlakte als afgeknaagd. 
Is het cement geresorbeerd, dan gaat het proces verder 
in de dentine, dat in de uiterste lagen minder, in de na-
bijheid der pulpa daarentegen meer résistent is, en tr--n 
laatste tast het het email aan. Microscopisch zien we eerst 
eene moleculaire, fijnkorrelige troebeling in de beenli-
chaampjes van 't cement, deze lichaampjes worden on-
duidelijk, verdwijnen, zoodat ze deel gaan uitmaken van 
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de lacunen; zulke microscopische boogjes ontstaan in 
groate hoeveelheid, zoodat ten slotte de tandsubstantie 
er als afgeknaagd uitziet. Deze microscopische groefjes, 
waaruit de grootere defecten ontstaan, noemt men How-
ship'sche lacunen. 

In elk dezer indrukken past nu, volgens Tomes, een 
reuzencel. Het tandbeen vertoont geheel gelijke verande-
ringen, ook hier treden dezelfde groefjes op, waardoor 
de dentine ruw wordt. 

De meening, dat de eenmaal begonnen resorptie steeds 
meer of minder snel voortgaat, totdat de tand uitvalt, is 
niet altijd juist. Niet alleen dat het resorptieproces op-
houden kan, doch zelfs kunnen er voor in de plaats been-
nieuwvormingen optreden: involutie naast evolutie. 

John Tomes vond de uitgeholde oppervlakte van de 
dentine, cement en email met nieuw gevormd cement be- 
dekt, hetwelk met de genoemde weefsels vast was ver-
bonden. Ook dit nieuw gevormde cement kan weer gere-
sorbeerd warden, dan wederom een nieuwvormingsproces 
op die plaats optreden en zoo voort. 

Zooals reeds opgemerkt is, wêerstaat het deel, dat de 
pulpa omsluit de resorptie het meest. De pulpa verandert 
ook van karakter en wordt resorbeerend orgaan. Nooit 
zet zich echter dentine af op de tandweefsels die daar ten 
prooi van de resorptie vallen ; het schijnt, dat de pulpa 
het vermogen dentine te vormen dan verloren heeft. 

HET RESORPTIEORGAAN. 

Nu nog eenige woorden over het physiologisch zeer 
interessante punt, de wijze van ontwikkeling van 't re-
sorptie-orgaan. 

Spencer Bate kwam tot de conclusie, dat de buitenste 
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laag van het émail-orgaan, waarvoor Tomes liever de 
buitenste laag van den kapsel van de zich ontwikkelenden 
permanenten tand had gezet, eene hoogere graad van 
vasculariteit zou krijgen en 't resorbeerend orgaan zou 
warden. 

Deze meening wordt door Tomes bestreden, waar hij 
zegt, dat gewoonlijk, met uitzondering van de temporaire 
molaren, de resorptie begint aan de labiaalvlakte, de 
pláa,ts waar in 't geheel geen émailorgaan aanwezig is, 
dat verder in vele gevallen de tand, die geresorbeerd 
wordt, van den zich ontwikkelenden tand, door een been-
laag is gescheiden. 

Bate schrijft vasculair weefsel, wanneer het nog een 
hoogeren graad van vasculariteit verkrijgt, een resorbee-
rend vermogen toe. Resorptieverschijnselen aan perma-
nente tanden ziet hij aan als gevolg van eene ziekelijke 
werkzaamheid van het periodontium. 

Tomes houdt geheel alleen de groeiende papil, onver-
schillig of deze van den émailkapsel of van het periodon-
tium uitgaat, voor het orgaan dat de tandweefsels resor-
beert. 

ONTWIKKELING VAN DEN PROCESSUS 
ALVEOLARUS BIJ DE TWEEDE DENTITIE. 

Eene zeer mooie en duidelijke beschrijving geeft Tomes 
ons van de ontwikkeling van den processus alveolarus bij 
de tweede dentitie. 

Wanneer de permanente tanden gereed zijn om door 
te breken ,dan treedt evenals bij de doorbraak der tern-
poraire tanden, een resorptie-proces in van het been, ech-
ter gaat dit resorptie-proces van den voorwand hier niet 
tot ongeveer de helft van den alveolus, maar het verlies 
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aan beenmassa zeikt tot de plaats, die overeenkomt met 
den hals van den blijvenden tand. 

Daar nu de rand wan•elken'alveolus overeenkomt met 
den hals van den daarinstaanden, doorgebroken tand, zul-
len wij bij de tweede dentitie eene zeer onregelmatige lijn 
van den alveolairrand krijgen. 

De ontwikkeling van de alveoli _is dus niet afhankelijk 
van die der tanden. Niet zelden ziet men verder, dat tem-
poraire tanden, vooral temporaire molaren nog op hoogen 
Kleeftijd tusschen de permanente 'instaan. 

In zulk eengeval is de tand met zijn' alveolus nu eens 
tot een hooger niveau gestegen, dan gewoonlijk geschiedt, 
dan weer kan ze het niveau der naburige tanden niet be-
reiken en staat dieper dan de anderen. 'In dit geval wer-
den de temporaire molaren, die langer in de kaak bleven, 
door de permanente molaren in 't naar boven groeien ge-
hinderd. 

CONTRACTIE VAN DE KAAK. 

Tegen de 'meening, dat .de vroegtijdige extractie der 
temporaire tanden eene contractie van de kaak tengevolge 
zou hebben, komt Tomes op. Schijnbaar moge het zoo 
zijn, in werkelijkheid echter niet. Schijnbaar, omdat wan-
neer een temporaire tand geextraheerd wordt, 'de naast 
deze staande tanden zich soms naar elkaar toe neigen ; 
eerie contractie, eene afname in grootte heeft echter niet 
plaats. 

Onderzoekt men preparaten, zegt hij, waarin beide stel-
len tanden, temporaire en permanente, aanwezig zijn, dan 
ziet men dat de eerste een zeer klein gedeelte van dekaak 
innemen, vergeleken met dat wat door de kronen der blij-

-vende tanden wordt ingenomen. 
`Het is daarom moeielijk te verklaren, hoe de verwijde- 
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ring van temporaire tanden eene contractie van de kaak 
over de, van kronen voorziene, groeiende, permanente tan-
den kan tengevolge-hebben. In tegendeel veroorzaken zich 
ontwikkelende organen eene expansie van de omliggende 
deelen en is er geen enkele grond voor de meening, dat de 
kaak op dien regel een uitzondering zou maken. 

Een geval door Tomes afgebeeld, waar de melktanden 
geruimen tijd vóór 't doorbreken der blijvende waren uit-
gevallen en waar geen spoor van contractie was te be-
merken, ja, de permanente tanden zelfs buitengewoon re-
gelmatig kwamen te staan, is eene duidelijke bevestiging 
van zijne meening. 

D:ILACERATIE. 

Knikkingen van de wortels der tanden zijn dikwijls on-
derzocht geworden en reeds Tomes zocht naar eene ver-
klaring dier anomalie. 

II'n zijn „L.ectures" geeft hij -eene uitvoerige bespreking 
hiervan en noemt het verschijnsel „dilaceratie", misschien 
een minder gelukkig gekozen naam, daar eene „vaneen-
scheuring" er niet bij plaats vindt. De verklaring, die hij 
ervan geeft is de volgende : Een gedeeltelijk ontwikkelde 
tand wordt gescheiden van de tandkiem. (Dit moet -ge-
dacht worden als eene verschuiving, in plaats van eene 
vaneenscheuring) en verandert zijne normale -ligging. 
Gaat nu de verdere tandvorming gewoon door, dan wordt 
de positie van dit later gevormde weefsel ten opzichte van 
het reeds gevormde abnormaal. 	 - 

Dat bij de incisivi -en canini het meest dilaceratie voor-
komt, schrijft hij daaraan toe, dat deze 't meest zijn bloot-
gesteld aan trauma. 
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Na u eenig denkbeeld te hebben gegeven van de grootti 
verdienste van Tomes op het gebied van „teething", wil 
ik nu trachten, dat te doen van zijn werken over de tand-
weefsels, een zeker niet minder interessant gedeelte uit 
zijne geschriften. 

Vóór Tomes was er weinig bekend omtrent de struc-
tuur der tanden en dat weinige was nog over 't hoofd 
gezien. 

Leeuwenhoek toonde aan dat de structuur van de den-
tine tubulair was, maar zijne opmerkingen gingen verloren 
tot later het onderwerp weder werd opgevat door Purkinje. 
Prof. Retzius van Stokholm ging ongeveer in denzelfden 
tijd (1835—'36) verder de histologie der tanden na en met 
gelijke resultaten als Purkinje. Vóór nog de werken van 
deze beide onderzoekers in Engeland bekend waren, be-
gon Tomes (1837) zijne onderzoekingen omtrent de struc-
tuur der tanden, in de veronderstelling, dat weinig of niets 
omtrent dit onderwerp bekend was en spoedig vond hij 
vele punten, die, naar hij dacht, geheel nieuw waren. Na-
dat Tomes het onderwerp voor een groot deel had afge-
werkt, maakte hij kennis met Prof. Owen, die na vele 
van Tomes' preparaten onderzocht te hebben in een voor-
dracht in 't "College of Surgeons" in 1838 daarvan gewag 
maakte in zeer waardeerende woorden, daar het bleek, 
dat ze de uitkomsten der anatomen van 't continent be-
vestigden, ja, in sommige punten zelfs verder gingen dan 
deze. 

Tomes maakte een opstel over zijne onderzoekingen 
getilteld: On the structure of the teeth, the Vascularity of 
those organs and their relation to bone," hetwelk in eene 
bijeenkomst der „Royal Society" werd voorgelezen door 
Thomas Bell, den 21 Juni 1838. 	- 

' - Dit was het eerste stuk, dat geschreven was in Engeland 
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over de structuur der tanden en dat, behalve de bevesti-
ging van de meeningen van Purkinje en Retzius nog veel 
nieuws daarover verschafte. 

Op een lateren datum van 't zelfde jaar publiceerde 
Prof. Owen een stuk over de structuur der tanden en kort 
daarna Nashmyth een werk over 't zelfde onderwerp. 

EMAIL. 

Een mooi beeld om den bouw van het émail goed te 
begrijpen, heeft Tomes gegeven door het te vergelijken 
met een honiggraat, waarvan de cellen met een vast mate-
riaal zijn gevuld en hij geeft zeer instructieve afbeeldin-
gen om dat op te helderen. 

Bij zijne microscopische onderzoekingen over de struc-
tuur van het émail ontdekte hij, dat elke émailcel een uit-
steeksel bezit en dat elke cel, wanneer zij van hare bu-
ren is gescheiden, eene kleine verwijdering van haar ge-
heelen omtrek heeft onmiddellijk boven de paats, waarvan 
het uitsteeksel uitgaat. Die uitsteeksels strekken zich 
uit in het nieuwgevormde émail en zijn noodzakelijk voor 
de vorming daarvan, daar zij zorgen voor den toevoer van 
kalkzouten. Naar hun ontdekker heeft men ze genoemd 
de Tomes'sche uitsteeksels. 

NASHMYTH'SCHE MEMBRAAN. 

Over het wezen der membraan, die ligt over het kroon-
émail van menschelijke en andere zoogdiertanden, die 
nog niet op de een of andere wijze zijn afgesleten en die 
ontdekt werd door Nashmyth, zijn de meeningen der ver-
schillende onderzoekers nog niet geheel gelijkluidend. 

Tomes beweert, dat men ze moet beschouwen als 'gene 
cementlaag, eene meering, die door de latere onderzoe- 
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kingen van Ch. Tomes, veel steun heeft gekregen en ook 
door Wedl, Magitót e. a. gedeeld wordt, terwijl echter 
andere schrijvers als Waldeyer en Kölliker eene andere 
opinie daaromtrent zijn toegedaan. 

TOMES'SCHE EI'BRILLEN. 

Wij weten, dat door de dentine heen overal de z.g. den-
tinebuisjes loopen. Vroeger meende men, dat deze ledig 
waren, of gevuld met eene vloeistof. Tomes toonde echter 
aan, dat elk kanaal eene weeke draad bevat, die een uit-
looper is van de odonitoblasten, die liggen aan de opper-
vlakte van de pulpa. Hierm'ee ,,baande hij den weg tot 
de juiste opvatting van de structuur van de dentine." (Wal-
deyer.) 

't Zijn mooie beschrijvingen;  die Tomes geeft naar aan-
leiding der fibrillen en ik kans niet nalaten er 't een en 
ander uit aan te halen. — Maakt men dentinecoupes van 
den omtrek van 't cavum dentis en treft men dan tege-
lijkertijd een deel der pulpa, dans kan men de fibrillen 
van de odontoblasten der pulpa zien gaan in de dentine-
kanaaltjes en daar ze rekbaar zijn, ze ook dikwijls een 
klein eindje uit de buisjes uittrekken zonder ze te ver-
scheureni. Ook kan men ze te zien 'krijgen, wanneer men 
een stukje dentine voorzichtig van elkaar scheurt, doordat 
ze dan de beide helften verbinden. 

Trekt men dan nog wat verder die deelen uit elkaar, 
dan vermindert eerst de doorsnede der fibrillen en scheu-
ren ze ten slotte door, dan springen ze terug in een klein 
kluwentje. 

Hieruit volgt dus, dat de substantie, waaruit de fibrillen 
bestaan, van een colloïde natuur is, en dat de buitenste 
deeltjes wat taaier zijn dan de binnenste. 
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't Is voorzeker, zegt Tomes, dat het geen zenuwen zijn 
in den, gewonen zin van het woord, doch niettemin is het 
zeer goed mogelijk, dat ze nagenoeg dezelfde functie ver-
richten. In elk geval is het nu toch zeker, dat de sensibi-
liteit van de dentine afhankelijk is van week, georgani-
seerd weefsel in de kanaaltjes en niet daarvan, dat vibra-
ties door eene vloeistof of zoo iets, naar de pulpa worden 
overgebracht. 

Men kan de oppervlakkige gevoeligheid van een tand 
opheffen door plaatselijk aangebrachte middelen, waarvan 
niemand beweren zal, dat ze direkt op de pulpa werken. 
Prikkels, die de fibrillen treffen, kunnen overgebracht wor-
den naar de pulpa en deze zelf kan geïrriteerd zijn, zonder 
geëxponeerd te zijn. 

Vóór Tomes waren er reeds onderzoekers geweest, die 
eenigszins een idée hadden over 't bestaan der fibrillen, 
doch voorzeker was Tomes de eerste, die ze duidelijk en 
juist beschreef en ons het wezen er van deed kennen. 

In I $41 beschreef en teékende Henle in zijne „Alge-
meene anatomie", uitloopers van de randen van enkele 
dentinedeelen, die samenhingen met de dentinebuisjes. 
Hij beschreef ze echter uitdrukkelijk als verkalkt en hard 
en voegde er aan toe, dat ze door zuren buigzaam werden. 
Hij zegt, dat het dentinebuisje leeg is, wanneer het niet 
door korrelige kalkdeeltjes verstopt wordt en dat vloei-
stoffen door capillaire werking er in kunnen dringen. Hij 
spreekt echter niet over samenhang met de pulpa. 

.In 1854  gaf Lent Bene afbeelding van de odontoblasten-
uitsteeksels, waarvan hij zeer terecht vermoedde, dat ze 
aandeel namen in de vorming van de dentine, doch in de 
vroegere uitgaven van Kölliker's „Weefselleer" is niets ver-
meld omtrent de werkelijke structuur van de dentine, hoe-
wel Lent's ontdekkingen door Kölliker werden beschre- 
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ven en zonder eenige terughouding werden aangenomen. 
• In 1856 beschreef Tomes de fibrillen, die men nu alge-

meen kent als de Tomes'sche fibrillen. 

GRANULAR LAYER. 

Nog aan iets anders in de dentine gaf Tomes zijn naam. 
Zooals we weten hebben we in de dentine : I°.. de grond-

substantie, waar doorheen kanaaltjes loopen. 20. de wan-
den dier kanaaltjes (tandscheeden). 30. de Tomes'sche 
fibrillen, die in die scheeden loopen. 

Nu is de grondsubstantie structuurloos, behalve daar, 
waar interglobulairruimten bestaan. In de dentinelaag, 
die het dichtst bij 't cement ligt is een overgroot aantal 
van zeer kleine interglobulairruimten, zoodat het weefsel 
bij geringe vergrooting een korrelig, aanzien heeft. Deze 
;laag nu noemde Tomes „granular layer" en naar hem 
spreekt men later van de „Tomes'sche Körnerschicht" (de 
Tome-s's.che korrellaag.) 

CARIES. 

In zijne „Lectures" heeft Tomes eene lijst gegeven van 
extracties ten gevolge van caries, waaruit o.a. blijkt, dat de 
molaren verreweg het vaakst, de middelste snijtanden het 
minst der chaunose ten offer vallen. De opgaven door la-
tere auteurs hieromtrent gedaan stemmen nagenoeg over-
een met die statistiek van Tomes. 

Wat betreft de histologische veranderingen der tand-
weefsels,bij caries was John Tomes de eerste, die daar-
omtrent meedeelde van zijne microscopische onderzoekin-
gen. Hij beschrijft de t r a p s p a r e n t z o n e tusschen 
de carieuse en de niet carieuse dentine, waarvoor hij eene 
verkalking der fibrillen als oorzaak opgeeft, wat hij be- 
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schouwt als eene poging van de natuur om de caries te-
gen te gaan. Ook MagitSt is deze meening toegedaan. 
Het vervallen van de tandbeenfibrillen in staafvormige ele-
menten of korte stukken werd het eerst door Tomes op-
gemerkt. 

BEHANDELING VAN CARIES. 

Het uitsnijden van het gedesorganiseerde weefsel en het 
opvullen van de ontstane holte met de een of andere sub-
stantie is het middel, zegt Tomes, waardoor de zieke tand 
tot op een zekere hoogte weêr hersteld kan worden. 

Die substantie moet de caviteit volkomen opvullen en 
in staat zijn den chemischen invloed der mondvloeistof-
fen, alsmede de mechanische inwerkingen gedurende de 
kauwbewegingen te wêerstaan. 

Onder de vullingsmaterialen noemt hij het amalgaam, 
waarvan hij het gebruik in zekere gevallen zeer aanraadt. 

In eene voordracht over deze stof door hem gehouden 
in de „Odontological Society" geeft hij het resultaat van 

eene reeks van onderzoekingen door hem gedaan aan-
gaande verschillende amalgaamsoorten. Het palladium 
amalgaam wordt zeer door hem geroemd. 

Dat deze voordracht zeer belangrijk was, blijkt wel uit 
de er op volgende discussiën, waarbij telkens wêer door 
verschillende sprekers hulde wordt gebracht aan Tomes' 
conscientieuse wijze van onderzoeken. Mr. Rogers haalt 
zelfs aan als een bewijs, dat Tomes niet spoedig tevreden 
is over eigen werk, dat toen deze eene amalgaamvulling 
zag, die hijzelf tien jaar geleden gelegd had en die niet 
meer volmaakt in orde was, hij er een heelen tijd lang 
mistroostig onder was geweest. 
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ZIEKTEN DER PULPA, 

In de vroegere litteratuur tot John Tomes treffen we 
slechts weinig aan, wat duidt op eene indeeling der pul- 
paziekten. 

Tomes onderscheidt drie soorten van ontsteking der 
pulpa ; n.l. de irritatie van de pulpa, de acute en de 
chronische ontsteking van deze en hij vermeldt verder 
de gevolgen van de acute en chronische ontsteking, als 
pulpagangreen, pulpapolyp en 't verdwijnen der pulpa. 

Hij geeft de verschillende symptomen op, waarnaar 
wij ze kunnen onderscheiden en bespreekt vervolgens, de 
behandeling ervan, bestaande in cauterisatie;  exstirpatie 
en vullen. 

Bij gangreen wil hij de pulpa aspireeren of uitpompen. 
Bij periostitis raadt hij aan extractie. 

EROSIE. 

Bij de mechanische verwondingen der tanden bespreekt 
bij het verschijnsel, dat tegenwoordig genoemd wordt 
wigvormige defecten of erosie. 

Tomes houdt ze uitfluitend voor defecten ontstaan 
door 't uitslijpen door tandborstels of andere mechanische 
invloeden. 

De meest vooruitstekende tanden zijn bijna altijd het 
diepst ingesneden. Verder lijden bij personen, die ge-
woon zijn de rechterhand te gebruiken de tanden aan de 
linkerzijde van den mond meer dan die aan de rechter-
kant en bij linksche individuen is dit juist omgekeerd, 
dus treedt de erosie dáár op, waar met de tandborstel de 
meeste kracht wordt aangewend. 
• Verder komt het alleen voor op de labiaalvlakte der 
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tanden en op die plaatsen, die aan de inwerking van den 
borstel zijn blootgesteld. 

Hiermée ben ik aan het eind gekomen van het hoofd-
stuk over Tomes verdienste als wetenschappelijk man, 
Ik weet zeer goed, dat er buiten het vermelde nog veel 
door hem is verricht op wetenschappelijk gebied, zoowel 
in geschriften als in voordrachten of debatten in ver-
schillende vereenigingen, doch mijns inziens zal eene be-
spreking daarvan vallen buiten het kader van de beant-
woording der opgegeven prijsvraag. 

Ik heb, daarom slechts aangehaald de onderwerpen,. 
waaraan de naam van Tomes altijd zal blijven verbonden, 
't zij als de man, die er de eerste onderzoekingen over 
deed of die door zijne onderzoekingen de kennis van het 
onderwerp een enorm eind vooruit bracht, 't zij om de 
schoone en juiste, beschrijvingen die hij gaf, waardoor 
hij zooveel bijdroeg tot beter begrip der zaken: 

Ieder die Tomes' geschriften bestudeert, moet telkens. 
en telkens weer in bewondering komen voor het geduld,, 
het volhardingsvermogen, de vindingrijkheid, de opmer-
kingsgave, in één woord voor het genie van den man,, 
die met zulke betrekkelijk gebrekkige hulpmiddelen, zóó- 
veel wist te wrochten. 

TOMES' VERDIENSTE OP MAATSCHAPPELIJK. 
TANDHEELKUNDIG GEBIED. 

De beschrijving van het aandeel, dat Tomes heeft ge-
had. in de tandheelkundige hervorming in. Engeland,, is. 
eigenlijk de geschiedenis van die hervorming. Hoe was de 
toestand daar voor zijn tijd? Wij kunnen, om dat te be-
antwoorden niet beter doen- dan eenige van zijne eigene 
woorden aan te halen uit de voordracht door hem gehou- 
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den in 1881 op het Internationaal Medisch Congres over : 
„The study of Dental Surgery and the means thereto." 

In de eerste 20 jaren van de tegenwoordige eeuw, be-
stond er slechts een gering aantal personen, die de tand-
heelkunde uitoefenden en de meesten daarvan, hoewel 
niet allen, waren gewone medici, die in 't begin van hun 
praktijk, slechts weinig op de hoogte waren van de plich-
ten van een tandheelkundige, zelfs voor dien tijd, of die, 
in 't gunstigste geval slechts zooveel speciale kennis had-
den als toevallig een goede of slechte leermeester ze had 
gegeven. 

Bijna altijd waren ze afhankelijk van de hulp der tech-
nikers. 

Andere personen begonnen als jongens te werken in 't 
laboratorium van een tandarts, waar zij, er een jaar of 5, 6, 
7, bijvende, eene groote manuelle vaardigheid verwier-
ven, doch waarmeê hunne chirurgische kennis niet hand in 

hand ging. 
De eene klasse van personen bracht de jaren, die het 

geschiktst zijn om iets te leeren en waarin de autoriteit. 
van den onderwijzer het krachtigst is, door in 't verkrijgen 
van handigheid, de andere in het verwerven van medische 
kennis. De laatsten konden raad geven, de eersten han-
delend optreden, maar geen van beiden kon zeggen wat 
gedaan moest worden en het tegelijk doen: 

In het tweede kwart dezer eeuw begon het aantal tand-

heelkundigen te vermeerderen en elk jaar bracht nieuwe 
candidaten voor de praktijk, waarvan 't grootste deel 
kwam direkt van het tandheelkundig atelier en die in al-
gemeene ontwikkeling beneden den chirurg stonden, in, 
wiens medische kennis ze weinig belang stelden. 

In het jaar 1843 vereenigde Tomes zich met enkele der 

voornaamste tandartsen van dien tijd om bij het „College 
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of Surgeons" te verkrijgen, dat dit de tandheelkunde als 
speciaal vak der chirurgie zou erkennen. Maar noch de 
medische noch de publieke opinie was rijp voor dien stap, 
zoodat die poging mislukte. 

Tomes verloor echter het plan niet uit het oog en; _ase-
nige conferentie werd door hem met Mr.. Arnold Rogers 
over de hervorming op tandheelkundig gebied gehouden. 

Eindelijk in 1855 nam hij de leiding op zich van een 
„Association", die ten doel had de organisatie van den 
tandheelkundigen stand door het vroegere voorstel verder 
uit te werken. 

Deze „Association" waaronder vele leden van die van 
1843 waren, was de kiem van de „Odontological Society 
of Great Britain" (zoo gedoopt door Sir Edwin — toen Mr. 
Saunders — iri 1856), die nu nog slechs wetenschappelijke 
doeleinden beoogt. 

Deze „Society" wilde aansluiting der tandartsen aan 't 
College of Surgeons. Er waren echter anderen, die een 
onafhankelijk „College of Dentists" wenschten. 

De „Society" zegevierde, wat bijna geheel te danken 
was aan de energie, 't geduld en de voortdurende inspan-
ning van Tomes. Hij bracht hen, die wilden werken, sa-
men, hij overtuigde de twijfelaars, bevredigde de vrienden 
en verzoende de tegenstanders en zoo zag hij eindelijk in 
186o, na vijf jaren van onophoudelijk werken, na gege-
ven te hebben zijn tijd, met opoffering van zijne praktijk 
en zijne gezondheid, de eerste vruchten van zijn strijden, 
toen het College of Surgeons toestond, dat men bij het 
„College" een examen kon doen, waardoor men den titel 
van „Licentiate in Dental Surgery" (L. D. S.) kon ver-
werven. 

Tomes zelf werd benoemd tot examinator tegelijk met 
Mr. Rogers en Bell voor het odontologische gedeelte, ter- 
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wijl Mr. Lawrence, Mr. Green en Mr. Arnott voor 't chirur-
gische gedeelte zitting hadden. 

Deze verbetering in den toestand was dus bereikt, maar 
veel bleef er hog te doen. Het examen was slechts facul-
tatief en zou het veel nut hebben, dan moest het ver-
plichtend gesteld worden. 

Het diploma moest geregistreerd worden, evenals het. 
't geval was met het gewone chirurgische diploma. 

Tomes kon zich helaas door zijne geschokte gezond-
heid, in de eerstvolgende jaren niet veel met de zaak in-
laten, al werkte hij er ook nog zooveei mogelijk voor, 
waarbij zijne vriendschap met de leden van 't College of 
Surgeons en van the Medical Council de goede zaak geer 
te stade kwam. 

Er ontstond onder de tandartsen en ook onder de ge-
wone medici een grooten strijd over deze kwestie en het 
was wel noodig, dat in zoo'n stormachtigen tijd een 
streng, koel en helder leider zich aan het hoofd der be-
weging stelde en gelukkig voor den tandheelkundigen 
stand was Tomes weer in staat als zoodanig op te treden 
en met zijne ondervinding en zijne relaties mee te wer-
ken tot bereiking van het doel. 

In 1877 koos men hem als voorzitter van eene nieuw 
opgerichte vereenigmg : „Dental Reform Committee", 
hetwelk na vele bemoeiingen het succes had, dat den 22sten 
Juli 1878 „the Dentist's Act" tot stand kwam, waarbij 
verplichtend gesteld werd, dat, buiten de geëxamineerde 
L. D. S., alleen de tandartsen, die toen vijf jaar prakti-
seerden, konden worden geregistreerd en anderen de prak-
tijk niet mochten uitoefenen. 

John Tomes was de eerste, die zijn naam ira het re-
gister schreef. De twee mannen, aan wie dit succes voor-
namelijk was te danken, waren Tomes en Mr. James 
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Smith Turner, de secretaris van het Dental Reform Com-
mittee. Tomes had zich zóó met het wetsvoorstel verper-
soonlijkt, dat hij zeide, dat wanneer het gevallen -was, de.  
teleurstelling hem het hart zou hebben gebroken. 

Ook Mr. Charles James Fox, de eigenaar van „the 
British Journal of Dental Science", al hield hij zich zoo 
veel mogelijk op den achtergrond, mag niet vergeten 
worden om zijn aandeel in 't verkrijgen van de mooie re-
sultaten. 

Het „Reform Committee" had, na het tot stand komen 
der wet, zijn reden van bestaan verloren en werd dus ont-
bonden. Tomes wees nu echter op de noodzakelijkheid 
eener vereeniging, die te waken .zou hebben over de al-
gemeene belangen van den tandheelkundigen stand. 

Deze vereeniging „The British Dental Association" 
• kwam tot stand en John Tomes was haar eerste president 
(1879) en werd in i886 nogmaals als zoodanig gekozen. 

't Was waarlijk geen gemakkelijke taak, die daarmêe 
op zijne schouders werd geladen. De „Dentist's Act" 
viel lang niet bij iedereen in den smaak ern bij de moeie-
lijkheden, die daardoor„the Medical Council” in den weg 
werden gelegd, bewees Tomes de meeste hulp. Vele stuk-
ken van zijne hand verschenen voor en na in „The Jour-
nal of the British Dental Association", o.a. „Dental Pro-
ceedings of the General Medical Council," „An Address 
delivered at the Annual Meeting of the Association held 
at Liverpool in August 1882," „Appendix recording con-
secutively some of the imperfectly understood leading 
facts respecting the origin of the Dentist's Act and its 
passage through Parliament." 

Leest men deze geschriften, dan staat men vol bewon-
dering over zijne kennis van elk detail van zijn onderwerp, 
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zijne vaardigheid om de feiten te rangschikken en ze zoo 
het nuttigst aan te wenden. 

En neemt men dan in aanmerking, hoe hij dikwijls door 
ziekte werd gekweld en hoe de last der jaren zich aan hem 
deed gevoelen, dan gevoelt men de onmogelijkheid der 
Engelsche tandartsen, om voldoende dankbaar te zijn 
voor zulke opofferingen als Tomes zich getroostte voor 
den bloei der tandheelkunde. 

In den herfst van 1881 hield hij op het „International 
Medical Congress" te Londen zijne rede, waarover ik bo- 
ven reeds sprak en die eene duidelijke uiteenzetting is van 
de beginselen waarop het tegenwoordige systeem van tand-
heelkundige opleiding in Engeland is gebaseerd. 

De groote verbeteringen op dat gebied van de laatste 5o 
jaren zijn verreweg voor het grootste deel het werk van 
Tomes en aan hem is het te danken, dat de tegenwoordige 
toestand in Engeland tot voorbeeld kan strekken van na-
genoeg alle andere landen der wereld. 

SLOTWOORD. 

Wilde ik de traditie getrouw blijven, dan zou ik nog 
een résumé moeten geven van 't voorgaande, eene korte 
samenvatting van Tomes' verdiensten ten opzichte van 
de tandheelkundige wetenschap, doch liever wil ik in dit 
geval niet die gewoonte volgen, daar ik inzie, dat, wat ik 
zou geven, slechts eene gedeeltelijke herhaling van 't voor-
gaande zou zijn. 

Zijne verdiensten zijn zoo veel en velerlei, dat de poging 
tot het geven van eene goede, korte formule, die dat alles 
moet omvatten, noodwendig schipbreuk moet lijden. 

Nog eens echter wil ik uiting geven aan de bewonde-
ring, aan de vereering, die ik voor John Tomes gevoel. 
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In hem heb ik leeren kennen een man van buitengewone 
wetenschap, maar ook een edel mensch in de volle be-
teekenis van het woord. 

Menschen als hij behooren niet aan één volk, maar aan 
de geheele wereld, en wij kunnen er niet te trotsch op 
zijn, dat wij een vak hebben gekozen, dat zulk een man 
onder zijne beoefenaren telt. 

Als het waar is wat Wol. Winkler eens zeide, dat de 
maatstaf voor de grootheid van iemand is de tijd, dat van 
zijn werken nog gewag wordt gemaakt na zijn dood, dan 
voorwaar zeg ik u, dat nog vele eeuwen lang in de tand-
heelkundige wereld van de werken van John Tomes met 
eerbied en bewondering zal worden gesproken. Op ons, 
leden en oud-leden der vereeniging „John Tomes", rust 
voor een groot deel de toekomst der tandheelkunde in 
Nederland. Die toekomst kan schitterend zijn, wanneer 
wij maar steeds het leven van den grooten Engelschman 
voor oogen houden en ook wij de waarde inzien van zijne 
zoo karakteristieke lijfspreuk : 

„NIL SINE LABORE". 

31 Dec. 18g8. 

Utrecht—Groningen. 


