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J. G. van Cittert-Eymers 

JOSEPH MOZES SON (1818-1884), 
EEN ILLUSTER TANDMEESTER TE UTRECHT 

Tot aan het einde der vorige eeuw was de officiele tandheelkunde in handen van 
geadmitteerde tandmeesters. Hun aanzien was gewoonlijk gering. In de ISdeen 
het begin der 19de eeuw trokken zij van de ene plaats naar de andere en traden 
op bij kermissen. In het verdere verloop van de negentiende eeuw kwam hierin 
langzaam verandering en menig tandmeester reisde naar het buitenland om zich 
daar op nieuwe methoden en ontwikkelingen te orienteren. 
De meest "kleurrijke" onder hen, die in de negentiende eeuw in Utrecht werk-
te, was zonder twijfel Joseph Mozes Son, die zich aldaar na zijn tandmecsters-
examen in 1842, vestigde. 
Zijn gehele handel en wandel laat zich aflezen uit een grote reeks advertenties die 
hij jaren achtereen plaatste in de twee voornaamste Stichtse nieuwsbladen: de 
Utrechtsche Courant (ook geheten: Utrechtsche Provinciale en Stadscourant en 
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad) en dc Nieuwe Utrechtsche Courant. 
Zijn advertenties kunnen een plakboek vuUen! Hij adverteert niet alleen veel-
vuldig, maar vermeldt tevens zijn tarieven, zijn behandelwijzen, zijn neven-
funkties, de eerbewijzen die hij mocht ontvangen enzovoorts. Juist omdat hij 
zoveel bijzonderheden in zijn advertenties opneemt, krijgt men tevens een indruk 
van de verrichtingen van zijn collega's en van de geldende tarieven. 
Zo kostte een jaarabonnement per gezin bij hem in 1846 /12 , - ; in 1854/10,— 
en in 1860 f\2,-. Dit abonnement omvatte gebitscontrole en behandeling een 
maal per maand voor alle gezinsleden. De prijs van kunsttanden varieerde in 
1850 v a n / 3 , - t o t / 1 0 , - ; van 1860 tot 1874 bedroeg de prijs/2,-per tand; in 
1884 / 4 , - en hoger. Een volledig kunstgebit kostte in 1871 /65 , - ; in 1874 
/SO,-. (Deze tarieven waren zeer bescheiden, omdat men elders reeds/l00,— tot 
/200,- rekende). 

Methoden 

Wat de door Son gebruikte methoden betreft, vindt men het volgende in de 
advertenties: hij zet "minerale, transparante en natuurlijke tanden in" (1846), 
plaatst "silicious kunsttanden door zelfattractie" en hij "tamponneert en remo-
delleert hoUe tanden met zijn alom bekend mineraal succedaneum" (d.w.z. een 
der eerste amalgaamsoorten) (1850). Eveneens levert hij "deosanores kunst
tanden" (d.w.z. beenprothese), "zonder hengsels of veren", met twintig jaar 
schrifteUjke garantie. 
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Fig. 1. Afbeelding bij Belgisch Octrooi, toegekend aan J.M. Son bij Ministerieel Besluit 
van 31 dec. 1859,m.8353. 

Afkomstig: Ministerie van Economische Zaken, Administratic van de Handel, 
Dienst voor Handels- en Nijverheidseigendom te Brussel. 
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In 1859 blijkt hij een verbetering aan kunstgebitten, vervaardigd uit olifantsivoor 
uitgevonden te hebben. Bij Ministerieel Besluit van 31 december 1859 wordt 
hem hiervoor door de Belgische Koning octrooi verleend (fig. 1). 
In 1860 is er sprake van het regelen van kindertanden volgens zijn nieuwe metho-
de van "gHssoirs" (scheve vlakken). Ook maakt hij kunsttanden in 500 tinten 
met 10 jaar garantie. In 1861 vinden wij vermeld, dat hij het alleenrecht heeft 
voor het vervaardigenvan kunsttanden en -gebitten op geemailleerde kunstplaten. 
Hij gebruikt "obturateurs om onnatuurlijke openingen (palatumdefecten) in het 
gehemelte te sluiten". Van 1863 tot en met 1867 adverteert hij met "diaphane 
kunsttanden) en in augustus 1864 is hij van een buitenlandse "kunstreis" terug-
gekeerd, waarbij hij tevens bericht dat hij een uitvinding tot het plaatsen van 
kunsttanden en -gebitten heeft gedaan (Ned.octrooi nr. 4040, 1866, zie fig. 2). 
In november van dat jaar kondigt hij aan dat hij een mecanicien — Mr. Harry — 
uit Amerika heeft aangetrokken die bekend is met de nieuwe engels-amerikaanse 
methoden om op caoutchouc te werken en die deze bij Son zal toepassen. Tot 
die tijd werkte men met been of ivoor. Hij gebruikt nu been- en caoutchouc-
prothesen naast elkaar. 
Dat kosten en moeite niet worden gespaard blijkt uit de vermelding (april 1867) 
dat voor een periode van een jaar Mr. William Folkstohn, de eerste mecanicien 
van het atelier van de bekende dentiste Mr. Chetallier, bij hem komt werken. 
In augustus 1867 kondigt hij aan, door tussenkomst van dr. Richardson, een 
toestel ontvangen te hebben voor lichte verdoving. Dit apparaat is "portatief' 
zodat hij het bij behandelingen van patienten aan huis kan meebrengen. Op fig. 3 
vindt men een overzicht van al zijn behandelingsmethoden in het jaar 1868. Dat 
jaar gebruikt hij "kristalgoud" bij het plomberen. 
Als resultaat van een buitenlandse reis van zijn mechanicus, kan Son in 1869 
"luchtgebitten" (d.w.z. adaptatie) presenteren. Een jaar later wordt gesproken 
over operaties naar verkiezing met behulp van "Protoxyde d'azote" (lachgas) of 
met "aethertoestel". 
In datzelfde jaar adverteert Son dat hij een "Cliniek voor tandgebreken" heeft, 
waar men gratis behandeld kan worden, op bepaalde dagen en uren. 
Uit volgende advertenties blijkt dat deze Cliniek wel eens werd verwisseld met de 
particuliere "Kliniek tot Herkenning en Genezing van Huidziekten, Keelziekten, 
Kinderziekten, Oorziekten, Tandziekten" waarvan de afdeling tandziekten onder 
leiding stond van Dr. Theodore Dentz (1840-1933) en verreweg de meeste 
patienten trok. 
Deze kliniek, die eigenhjk een poUkliniek was, was van 1865-1866 gevestigd in 
de Wijde Begijnestraat (het Cholera hospitaal) en van 1866-1886 in de Breed-
straat. In 1872 adverteert Son nog wel eens dat hij niet in de Breedstraat werkt. 
In 1872 meldt Son dat hij scheefstaande tanden tot op 20-jarige leeftijd kan 
recht zetten. 
Bind 1872 begint hij te adverteren met "J.M. Son et Fils." Zijn oudste zoon, 
Mozes Joseph (geboren 1852), is dan twintig jaar en blijkt in 1869 te Antwerpen 
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Fig. 2. Afbeelding bij het Nederlands Octrooi nr. 4040, toegekend aan J.M. Son bij 
Koninklijk Besluit van 8 mci 1866 nr. 42, voor 5 jaar en tegen betaUng van /15 0,-
aan rechten. 

Afkomstig: Algemeen Rijksarchief, 2e Afd. te 's Giavenhage. 
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examen gedaan te hebben voor tandmeester. Met - en zeker ten behoeve van — 
deze zoon opent Son dan ook een praktijk te Rotterdam waar de zoon verder 
het bedrijf blijft uitoefenen. Mozes Joseph laat later zijn voomaam officieel 
veranderen in Maurice. 
In 1874 vinden wij vermeld: "collodion gebitten" (een voorloper van de kunst-
harsen) en het vuUen van tanden met goud ("aurifieren") volgens amerikaans 
systeem. Met deze collodion gebitten adverteert hij diverse jaren. 
In 1875 adverteert hij met een nieuwe methode tot het wit maken der tanden, 
afkomstig uit Amerika. 
In de jaren 1870-'77 verschijnen er weinig advertenties, kennelijk omdat er 
nauwelijks concurrentie was. In de Lijst van geneeskundigen, tandmeesters, 
apothekers, drogisten en vroedvrouwen in de Provincie Utrecht, vastgesteld op 1 
januari 1873 (Gemeente archief Utrecht 4716) wordt J.M. Son als enige tand
meester in de gehele provincie genoemd. Twee jaar later was dat ook nog het 
geval. (Dr. Dentz stond vermeld als: med. en chir. dr.). 
Wanneer in 1878 andere tandmeesters in Utrecht gaan practiseren, gaat Son weer 
veelvuldig adverteren. Er verschijnt zelfs een afbeelding van een bovengebit op 
celluloid-basis in de advertentie. 
In 1880 verschijnt er een krantenartikel met de vermelding dat Son heeft aange-
schaft "een klein toestel dat door luchtdruk een afkoelenden stuifregen van 
ether brengt op het tandvleesch, in de omtrek van pijnlijke kiezen en tanden. 
Door deze afkoeling is geen verdoving meer nodig. Pijnloos! " Advertenties uit 
1881 gaan over het gebruik van obturatuers en ligaturen (vermoedelijk ter be-
vestiging), terwijl de Nieuwjaarsadvertentie van 1883 luidt: "Het Kompliment 
van den dag aan al mijn vrienden en bekenden. J.M. Son, Hoftandarts. Later in 
dat jaar worden gebitten zonder gehemelte-plaat aangeprezen. Son's laatste ad
vertentie dateerde van 15 april 1884, vijf dagen voor zijn dood. 

Werk en eerbewijzen 

Behalve in zijn woonplaats Utrecht, werkte Son de eerste jaren ook in Amers-
foort; vanaf 1861 eveneens in de Broedergemeente en het Hotel Hermitage te 
Zeist voor patiSnten uit die omgeving. Vanaf 1874 had hij een praktijk in de 
Westwagenstraat 22 te Rotterdam: eerst samen met zijn oudste zoon; later deed 
deze de praktijk alleen. 
Reeds in 1858 was Son benoemd tot tandmeester der Stadsweesgestichten in 
Utrecht en tot tandmeester voor de leden van het Zieken- en Begrafenisfonds 
"Let op Uw Einde". Aan het Algemeen Utrechtsch Ziekenfonds was geen tand
meester verbonden. In 1868 werd hij tandmeester bij het R.K. Seminarium, in 
1877 bij het Centraal Israelitisch Weeshuis en in 1880 bij het Pensionaat der 
Zusters. 
De gegevens over het opleiden van leerlingen door Son zijn zeer spaarzaam. In de 
"Naamlijsten voor inschrijving van leerlingen en bedienden" (Gemeentearchief 
Utrecht, 694 xx) vindt men onder meer een naamlijst van leerlingen in de tand-
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gebreveteerd van HH MM. dc Kuuiiij<oii van 
Jfederland en ««^y»V,,PRAOTISEREND TAND-
HEESTEK aan de Wee«ee«tiohten en Hulson 
vajt Uefdadlgheid te Utrecht. 

Heeft; de eer «ijue aanzieuiijke clioutelle te be-
rigten dat hij bij eene 2lVjarige praktijk. bij iiaauw-
keurig en aanhoudend onderaoek, tot de schooiwte 
verwachtiugen is gekomen op het gebieJ der 
Tandheelkunde en tot al datgeue wat vereischt 
•wordt tot die kunstmatige stelsels, welke de natuur 
op eene gemakkelijke en tevens solide wijze ter 
hulpe komen. 

Eene nieuwe door hem uitgevonden methode iu 
de toepasaing der kunstmiddeleu, waarboi-gt hij 
eene gelukkige aanwending voor afge-'loteiic ge-
hemelteu, welke den smaak der spijzen niet ver-
hinderen en, even als een natuurhjk gehemelte, de 
werking toestaan. 

BIJZONDBEHEDEX. 
: 1. Geheele en gedeeltelijke gebitten in alle voniieu 

en gewijzigd^aar de omstandighedpn, in gcoad, 
platina, silver on allttmtnium. . 

2. Id. id. in g^evtiloaniseerde caoutohouc iu ou-
veranderlijke luiances. 

3. Id id. in blppotame eu Ivoor. 
4. Herstelling der Kindertandjes, met de toepas-

*: sing op de behandeling der toestollen. 
6. Afgesloten en valsche gehenielten, de bestaaude 

gebreken verholpeude door ougeliikkeu veinor-
zaakt, of door slechte xamenstelling bpui>oiiii',il 

6. Aanvulling van bedorveu Tanden. 
i 7. Oplossing en zuiveriug der Tanden, door eeu 
I nieuw toepaasingsmiddel. 

8. Gezondheidsmaatregelen voor deu Mond eu 
£ behandeling van Tandvleeseh-ongestoldhedeu. 

Dagelijks te spreken en te ontbiedeu aau /.ijii 
' Etablissement P'OOU-CLARKNBUnG. nlwaar men 

ook bekomen kan Tandpoeder* eu Tandwatera, 
Antl-Soorbnt Son's Elixir, aaug^euame reuk-
hondende behoud-werkende Tand-Liqueura en 

I al datgene wat tot de conservatie van den Moiul 
behoort. 

Fig. 3 Advertentie van Son in de Nieuwe IJtrcchtse Courant van 11 juni 1868, waarin hij 
zijn behandeUngsmethodcn op dat tijdstip mcdcdeelt. 
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heelkunde. Bij Son staat slechts vermeld: 22 febr. 1865 Nanette Mok, huisvrouw 
van J.M. Son, leerling bij hem en bij 28 juni 1865 Mozes Joseph Son (zijn oudste 
zoon), eveneens als leerling bij hem. Midden in de lijst van leerlingen in de 
heelkunde vindt men - op een veel vroeger datum, nl. mei 1848 - : Lehman 
Mozes Son, leerling bij J.M. Son. 
Aan eerbewijzen heeft het Son allerminst ontbroken. In 1859 werd hij "gebre-
vetteerd door Z.M. den Keizer der Franschen", in 1860 door "Z.M. den Koning 
der Belgen" (sindsdien noemt hij zich in advertenties steeds Mr. J.M. Son), in 
1866 door "Z.M. den Koning der Nederlanden", in 1871 werd hij "Hofdentist". 
Dat jaar verkreeg hij ook een doctoraat honoris causa uit Amerika (van welke 
Universiteit is mij niet bekend), in 1877 werd hij benoemd tot erelid van het 
"Institut Confusius" te Bordeaux (zilveren medaille en diploma). 

Activiteiten in het burgerlijk leven 

Als burger van Utrecht nam Son actief deel aan het leven in die stad. Bij vele 
medeburgers was hij zeer geliefd. Ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest 
van Koning Willem III (1864) gaf Son door hemzelf vervaardigdeZ,«/mz]ge£)/c/ir-
regelen uit (die schrijfster dezes helaas niet heeft kunnen bemachtigen) en hij 
organiseerde op zijn kosten een groot buurtfeest in Voor-Klarenburg. Voor dit 
alles kreeghij een officiele dankbetuiging van het Koninklijk paar. 
Toen Son in maart 1867 vijfentwintig jaar tandmeester was en (bijna) vijfen-
twintig jaar gehuwd, liet hij een door hem gemaakte Jubelzang verschijnen en een 
Zang als hulde aan de Universiteit. Blijkbaar heeft hij ook toen een groot feest 
georganiseerd, want enige dagen tevoren vroeg hij, per advertentie, twee grote 
zalen te huur. 

In 1864 werd Son door een groep burgers kandidaat gesteld voor de gemeente-
raad, hoewel hij zelf per advertentie te kennen gaf dit niet te ambieren. "Ik, 
zonder eigenwaan, mij [zich] te knap Tandmeester gevoel om mijne praktijk op 
te offeren aan de Zittingen van den Gemeente-Raad en mij te zwak deskundige 
in burgerzaken erken om de belangen der stad te behartigen". Goed zakenman 
als hij nu eenmaal is, gaat hij dan voort in die advertentie: "Derhalve zullen die 
anonyme kiezers mij verpligten om mij te roepen daar, waar kiezen te trekken of 
bij te vuUen zijn, maar niet in den Gemeente-Raad". Toch gaat de oproep om 
Son als "man van het Volk met een warm hart voor Koning, Vaderiand en de 
stad zijner inwoning" te kiezen, door. 
In 1865 ontstond een zelfde campagne onder de leus: "Son kent de behoefte der 
19e eeuw, doch behoort niet bij de zoogenaamde Burger Aristocratic". Hij blijkt 
dan 89 stemmen behaald te hebben, hetgeen meer is dan menig hoger geplaatst 
persoon bereikt. Tijdens een feest ter herdenking aan de slag bij Waterloo (15 
juni 1865) brengt Son hulde aan zijn kiezers. Op hun beurt bevelen deze Son 
weer aan in advertenties. 
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Soortgelijke campagnes vindt men in 1867, 1868, 1869 doch steeds zonder 
succes. Een lang ingezonden stuk verscheen in 1867 in de Utrechtsche Courant 
over deze candidatuur. 
Op 25 maart 1875 vermeldde een ingezonden stuk dat "J.M. Son op 30 Mei het 
feit herdenkt dat hij in onze stad en elders I /3 eeuw als tandmeester werkt", met 
als toevoeging "In 1859 kreeg hij een brevet van den Koning der Belgen voor 
inzending van een fraai kunstgebit. In 1866 geeft onze Koning hem het insigne 
van Hof-Dentiste en in 1870 de titel ervan. Voor onvermogenden en voor alle 
gestichten van liefdadigheid is hij altijd gratis werkzaam. Wij wensen hem de rest 
van zijn leven nog werk tot heil van ieder.. ." 
Had hij in 1867 een feest gegeven wegens zijn vijfentwintig jarige praktijk en 
huwelijk, in maart 1877 had hij zijn vijfendertig jarig jubileum eveneens willen 
herdenken. Doordat zijn vrouw Anna Joseph Mok (geb. 1815) op 9 februari 
overleed, gingen deze plannen niet door. Hij hertrouwde later met Sara 
Marchand (geb. 1829). 
Joseph Mozes Son overleed op 20 april 1884. De volgende dag schreef de krant: 
"J.M. Son op 66-jarige leeftijd overleden. Als tandheelkundige had hij een uitge-
breide praktijk, niet alleen hier ter stede, maar ook ver daarbuiten; zijn grote 
practische ervaring, de vrucht van een 45-jarige werkzaamheid op dat gebied, 
verwierf hem in hooge mate het vertrouwen van zijn patienten, en van Z.M. den 
Koning den titel Hoftandarts". 
Behalve twee dochters had Son twee zoons, die beiden tandmeester geworden 
zijn: de reeds genoemde Mozes Joseph, later te Rotterdam en Leopold Joseph 
(geb. 1858) die zijn vader's praktijk in Utrecht heeft voortgezet. 

Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer F.E.R. de Maar, oud beheerder van de 
Tandheelkundige afdeling van het Utrechts Universiteitsmuseum, voor de uitleg 
van de diverse tandheelkundige termen en het kritisch doorlezen van het 
manuscript. 
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