
Kort verslag over de tand heelklind ige sectie 

Kort verslag over de tandheelkundige 

sectie in het IXde Internationaal 

Medisch Congres, 
gehouden te Rome van 29 Maart 5 April '94. 

Tri de eerste aflevering van dit tijdschrift is onder "/Berichten" 
IE1(t programma opgenomen van de werkzaamheden die liet 
congres in het algemeen, en de sectie voor handheelkunde 
in het bijzonder zouden bezighouden. 

lIet zal den lezer van dit tijdschrift niet onverschillig zijn onverschillig  
iets meer omtrent de  handelingen van deze sectie, en den 
indruk dien wij van het congres hebben ontvangen, te verneinen. 

1_n de eerstep laats mogen wij het Nederlandsche Comit6 

een woord van lof en dank niet onthouden Door zijne 
goede zorgen was het den bezoeker van het congres zeer 
gemakkelijk gemaakt zich voor de reis naar Ïtalie voor te 
bereiden, n. m. door hens een beknopt en toch volledig reis- 
program ter hand te stellen, - waardoor hij zich ijl een 
oogopslag o p de hoogte kon stellen van het wetenswaardigste 
van de reis : de beste route vair heen en terugreis, de 
prijzen der enkele en der rondreisbiljetten enz. enz. 

Door overheerlijk voor'aarsweêr begunstigd en in aan (e - 
naam geZelSCha1)  maakten we de heenreis over de wo n.der- 
schoonti GoUhard baan om in Milaan van de verinoeienis van 

de reis uit te rusten en den volgenden dag 's avonds naar 
ons doel //lome" te vertrekken, waar wij ' I )insdag den ~ 

stee Maart 's morgens ruim half elf arriveerden. 
Een mengeling van gewaarwordingen doorstroomden ons 

toen wij voor 't eerst onzen voet in de t/Eeuwige stad" 
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zetten. Rome was ons, we gevoelden liet, meer dan Bene 
stad, die men zoo dikwijls had hooren noemen, waarvan 
enen zooveel had gelezen en gehoord . Het was de stad die 
de schoonste kunstgewrochten van alle in haai' bezit geweest 
zijnde landen, die het Collosseum van het rijk der Impei'atoreii~ 
en de Vatikaansche Basilica, binnen hare muren besloten 
houdt. Het was de stad door CAMILLE vervloekt en door 
HORACE zoo hoog vereerd. Het was de stad waar in vroegeren 
tijden 	en thans nog 	duizenden en nog eens duizenden 
met vereering naar op zagen. En toch, welk een e teleurstelling! 

Als men het station verlaat wacht u geen romeinsche 

zegekar met zijn vurig driespan, och neen, maar doodgewone 
hotel-omnibussen 	dit laatste woord is het eenige romeinsche 
wat er aan is 	met de traditioneele rossinanten. Maar een 
wandeling door de stad, denkt uien, zal allicht iets van het 
oude Rome te zien geven ; doch hierin heeft men het alweer 
mis ; want men wandelt door een geheel nieuw   gedeelte, dat 
het gebrek heeft met alle moderne kwartieren der geheele 
wereld overeen te komen. 'Lou Rome een stad worden gelijk 
aan alle anderen ? vraagt men zich onwillekeurig af. 

Ook hier vindt men hulzen van een alledaagsch uiterlijk 
en banalen opsmuk, zooals men ze overal elders aantreft 
men loopt langs lange. rechte cel breede straten, zonder 
schaduw waarop de zon staat te branden. 

Wandelt men van de Piazza di Venezia door de Via del 
Corso naar de Piazza del Popolo, een straat die altijd tot 
de meest bezochte heeft behoord, dan is men onwillekeurig 
verrast door de drukte die hier heerscht, en. ook dat de 
menschell haast schijnen te hebben — behalve des middags 
voor een bekend café waar zoowat societeit op p het trottoir, 
en in de straat zelve een soort van pantoffel-parade  met 
equipages wordt gehouden. 

Dat de drukte op het Corso gedurende  de congres week 
oh z'n hoogst was, behoeft niet gezegd.  Voor de venters 
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van spelden, broches, enz, enz. van mozaïk was het een 

bijzonder dunstigen tijd en het scheen alsof de kraiiiten- 

jongens er een duivelsch behagen insohepten zoo luid mogelijk 

het -/Giornale IJificiale del Corigresso Medico" —met een 

bijzonderen nagalm op co of />mezzogiorno" te schreeuwen. 

Neen, dit alles bederft den bezoeker van Rome zijn illusie. 

Doch keeren wij onzen rug naar het Corso, steken de Piazza. 

di Venezia over en wandelen de Via di Morforio geheel ten 

einde, dan vinden we het oude Rome zooals we het ons 

hebben gedroomd — het forum romanum — de oude 

huizen met hunne lampjes, waarin 's avonds een lichtje 

brandt en ook de 	geuren uit de herbergen die het 

geluk uitmaakten van den intendant van Horatius. 

Als men het forum met zijn boog van Severus, den tempel 

van Saturnus, de basilica van Julia in dell voorgrond ; den 

tempel van Caesar en dien van Gastor, den tempel van Vesta 

en het Atrium Vestae aan de eene zijde geflankeerd door den 

tempel van Faustinns en Romulus, de basilica van Constantinus 

en aan de andere zijde door den Palatijnsche heuvel, in den 
middengrond ; den boog van Titus, den tempel van Venus en 
Roma en het Colosseum in den achtergrond ziet, dan gevoelt 
men dat men op gewijden grond staat. 

Den indruk die de aanblik van dat alles op ons maakte 
- al zijn het voor het meerendeel slechts de ruïnes van 
hetgeen men meent te zien — kunnen wij niet onder 
woorden brengen. 

Maar het is niet onze taak eene beschrijving van Rome 
te leveren ; de lezer die hierin belangstelt heeft keuze genoeg 
zich een werk over Rome aan te schaffen, we beloofden een 
verslag over het Congres. 

Dinsdag en Woensdag wemelde het in de Via, di Genova  
van Congressisten die in //Eldorado" zich lieten inschrijven 
en de olricieele papieren kwamen halen. 

In de onmiddelijke nabijheid van diet bureau staat liet 
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tentoonstellingsgebouw waarin de medische en hygiënische 
tentoonstelling gehuisvest was en die Woensdagavond fees- 

telijk werd geopend. 
In de helverlichte zalen van het tentoonstellingsgebouw 

krioelde het 's avonds van congresleden en hunne dames, en 
menig bekend gezicht trof men hier aan. Van het teiiitoon. 
g estelde was echter niets te zien, alleen de heelkundige 
instrumenten die in Pompeï gevonden zijn waren zichtbaar. 
Onmiddelijk hierop volgde eerre kleine verzameling van 
hedendaagsche, die geheel met die uit iompeï  afkomstig 
overeenkwamen en ons de overtuiging gaf dat we nog in 
den tijd zijn. 

til het gebouw, zoo was ons verteld, was gelegenheid zijn 
dorst te losschen, die daarop gerekend had kwam bedrogen 
uit ; die gelegenheid was officieel of liever stond als blad- 
vulling op het program. 

Donderdag 29 Maart werd het Congres in tegenwoor- 
digheid van den Koning en Koningin door den Minister 
BACCELLI tevens Voorzitter van het Congres, geopend. 

]De plechtigheid had plaats in het theater Costanzi. Reeds 
vroeg vulde zich het theater met de congresleden en 
hunne dames en belangstellenden. Om  ruimte te winnen 
waren de stalles en het parterre met het tooneel tot een 
geheel gemaakt. 

Voor de leden die geen bijzondere uitiioodiging hadden 
ontvangen was het voorrecht weggelegd gedurende deze 
geheele ceremonie te mogen staan. Midden, van den ingang 
van het theater tot aan den troon, die op het tooneel was 
opgeslagen, stonden de bersaglieri en haie geschaard en hielden 
den doorgang vrij waarlangs het koninklijke 	g paar, regeerings b 	~ 
afgevaardigden en hooge autoriteiten binnentraden. VIRCHOW 

en BACCELTJI werden met levendige toejuichingen begroet. 
Onder het spelen vast deit koniingsmarsch (een eigenaardige 

compositie) traden de Koning en Koningin. binnen en werden 
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door de ministers CRIsPI en BAOCELLI (president van het 

congres) ontvangen. Na zich een oogenblik met beide heeren 

te hebben oliderhouden, trad CRIsPI naar voren en sprak 

een korte rede LTA, waarin hij te kennen gaf dat Italic zich 

verheugde in het feit dat binnen de muren van Rome het 

XI 1̀e Intern. medisch Congres zou worden gehouden. Spre- 

kende over hetgeen de geneeskunde in de samenleving betee- 

kende zeide hij o. a. ijLangs twee wegen werkt gij  ten zege 

//van de menschheid. De gene doet U het kwaad voorkomen; 

”lanvs den andere weet gij het te onderdrukken. Door de 

ijhygiëne, die de lucht zuivert en den grond bevrijdt van 

ijschadelijke mismen behoudt gij  de gezondheid der menschen. 

//Door de geneesmiddelen onderdrukt gij  de ziekten. Dank 

ijaait U zijn ongezonde steden tot bloei gekomen ; onvrucht- 

//bare en verlaten streken geworden tot tuinen". 

Op Crispi volgde president BACUELLT ; die evenals te Ber- 

lijn in vloeiend en sierlijk Latijn zijn rede uitsprak en het 

X Igle Int. med. Congres voor geopend  verklaarde. 

De burgemeester, Arius RTJSPOLI heette de congresleden 

welkom. De secretaris prof. MARAGLIANO bracht daarna 

verslag uit over het ten uitvoer legen van het besluit in 

IBerljn in 1890 genomen, het XIde Congres in Roma te 

houden. Msnu kwamen de vertegenwoordigers der verscllil- 
lr,ncle landen aan de beurt ; het eerst sprak Viicïiow die 

zijn rede in het Italiaanseh hield. lie vertegenwoordigers die 

op hem volgden bedienden zich of van een der olrcieele 
talen : Fransch, Duitsch of Eiigelsch of wel van hun eigene 

teal. Iet aanhooren van zoovele voordrachten werkt ver- 
moeiend op de toehoorders, vooral wanneer men niet kin 
zitten en in ein opgepropte zaal vertoeft. Bovendien was 
van verstaan geen sprake, soms hoorde men zelfs het geluid 
vast dcii spreker niet. Het hanidgekiap vrr$aizwde merkbaar. 
1)ocli ziet ! hoe veranderde dit toen onze STOKVIS naar 
voren trad en met zijn heldere, en begaafde stem een kern- 
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gichtige rede in hit Ttaliaansch hield waardoor hij de 

veríiauwcle levensgeesten der toehoorders weder opwekte. 

Het scheen alsof pan de toejuichingen geen einde zoude 
komen toen STOKVIS zijn rede had uitgesproken. Blijkbaar 
waren de koning en de koningin onder de betoovering van 

het gesprokene. Minzaam, ja familiaar onderhielden zij zich 
beiden met prof. SToKvIs. Op dat oogenblik hadden wij 
geen spijt geduld geoefend en geen gehoor aan een 

inwendige stem die ons tot heengaan noodigde gegeven 

te hebben toen het door die vele speeches usaai" begoii 
te worden. Dat oogenblik van zuidelijk enthousiasme hij 
te wonen was het lange wachten en doorworstelen van 
nietszeggende toespraken overwaard. 

Na afloop der plechtige opening van het congres ver- 
eenitiden zich de leden des middags ten 3 Lire in het I)uiten 
de muren gelegen Policlinico voor de verkiezing van de 
verschillende bureaux: 

Het policlinicum bestaat uit een reeks van gebouwen en 
is bestemd om de EJiiiversiteitskIinieken te herberen. Het 
gebouw of liever de gebouwen zouden voor het houden van 
een congres als dit uitstekend geschikt zijn geweest ; het 
onafgewerkt zijn van de gebouwen, en het resoneeren in de 
lokalen maakten het evenwel totaal onbruikbaar. 

De tandheelkundige sectie vergaderde in Edificio E, in 
een lokal dat kil en onaangenaam was en waaruit men met 
versteende voeten kwam. 

In plats van om 3 uur met het verkiezen van een 
Voorzitter, Secretaris enz. te beginnen werd het — om welke 
reden weten wij niet 	bijiia vier uur. Unaniem. werd 
Dr. COULLIAUX uit Milaan tot Voorzitter gekozen ; in dry 
keuze van de segretario responsabele ding veel tijd verloren, 
er scheen iets te haperen, doch wat slit was, is ons Biet 
duidelijk. Te oordeelfm naar den indruk dien wij ontvingen 
schuilde de moeielijkheid in rivaliteit tuschen de verschil- 
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lende tandheelkundige vereenigingen die elk 66n van hunne 

leden in het bestuur wilden gekozen zien. 

De keuze viel ten slotte op Dr. ADLER te Rome. Verder 

werden tot Vice-voorzitters gekozen Dr. CHAMBERLAIN, 

R,IßOLLA en AVANZI ; tot secretarissen Dr. CIRLE'1"1`I, WARNE 

KROS, WFIL, HoIvoLK, CUNNINGHAM, GIURIA en MARZ`INI. 

Enkele der buitenlandsche leden als Prof. Dr. MILLER y 

MUMMERY e. a. werden tot Eere Voorzitters benoemd en v66r 

het uiteengaan werd Prof MILLE1 de leiding opgedragen 

van de bijeenkomst op den volgenden dad. 

Vrijdag 30 Maart opende Prof. WARNEKROS de werk- 

zaamheden met eene voordracht llüber die Entstehung der 

auom.alen Zahnstellung." Deze wordt veroorzaakt door 

I. Durch ein nicht richtiges Zusammenwirken der Hiilfs- 

mitt&. 
a. prognatie des Cretins; 6. 1)athOOgiSChe Progenie ; c. cori- 

trallirter Kiefer ; cl. offener Biss. 
_II Durch Hemmuni Iles Beweguni der Unterkiefers. 

Y. solche die durch Veränderungen des Milchzahngebisses 

hervorgerufen werden ; 2. solche die durch aussere Einwirkung; 

verursacht werden. 
I1)eze  voordracht werd door een aantal gekleurde afbeeldingen 

opgehelderd. Na WARNEKROS sprak WEIL over //Cement- 
amalgamplomben" en deelde de resultaten mede die hij door 
zijn proeven in het vermengen van amalgama en cement 
verkregen had. Het bleek dat het eenvoudig vermengen 
van mc taalpoedf,r of vijlsel met het cement geen voldoende 
resultaten opleverde ; alleen daii verkreeg W EIL dunstige 
resultaten als men amalgama d. i. in plastischen toestand 
met het wecke cement vermengde. 

AVANZI las daarop zijn //ßijdrtige tot de physiologie- 
patholozie van de taiidkiein ... Spreker behandelt in hoofd- 
zaak de harde nieuwvormingen aan den wand van het canalis 
dentalis, osteo-, vaso- en secundaire dentine. 
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zaterdag 31 Maart hield CARRFJItAS zijn voordracht over 
het absorbeerend vermogen van de tandpulpa. Uit zijn 

onderzoek bleek dat van de verschillende stoffen alleen 
jood-kali, doch slechts in geringe mate, wordt opgenomen. 

HEITM1TLLER besprak de behandeling van wortelkanalen 
met gangraeneuse pulpa. Spreker gaf een overzicht van de.  

verschillende methoden thans in gebruik en de middelen die 
worden aangewend, om wortelkanalen die moeielijk toegan- 
kelijk zin duurzaam ase tisch te houden en wees o het zijn 	 p 	 op 
onbetrouwbare van vele middelen. Volgens HEIr11MtiLIEI, 

bezit het kalium-natrium door SCHREIER ingevoerd niet die 
eigenschappen dien het worden toegeschreven, daarentegen 
stelt hij veel vertrouwen in chloretum zinei. 

Naar aanleiding van deze voordracht zette Prof. MILLER 

zijn behandeling van dergelijke gevallen nog eens uiteen. 
(Een uitgewerkt verslag of we] de voordracht over dit 
onderwerp kan men lezen in deel 4, pag. 100 van de  Verh. 
d. deutschen Odont. Gesell. 1893). MILL Ei gebruikt voor 
het onschadelijk maken van de restes in het wortelkanaal 
kleine of gedee'te  van pillen die uit de volgende stoffen 
kunnen samengesteld worden. n. m. Diaphtherin. ae. Thymic 
aa. 0,01  ; Hydrarg.  bichlor. 0,004.  Ac. Th mic. O,OOG;  
Hydrarg.  salie ].. Thymic. aa. 0.005. . Alen legt een pil 
of een gedeelte daarvan over de opening van het kanaal en 
sluit de holte af met cement, amalgama. enz. 

CUNNINGHAM vroeg bet oordeel van Prof. MILLER, over het ge- 

bruik van Sulf eup ri. Dit middel wordt door MILLER afgekeurd 
wegens het veroorzaken van een sterke verkleuring van den tand. 

Maandag hield COULLTAUX 	eene voordracht over het 
substraat van WEIL. Op dezen spreker volgde J. LEVY 

met een voordracht over //Der Stand und die Vorbildung 
der Zahniirzte Als conclusie stelde LEvY 1 Die sociale 
Stellung' der Zahniirzte sei in den Augen deer Aerzte und des 

Publikuins ei ne inferiore im  V 	zu der Stellung 
5 
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der staatlich anerkannten Specialisten der gesammten medi- 

cinischen Wissenschaft. 

2° Die Zahnheilkunde verdanke ihre schrittweise lEutwicke- 

1ung bei Weitem mehr den Arbeiten ut;d Forschungen der- 

jerngeii Zahnärzte, welche das Studium der gesamiriten 

Medicin nicht absolvirt hätten. 

3' Es sei nicht anzunehmen, dass die Vertreter der 

z ahrih (-i1kUTIde in Oesterreich-Ungarn , d em Lande, in welchem 

dig volle medicinische Ausbilding nöthig ist, sich durch 
besonders hervorragendes Wissen und Können von den 
Zahnärzten anderer Länder auszeichnen ; es sei aucli noch 

zu erwägen, dass ein nicht unbedeutende Anzahl der IIBTT(',11 

in Oesterreich-Ungarn die practischen Kenntnisse Wich in 
ihrem Heimathlaiide erworben haben. 

4° Die jetzige Zahnheilkunde sei genügend vorgeschritten, 

um als Wissenschaft und manuelle Kunst auf eigenen Fiissen 
stehen zu können. 

Aan het einde zijner rede stelde spreker voor 

1. Wahl eines Oornits von Zahnärzten jedes der am 
medicinischen Congress vertretenen Landes zur Ausarbeitung 
eines Projects der zahnärztlichen Ausbildung. Jedes Comité 
hat im Laufe des Jahres 1894 einem jeden Comité der 
anderen Länder sein Project, verfasst in zwei der am Congresse 
zugelassenen Sprachen, einzureichen. 

2. Veranstaitting eines internationalere Congresses der 
Zahnärzte im Laufe Iles Jahres 1b95, an welchem die 
Resultate der einzelnen Comités zur Verhandlung kommen. 

3. Bestimmung des Ortes für das Tagen des internationalen 
zahnärztlichen Congresses und Wahl Iles lokalen Cornits 
fier the vorbereitenden Arbeiten. 

Als het doel des redenaars geweest is in den kortst 
mogelijl:en tijd aan de deur te worden gezet, dan is dit 
hem bijzonder gelukt. 

.. 
e~.l storm van verontwaardiging ging uit de aanwezigen 
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op. De voorzitter stelde spreker de vraag of hij wel in dit 

Congres tehuis behoorde n. m. of hij yen geëxamineerd 

persoon was. Dat dit onderwerp verder niet werd behandeld 
behoeft niet gezegd. 

Alsnu volgde PLATSOHICK met llL'odontologia in medicina 

legale". PAPSCH fiEmpyema aastri." 
lies namiddags vertoonde MILLER en MUMMERY inicroscopi- 

scht photograininen in de projectie-laritaarn van bacteriën itl 

de mondholte en carieuse dentine voorkomende, (Herhalii g  

van het in 1890 te Berlijn gehouden Congres). Dinsdag  
waren alleen Italianen aau het woord en Woensdag bleek dat 
de voorraad van voordrachten uitgeput was, zoodat ook den 
volgenden dag, Donderdag, eerie korte zitting werd gehouden. 

IDonderdagrniddag had de sluitingzitting in L+'1 Dorado 
Maats, waarin Rusland gekozen werd als het land waar het 
volgend Congres zal worden gehouden. 

In een van de zittingen demonstreerde GUERINI bij eenige 
patienten zijn obturator voor palatum fissurn durum et molle; 
die volgens een geheel nieuwe en door hem uitgedachte 
methode wordt vervaardigd. 

De voordeelen die GUERINI aan zijn obturator toeschrijft 
zijn deze 

dat door zijn buigbaarheid de slikbewegingen zeer gemak- 
kelijk uitvoerbaar zijn ; 

dat hij niet ongelijkmatig drukt, en dus geen beschadiging  
van de tong, de pharynx en omliggelid sill 	kan VeTOOT- 
zaken, hetgeen niet kan gezegd worden van de in zwang 
zijnde obturatoren. 

Bovendien is de obturator in samenstelling zeer eenvou- 
dig ; pivots, veeren, klammen of eenig ander mechanisme, 
hetzij aan de 	 palatine e lualiasg 	of 	vlakte is onnood i g. 

_In werkelijkheid bestaat de obturator uit drie deelen, 
n. m. de gehemelteplaat, 	velum (beide uit caout- iialatum  caout- 
chouc) en een metalen verbindingsstuk. 
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De gehemelte plaat is uit hard, het palatum velum alit 

weeke caoutchouc gemaakt. Dit is oude De nieuwigheid, zit 

in het verhindingsstuk en is werkelijk ingenieus. Hier wordt 

gebruik gemaakt van een buigbaar middenstuk ; dat nit een 

meervoudig stelsel van geledingen en scharnieren bestaat. 

Hierdoor kan de obturator de bewegrngen van de spieren, 

vol; en en steeds dc, opening afgesloten houden. 

U UrRIN1 heeft welwillend eine afbeelding voor chit tijd- 

schrift afgestaan ; de beschrijving is als volgt: 
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Fig. I. 
A Aanhangsel bestaande uit : palatum velum (week caout- 

chouc) en metalen verbindingstak. 
BBBB metalen verbindingstuk bestaande uit vier geledingen 

onderling door scharnieren verbonden. 
C. C. Klammen. 
E. B. Veerkrachtig metalen plaatje dat door de geledingen gab. 

en de appendix omhoog houdt. 	 • 
F. Gehemelte plaat. 

Fig. II. 
Letters als boven. D wijst aan hoever de appendix naar beneden 

kan bewogen worden. 

Verder liet) Dr. GuEJuNI nog een paar gevallen zieh 
van uittiebrc,ide prothese als 

1°. eeYi geval van z. g. ”prothése immediate" van de 
onderkaak ' dat een regeneratie van het been heeft 
teweeggebracht. (necrose en verwijdering van het been). 

2°. Verscheidene apparaten ; rrothèse van het gehemelte ; 
labio-nasale van celluloid. 

In de sectie vergaderiug op Zaterdag 31 Maart hield 
GwRINI een voordracht over ijl'art dentaire dins l'aiitiquitL 

romaine.  
Spreker voert ons terug tot het tijdperk der Etruscers, 

verscheidene eeuwen vóór de christelijke tijdrekening en 
vertoont ons onderscheidene proefstukken van tandheelkun- 
dige prothese die gevonden zijn in de opgravingen te Corneo 

(vroeger Tarquinia). 

Het zijn ware tandstukken uit goud, die gesoldeerd en 

met klammen voorzien zijn en ingericht ore eery of meer 
tanden te vervangen. Zij worden aan de naburige gezonde 
tanden vastgemaakt; rakeri het talldvleesch niet aan en be- 
rusten op diet principe, dat men nu brugwerk noemt. 

Uithoofde dat de begrafenis ritus die hit gebruik van 
inenschelijke tandeu. verbood, zijn de kunsttanden uit been 
of detitine, van andere dieren af komstig, gesneden. 
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Tot nu toe hebben we ons alleen bezig gehouden met 

een verslag te leveren. van het voornaamste wit in de tand- 

heelkundige sectie voorgevallen of verhandeld is. Vaii het 

weerbeven van den indruk die het bezoek aan dit Coiigres 

en de XIII sectie op ons gemaakt heeft, hebben we met 

opzet gezwegen, doch kunnen niet nalaten, aan het slot het 

een en ander mede te deelen. 

We moeten, om het geheel te kunnen overzien iets hooger 

opklimmen en de laatste erectie vergadering van het in 

Berlijn gehouden Congres als ores punt van uitgang nemen. 

De laatste bijeenkomst was nog overladen met werkzaarn- 

heden zoodat het sluitingsuur zeer laat was. Hierna 

had een intieme eu vriendschappelijke bijeenkomst plaats 

van de leden van het bureau en den eere-voorzitters der 

xlv sectie. Len van de vertegenwoordigers van Frankrijk, 

ten einde het voortbestaan van de tandheelkundige sectie 

in de toekomstige congressen te verzekeren bracht, stunde 

de vergadering een voorstel ter tafel om eau internationaal 
comité te benoemen, waarin alle tegenwoordig zijnde 

leden zich verbonden in hun land, toezeggingen te ver- 

werven en de werkzaamheden voor de a. s. bijeenkomst voor 
te bereiden. 

De bijeenkomst die men op 't oog had was deze : n. m. te Romp. 
Het voorstel werd met toejuiching ontvangen, een proces- 

verbaal werd dadelijk opgemaakt en door alle leden onder- 
teekend : ri. m. BUSCH (Berlijn), MAGITO'r (Parijs), MUMMERY 

(London), BARRETT (Buffalo), MILLER (Berlijn) GALIPPE 

(Parijs), CUNNINGHAM (Cambridge), TALBOT (Chicago), GAIL- 

LARD (Parijs), BAKER ( Dublin), HADERUP (Kopenhagen), 
REDARD (Genève), WEIL (München) CALAIS (Hamburg), 
GRUNERT (Berlijn), LusTIG (Berlijn) KÜNERT (Berlijn). 

De onderteekenaars verbonden zich de afspraak op te 
volgen en men scheidde met llau revoir" in Rome 1894. 

l)e olricieele stukken werden CUNNINGHAM toevertrouwd 
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en het Fransehe lid, dat het voorstel had gedaan, werd opge- 
dragen ter gelegenertijd zich in verbinding te stellen met 

het voorbereidend comité van het te Rome te houden coilgres 

en te zorgen dat uitvoering werd gegeven aan het overeen- 
gekomene. Tevens moest hij aan hetzelfde comité het besluit 

mededeelen, dat in de laatste zitting van de XIV sectie 

(-enomen was : n. m. //De XIV sectie van het intern. med. 

congres vereenigd te Berlijn, den 9den  Augustus 1890 spreekt 

den wensch uit dat in den vervolge deze XIV sectie bekend 

zal zijn als //Sectie voor Stomatologie en Odontologie." 

In 1892 werd aan Prof. BACCELLI Voorzitter van het 

Comité van voorbereiding te Rome den eersten brief gezonden, 

waarin nauwkeurig ho vengenoemde feiten waren neêrgelegd. 

Deze brief bleef zonder antwoord. 
Tegen het einde van het zelfde jaar werd wederom een 

gelijkluidenden brief gezonden en .... geen antwoord. 

De houding van de Italiaansche autoriteiten in deze is 

voor het bezoek aan de tandheelkundige sectie dan ook 

ziiet zonder invloed geweest. 
Niet alleen dat de bijeenkomsten schaars werden bezocht 

maar ook viel ons de afwezigheid op van de voornaamste 

autoriteiten. Met uitzondering van MILLEIL, MuMi\iTRY, 

WAiuEK1tos, WEIL e. a. woonde geen enkel algemeen 
bekende autoriteit áe bijeenkomsten bij. Afwezig waren zij 
niet. MAGITOT, GALIPPE e. a. waren in Rome aangekomen 
clock vereerden andere seetiëYi as Chirurgie, Anthropologie 
enz. met hunne tegenwoordigheid. Unkelen die een voordracht 
hadden toegezegd, trokken hunne belofte weder in. 

Iet gevolg is geweest dat ooze sectie in bare weten- 
schappelijke werkzaamheid fiasco heeft geleden, en als er 
geen wonder geschiedt — voor de toekomst weinig hoop geeft. 

Nu de beste elementen uit din vreemde afwezig waren, 
moesten de Italianen liet ontbrekende aanvullen ; van daar 
dat meestal Italianen aan het woord waren die zich bijna 



Kort verslag over de tandheelkundige sectie 

uitsluitend van hunne moedertaa] bedielldell en voor de 

meeste vreemdelingen onverstaanbaar waren. 

ts ons oordeel over deze sectie ongunstig ; we betreuren 

het dat onze indruk van het Congres in zijn geheel helaas 

eveneens niet gunstig is uitgevallen. 

Zeiden hebben we een slechter georganiseerd Congres 

bijgewoond als dat te Rome. 

Aan al het in het programma voorgespiegelde is maar 

weinig uitvoering gegeven over de feestelijkheden is het beter 

het stilzwijgen te bewaren. 

Alleen v Urmelden we de verlichting van de Platen 

Archaeologica, het bloemencorso en de avondoptocht die 

beiden goed geslaagd zijn. 

Maar wit de vermelding wel waard is, is de gezellige 

lunch van de Nederlandsche leden van het congres met hunne 
dames in het café Gambrinus. De ontwerper, Prof. SToKVIs, 

heeft hier alle eer van, en oogstte dan ook bij monde van 
Prof. v. InI1ERsoN  een welverdiende hulde van de aaiiwezigeri 

Onder de toosten die gehouden werden, vermelden we dien 
van Prof. van der MEY (de dames). De lunch werd geopend 
met het zingen van het Wilhelmus (oude zetting) waaraan 
alle aanwezigen deelnamen, doch het bleek dat dit biter door 
een geimproviseerd Cappellakoor kon geschieden. Dr. VAN 

LIER vergastte ons op een echten, ouderwetschen Studenten 
//mop" (op zang) en toen wij uit elkander gingen gevoelde 
een ieder dat dit een van de aangenaamste ooenblikken was 
geweest die wij in Rome hadden doorgemaakt, en allen waren 
met dank jegens Prof. S'roKvls vervuld. 

Wij zijn hiermede aan het einde van ons verslag genaderd 
doch willen •nod even yen kleine mededeeling doen aan 
hen die nooit in Pompel zijn geweest en dus onbekend zijn 
met de gevonden overblijfselen van de ongelukkige bewoners. 

Als men naar Poinpeï gaat bij het hotel IDiornedes, 
treedt men de stad binnen door de HPorta marina", 
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en rechts van die poort vindt men een kleire museum — het 
grootste gedeelte wordt in liet museum. te Napels bewaard, 
waarin allerlei voorwerpen en ook de lijken zijn neergelegd. 

Als odontoloog boezemde mij de schedels -- hoewel weinig 
in getal — veel belang in. In de achterste zaal, rechts 
tegen den wand is een kleine collectie. Aan een schedel 
vond ik een anomalie in stand van de incisivi max. inf. ; 
bij een andere extractie van mol. I. inf sin ; bij een vol- 
gende de extractie van den mol I. dextr ; en een anderen 
schedel de extractie van dcii  b 	II, et mol I, sup dextr.  

Doch wat bijzonder mijn aandacht trok was een absces- 
holte in de max sup. sin. uitgaande van de inc. T 1. De apex 
van de wortel stak vrij in de holte uit ; de kroon was bijna 
geheel verdwenen. 

Een andere schedel vertoonde caries van de cus I.)idus max. 
sup. dextr.  

Tot mijn leedwezen kon ik hij mijn reismakkers geen 
genoegzame enthousiasme opwekken om eenigen tijd bij 
deze gevallen te blijven stilstaan. Ik verliet deze voor mi' J 
zoo aantrekkelijke plaats met de verzuchting : enfin : dan 
ga ik rasaar weer van Amsterdam naarPom1 )eï, maar dan 
alleen. zoo zij liet. 

JOIIN E. GREVEItS. 


