
1e Tandheelkundig Congres in Nederland, 

In de maand April besloot de Nederlandsche Tand-
meesters-Vereeniging eene algemeene zomervergadering te 
houden en benoemde eene commissie om die vergadering 
voor te bereiden. 

Deze regelingscommissie bestond uit de heeren E. STARK, 
voorzitter, N. J. J. G FLEETER, secretaris, C. ScHäFER, 
JOHN E. GREVERS, H. B. DE JONGE COHEN, leden. 

Behalve aan alle honorabele leden der professie in Ne-
derland, werden uitnoodigingen aan eenige Vlaamsche 
Collega's verzonden en aan de H.H. dr. WILH. HERBST en 
dr. FLÖRKE uit Bremen, dr. LUDWIG BRANDT uit Berlijn, 
dr. GEO CUNNINGHAM uit Cambridge en dr. SIDNEY SPOKES 
uit Londen. 

Al deze autoriteiten op tandheelkundig gebied hebben 
aan die uitnoodiging gevolg gegeven, zoodat op Donderdag 
27 Juni, des avonds ten 8 uur, de geheele bovenzaal van 
KRASNAPOLSKY te Amsterdam gevuld was met ruim 60 
tandheelkundigen van beiderlei kunne, die door den 
voorzitter E. STARK in de Duitsche taal verwelkomd werden. 
Z.Ed. sprak het navolgende : 

Damen en Heeren ! 

Als voorzitter der regelingscommissie heet ik u welkom. 
In de eerste plaats roep ik dat welkom toe aan onze gasten 
uit den vreemde, die aan onze roepstem gehoor gegeven 
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hebben en die bereid zijn door hunne tegenwoordigheid 
zooveel luister aan de algemeene vergadering bij te zetten. 

Wij voelen ons hoogelijk vereerd daardoor. Zij levert 
het bewijs, dat bij de groote gaven, die de natuur u in 
hoofd en hand schonk, ge ook een groot hart hebt, om niet 
te aarzelen direct gevolg te geven aan de uitnoodiging, die 
u uit het kleine Nederland toegezonden werd. Ik sta er u 
borg voor, dat de oprechte dankbaarheid van alle collega's 
uw deel zal zijn. 

In de tweede plaats, doch met niet minder hartelijkheid, 
heet ik u welkom, Nederlandsche collega's, die thans voor 
het eerst persoonlijk met de N. T. V. kennis maakt en die 
door uwe tegenwoordigheid het bewijs levert, sympathie voor 
het streven dezer vereeniging te gevoelen. 

Toen de vereeniging aan de heeren SCHaFER, DE JONGE COHEN, 

GREVERS, GREETER en mij de taak opdroeg eene algemeene 
zomervergadering voor te bereiden, was onze grootste bezorgd-
heid de vraag : zullen de collega's wel van onze algemeene 
vergadering gediend zijn? en zullen ze, ondanks het groote 
zuiveringsproces, dat we onze zonderlinge vereeniging hebben 
doen ondergaan, hun tegenzin wel kunnen overwinnen om 
het huis te betreden, waar zulke vreemde elementen een 
poosje schijnbaar verbonden geleefd hebben? Zou het wel 
voldoende gedesinfecteerd zijn? 

Uwe tegenwoordigheid geeft ons de verblijdende zekerheid, 
dat, mocht die tegenzin bij u bestaan hebben, uwe betere 
overtuiging over haar gezegevierd heeft. 

Hartelijk hoop ik, dat het u gaan mag als een jong 
collega, met wien ik na zijne toetreding als lid over dit 
onderwerp sprak en die mij toen in het oor fluisterde : "Ik 
heb jullie er des te meer lief om. Ge hebt den moed 
gehad u in het oog van tal van collega's te encanailleeren, 
alleen met de loffelijke bedoeling den zwakken broeder op 
te heffen en tevens zijt ge cordaat genoeg geweest om daar, 
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waar het der vereeniging bleek, dat zij den moriaan waschte, 
den deliquent, die zwart wilde blijven, los te laten. Uwe 
handelwijze was volkomen correct." 

In de derde plaats verwelkom ik onze leden, die, behalve 
uit Amsterdam, uit alle kanten van Nederland zoo trouw 
op het appèl verschenen zijn. 

Laten we heden avond aan de gezelligheid offeren, laten 
we door het wederzien oude banden versterken en nieuwe 
aanknoopen, opdat we ons door die eendracht sterk gevoelen 
in de werkzaamheden, die ons morgen wachten." 

Na dezen welkomstgroet had er een allergezelligst samenzijn 
plaats, dat tot dicht bij twaalven duurde. 

Vrijdag 28 Juni vonden de deelnemers van den voor-
gaanden avond, aangevuld met nog een twintigtal anderen, 
elkander in het auditorium van de hoogleeraren FÖRSTER 
en STOEDER, waar de voorzitter der Ned. Tandmeesters-
Vereeniging, de nog krasse 74jarige J. J. GREVERS, de 
volgende openingsrede hield. 

Dames en Heeren l 

Het moge u niet ongevallig zijn, ja veeleer uw volkomen 
goedkeuring wegdragen, zoo ik bij den aanvang onzer werk-
zaamheden ter eerste officieele vergadering in het belang 
der tandheelkunde door ons dezen zomer te houden, u al 
aanstonds een kleine wijziging van het program voorstel, 
doch zulk een, die zeker in uw aller voordeel is en die de 
bescheidenheid mij oplegt. 

Onze agenda noemt als heden het eerst aan de orde zijnde 
de demonstratie door Dr. WILH. HERBST, en stelt eerst als 
3e  punt de officieele opening door den voorzitter. 

Nu is het zeer duidelijk, dat het noch wenschelijk, 
noch welbeschouwd zelfs mogelijk is, een openingswoord te 
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spreken, nadat reeds een vierde deel der te verrichte werk- 
zaamheden is afgehandeld. 

Als er reeds zooveel door de deur 'gegaan is, behoeft zij 
toch waarlijk niet meer te worden opengezet. Vandaar reeds 
dat mijn openingswoord om gezonden zin te hebben, nu en 
niet straks moet worden uitgesproken. 

Doch al mocht een uwer in deze met mij van gevoelen ver-
schillen, reeds de bescheidenheid noopt mij in dit geval de 
eerste te zijn, waartoe anders de bescheidenheid juist niet 
dringt. 

De regelingscommissie heeft blijkbaar niet in allen deele 
gerekend met de krachten des voorzitters, man van het 
oude regime, (zou men het een eclool kunnen noemen?) 
Zulk een nu zou kwalijk passen de plaats in te nemen, waar 
zich mannen hooren laten, die in onze kunst en wetenschap 
de eersten mogen heeten, mannen van naam, reuzen in de 
wetenschap, professoren en geleerden. 

Vergun mij daarom bescheidenlijk hun het veld der eere 
te laten, en slechts een enkel woord te spreken, dat inlei-
ding zij van zooveel schoons en beters dat ons wacht. 

Ik sprak zooeven van het oude regime. Ten deele heb 
ik het mede beleefd, en althans in het deel der wetenschap 
door ons, M. H., beoefend, betwijfelt het niemand of wij 
hebben stoffe tot dankbaarheid, dat andere tijden zijn aan-
gebroken, in elk opzicht betere. 

't Is hier evenmin noodig, als om des tijds wille mogelijk, 
dat in den breede te toonen. U allen is bekend wat oudtijds 
het vak van den tandmeester beduidde, hoe er geen eigen-
lijke tandheelkunde bestond. Bij voorkeur kwakzalvers oefen-
den eeuwen geleden de tandheelkundt uit. 

JAN STEEN ontleende vaak de tooneelen in zijn lachwek-
kende schilderijen aan het vak van den tandentrekker. 

De barbier was trouwens tandmeester, en hoe weinig was 
ook nog in later tijd nodig om als zoodanig op te treden: 
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Met wat ontleedkundige kennis van mond en kaak, met 
daarbij redelijke behendigheid om een kies aan een boven- 
kaak te ontrukken, kon men tandmeester worden. Dan 
toog men met sleutel en koevoet aan het werk, vaak om 
de reeds zoo lijdende patiënten nog te martelen, terwijl ze 
op een stoof of plat op den grond zaten, en men hun hoofd 
tusschen zijn knieën klemde. Voor de tandmeesters-woning 
hing een reusachtige kies, de pijnlijke kreten drongen dikwijls 
buiten den winkel door. Oud-Holland op onze tentoonstelling 
kan u doen zien, hoe vroeger de kunst van het tandheelvak 
beoefend werd. 

't Was immers niet geheel te verwonderen, dat ons beroep 
in eere, noch zelfs veel in tel was, een vak, dat op jaar-
markten, paardenmarkten enz. werd uitgeoefend, soms zelfs 
als gold het eene vertooning in een schouwburg. 

Zelfs nog voor een halve eeuw kon HILDEBRAND van 
"den kiezentrekker" spreken, de schrik, het spook van groot 
en klein. Geen wonder! 

't Is nog zoo lang niet geleden, dat de bekende uitspraak 
alle recht van bestaan had : trekken is geen genezen, maar 
vernielen! 

En thans? Voorwaar geheel nieuwe tijden zijn aangebro- 
ken. De tandheelkunde heeft met eere hare plaats gekregen 
onder de geneeskundige wetenschappen. Alom verrijzen leer-
stoelen, reeds telt ons laud er een, straks zelfs eene tweede 
gelegenheid tot opleiding ; voor den niet-arts staat de weg om 
tandheelkundige te worden open, doch alleen na een theore-
tisch en practisch examen, waartoe men zich moet voorbe-
reiden, iets waartoe vroeger geheel de gelegenheid ontbrak. 
Geregeld wordt thans wetenschappelijk de tandheelkunde 
beoefend, op gelijke wijze als de oogheelkunde, en zoo menig 
ander . der geneeskundige vakken. Men gaat te werk naar 
vaste regelen, met wetenschappelijk onderzoek en — wat 
vroeger ondenkbaar scheen — elke nieuwe vinding wordt 
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al aanstonds en met loffelijke mededeelzaamheid tot algemeen 
bezit verklaard. 

Daarvan getuigen ook deze vergaderingen, waar de mannen 
der wetenschap op ons gebied, zij die hun sporen verdiend 
hebben, zich vereenigen om met hun kennis en wetenschap 
elkander van dienst te zijn, en zoo de menschheid te dienen. 

Te dienen — want hoe bescheiden de plaats ook zij die 
onze kunst in de lange rij inneemt, dit is zeker dat althans 
een deel van onze taak strekt om een lijden te verzachten, 
dat terecht als een der zwaarste wordt aangemerkt, getuige 
de tallooze middelen er tegen aangewend. 

Landgenooten en vreemdelingen, alhier vereenigd met 
eenzelfde doel, mede-beoefenaars eener zelfde wetenschap, 
in de hoofdstad van ons rijk gevestigd, of naar hier gekomen, 
mogen de dagen door u hier doorgebracht, voor u aangenaam, 
voor de wetenschap en de heelkunde vruchtbaar zijn. U, 
M. H., die uit den vreemde kwaamt, danken wij voor de 
eer die gij ons bewijst, voor al wat ge ons komt aanbieden. 

Laat ons hopen dat ge ook althans iets van hier mede 
zult nemen, dat u van dienst kan wezen. 

U, M. H. landgenooten wensch ik, gelijk mijzelf geluk, 
met een samenkomst als deze, ook wijl zij bewijst dat ons 
Vaderland niet achter bleef, maar op den weg van gezonden 
vooruitgang vorderingen maakt. 

En u allen M. H. roep ik een hartelijk welkom toe in 
onze Amstelstad, bij de opening onzer vergadering, die, 
aangenaam, leerrijk en ontwikkelend, ons allen naar meer-
dere van haar gelijke doe uitzien. 

Ik heb gezegd! 
Hierna werd het woord verleend aan dr. WmL'. HERBST 

die zijne demonstraties begon met het maken eener glas-
vulling. Het hiervoor gebezigde materiaal bestaat uit wit 
(melkglas, lampballon) en geel glas; voor dit laatste kan 
men choloform- of cocaïnefleschjes gebruiken. Het glas 
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wordt eerst in zuiver linnen stukgeslagen, en vervolgens in 
een steenen mortier tot poeder gestampt, geslibd, gedroogd 
en in een goed sluitend fleschje be waard. De afdruk der 
caviteit wordt verkregen door middel van goudfoelie of 
goudplatinafoelie n°. 60 tot 120, die, na eerst een weinig 
gerold te zijn om het scheuren te voorkomen, over de caviteit 
wordt gelegd en voorzichtig met wattenpropjes of potlood-
gummi wordt aangedrukt. Voor grootere caviteiten doet 
men beter afdruk te nemen met stentsmassa. Het glaspoeder 
wordt met water tot een brei gemaakt, hiervan een weinig in 
den vorm gebracht, het water door linnen of vloeipapier 
opgezogen en het glas boven een spirituslamp gesmolten. 
Na de eerste smelting wordt opnienw glaspoeder ingebracht 
en gesmolten, tot de vorm geheel gevuld is en overeenkomt 
met de caviteit. Voor de onderste lagen neemt men bruin 
glas, voor de verdere wit of wit met bruin, naarmate van 
de kleur, die men wenscht. Na het laatste smelten moet 
de valling nog eens gesmolten worden, ten einde aan de 
oppervlakte meer glans en hardheid te geven. De onderkant 
der glasvulling wordt ruw gemaakt door slijpen of door, 
alvorens met het smelten te beginnen, eenige stukjes hard 
porcelein (een stukgeslagen kunstkroon) op den bodem van 
den vorm te brengen. De vulling wordt met cement onder 
vermijding van vocht in de holte bevestigd, en mag niet in 
beweging komen, alvorens het cement verhard is. HERBST 
waarschuwde tegen het gebruik van glaspoeders, die uit 
venetiaansch glas bestaan en die, hoewel alle verlangde 
kleuren gevende, later zwart worden. Eene glasvulling door 
HERBST gemaakt werd rondgegeven en vond veel bijval. 

Vervolgens kwam de rotatie-methode aan de beurt : "mein 
Schmerzenskind" zooals hij het noemde. De instrumenten, 
welke hij tegenwoordig gebruikt, werden vertoond, het zijn 
hoofdzakelijk stalen en steenen hoofdjes met kleine vlakten 
voorzien. Voor handinstrumenten gebruikt hij afgebroken 
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excavatoren en bij het oog afgebroken naainaalden; geen 
instrument der fabrikanten kan hiermede wedijveren. HERBST 

maakte nu twee approximale vullingen van middelste snij-
tanden, alsmede eene contourvulling in een lateralen snijtand ; 
alles buiten den mond. Het was verbazend te zien met 
welk een gemak, alsof het eene centrale holte gold, hij 
deze vulling opbouwde met foelie n". 60, die 6 tot 12, ja 
zelfs 24 maal dubbel genomen werd. Het zou ons te ver 
voeren, zijne methode hier te beschrijven, en het is ook 
niet noodig: «es steht ja Alles im Buch", verklaarde hij, 
maar was niettemin bereid, alles tot in de pantjes nit te 
leggen. Het door hem geschreven werk kunnen . wij dan 
ook ieder ter aanschaffing aanbevelen. Verder maakte hij 
nog twee tingoudvullingen in approximale caviteiten (bicus-
pides) volgens de rotatie-methode en met behulp van zijn 
matrijzen. HERBST is overtuigd dat zijne methode een toekomst 
heeft, en het deed ons goed te zien, hoe hij met hart en 
ziel voor ons vak werkt. nUnd komme ich in den Himmel, 
so möchte ich auch dort Zahnarzt sein": deze wensch is 
wel het beste bewijs, met hoeveel liefde en toewijding 
HERBST aan zijn werkkring gehecht is. Wij kregen wel den 
indruk, dat deze rotatie-methode, hoe gemakkelijk zij zich 
ook laat aanzien, toch wel degelijk veel oefening vereischt, 
evengoed als de Amerikaansche methode; in snelheid over-
treft ze stellig de laatste. Wat de resultaten betreft, hierover 
is het moeielijk thans reeds een oordeel te vellen. 

De handigheid en inventiviteit van dr. HERBST, die door 
zijn zoon, EMIL HERBST, geassisteerd werd, grensde aan 
het wonderbaarlijke. 

Daarna werden door dr. FLÖRKE uit Bremen, na eene 
kleine inleiding over electrische stroomen, zijne accumu-
latoren vertoond waaraan hij boormachines met motor ver-
bond, die even krachtig werken als die, welke met den voet 
getrapt worden. Verder leverden zij het licht voor allerlei 
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kunstige lampen om den mond te verlichten en om defecten 
aan tanden te onderzoeken. Met zijn lichtgevende glasstaaf 
maakte hij de tanden en kiezen geheel doorschijnend, zoodat 
defecten op de plaats, waar zij tegen elkander staan, en die 
dikwijls zoo moeielijk te onderzoeken zijn, direct in het oog 
vallen. Verder vertoonde ZEd.Zeergel. practische instru-
menten voor galvanokaustiek. Dr. Fr.ÖRKE is 72 jaar oud, 
,is de beminnelijkste man ter wereld, maakt de meest curieuse 
toepassingen van electriciteit op tandheelkunde en rijdt om 
zich te verpoozen nog op één dag op zijn fiets van Bremen 
naar Hannover (niet op een driewieler maar op een gewone 
Safety). Zijn - zoon : is zeer bekend voor de snelheid, 
waarmede hij de grootste goudvulling met papa's instru-
menten klaarspeelt. Gedurende de geheele demonstratie was 
het gehoor een en al verrukking. Vooral ook de goud-
hamer werd zeer bewonderd. 

De vice-voorz. E. STARK dankte in hartelijke bewoor-
dingen, ook namens de vergadering, den inleider. Een 
daverend applaus der vergadering was het bewijs dat die 
dank instemming vond. 

Koffie drinken in Mille Colonnes ; half twee voordracht . 
van dr. SPOKES, in de senaatskamer der universiteit «Over 
de mogelijkheid om buiten de rij staande tanden direct op 
zijn plaats te zetten." Deze knappe Engelsehman had een 
tang, waarvan de bekken met gomelastiek bekleed waren. 
Hij maakte eerst, door het verwijderen van den een of anderen 
tand ruimte, pakte dan den buiten de rij staanden tand 
tusschen den gummiknijper en bracht hem heel eenvoudig 
op de plaats waar hij hem hebben wilde, zonder het zenuw-
en circulatie-verband te verbreken. Na een paar dagen, 
beweerde hij, staan ze weer vast, en de bewerking slaagt 
gewoonlijk zóó goed dat in den regel geen richtinstrument 
meer noodig is. :Spreker lichtte zijne rede toe door 'tal van 
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lantaarnplaatjes geprojecteerd op een groot doek, vertoonende 
de vormen van den mond voor en na deze kunstbewerking. 

De tweede spreker van dezen middag was de heer JOHN 
E. GREVERS (Amsterdam), wiens voordracht over "kysten 
van de kaak" eveneens door een reeks van lantaarnbeelden 
werd geïllustreerd. Spreker betoogde, dat de kennis der kaak-
kysten meer volledig is dan die der andere beenderen. Zij 
doen zich in de kaak voor als sub- of periostale, beter nog 
periodontale kysten (die hier meer speciaal besproken werden) 
en als dentigereuse kysten. 

Spreker maakt gebruik vau MARCHAND'S definitie ter om-
schrijving van het begrip "kyste", en onderscheidt naar hun 
wijze van wording eenige soorten. Bovendien doet de aard 
der contenta nog een nadere classificatie aan de hand. 

De kysten der kaken waren den ouderen schrijvers blijkens 
de literatuur reeds lang bekend, maar werden vaak met 
andere tumoren verward. SCHULTETUS wendde voor het eerst 
den naam ukyste" aan, terwijl RUNGE (1775) ons meer uit-
voerige gegevens omtrent den samenhang tusschen tand-
veranderingen en den tumor scherp omschrijft, zonder een 
verklaring daaraan toe te voegen. Ook werd het perkament-
achtig kraken bij druk door RUNGE opgemerkt, en dus hij, 
en niet DUPUYTREN, wees hierop het eerst. 

Verder geven BORDENAVE, MORELOT, JOURDAN e, a. nog 
goed geobserveerde gevallen, alle betrekking hebbende op 
door tanden veroorzaakte kysten. 

De naaste of meer verwijderde oorzaken of wijze van 
ontstaan werden echter door de ouderen niet vermoed. 
Eerst later komen hieromtrent berichten. DELPECH bijv. 
stelde de hypothese op, dat de kaak-kysten haar oorsprong 
nemen in de pulpa, of zooals hij het noemt, "dans son 
cordon vastulo-nerveus". 

DUBOIS, MARJORIN e. a. beschreven buiten de kaken 
zich ontwikkelende kysten. 
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Na FORGET, die processus alveolaris en tanden als zetel 
van kysten aanwees, schreef GuIBOUT ze toe aan het tand-
zakje van een tand in wording, terwijl DUPITYTREN omtrent 
diagnostiek en behandeling een nauwkeurige beschrijving 
levert, waaraan echter de pathogenese ontbreekt. 

Dentigereuse kysten maakten steeds een onderwerp van 
veel meer beschrijving uit, dan periodontale. De laatste 
werden onder meer ook toegeschreven aan mislukte tand-
extracties. 

Uitvoerig beschreven en nauwkeurig onderzocht werd in 
den laatsten tijd de aetiologie der kaak-kysten door HEIDER- 

YY EDL en MAGITÓT. 
De kaak-kysten, die den tandheelkundige het meest inte-

resseeren, kunnen tot een laesie worden teruggebracht, n.l. 
tot veranderingen, die tot den follicu]airen of tot den vol-
wassen staat behooren. 

MAGITÓT beschouwt elke spontaan ontstane kyste als te 
zijn van dentalen aard, en vele gevallen, uit de literatuur 
verzameld, pleiten hiervoor. GuioN kent "kystes dentaires" 
en "kystes non-dentaires". 

De "intra-alveolaire" kysten van ALBRECHT zijn te wijten 
aan zieke tanden, terwijl een "extra alveolaire" kyste, na 
doorbraak van den uit wendigen beenwand, een intra-alveolaire 
naast zich kan doen ontstaan. 

Periodontitis met absces-vorming onder afsluiting van het 
wortelkanaal begunstigt het ontstaan der periodontale kysten. 
Spreker beschouwt ook het z.g. blind absces als periodontale 
kyste, indien het openboren van een indolenten wortel afvoer 
verschaft aan een dun sereus vocht. Zeer wenschelijk zou 
het nog niet verricht bacteriologisch onderzoek van den 
inhoud der kyste zijn. Na bespreking van diagnostiek en 
therapie der kaak-kysten, besloot een serie van 20 lantaarn-
beelden naar MAGITÓT, DUPUYTREN, ZUCKERKANDL e. a. 
deze voordracht. 
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De vice-voorzitter bedankte beide sprekers en vermeldde 
tevens dat de heer G. uitsluitend voor dit doel, sedert het 
begin van dit jaar als amateur de photographie beoefent. 

Over het onderwerp van den heer SPOKES had nog een 
geanimeerd debat plaats tusschen de heeren dr. CUNNINGHAM 
uit Cambridge en Mr. JACKSON uit San Francisco. 

Daarna kwam aan het woord dr. LUDWIG BRANDT uit 
Berlijn die daar eerre druk bezochte kliniek dienstbaar ge-
maakt heeft aan het onderwijs in de tandheelkunde. 

Dr. BRANDT is een krachtige 42jarige persoonlijkheid, 
wiens particuliere practijk zeer gewaardeerd wordt. 

Dr. BRANDT legt zich speciaal er op toe om alle ge-
breken aan het gelaat, gespleten verhemelte, hazenlippen, ver-
loren neuzen enz. te heelen of te vervangen. De obturatoren 
door ZEd. vertoond, getuigden van groote vindingrijkheid ; 
nieuw op dat gebied, waren de met lucht gevulde gome-
lastieken verlengstukken aan de plaat op het harde ver-
hemelte om het gespleten achtergedeelte te bedekken. Het 
spoelen na eene extractie was door hem; afgeschaft, hij 
spoot diaphtherin in poedervorm op de wond, dit vormde 
eene tijdelijke koek en het bloeden was afgeloopen. 

Verder vertoonde ZEd. een keurig werktuig om den mond 
open te houden, snijmessen om bij moeielijke doorbraak 
der wijsheidskies, met éénen druk, al de gingiva boven die 
kies te verwijderen, welgeslaagde modellen van regelings-
gevallen enz. Ondanks de hooge temperatuur werd deze 
lezing met de meeste aandacht gevolgd. Nadat zich over 
dit onderwerp een ganimeerd debat ontwikkeld had, dankte 
de beer STARK den redenaar in diens eigen taal, wees er zeer 
terecht op, wat men bij den inleider meer te bewonderen 
had zijn onuitputtelijke arbeidskracht of zijne vindingrijkheid 
en besloot hiermede de werkzaamheden voor dien dag. 

Het bestuur en de regelings-commissie vereenigden zich 
daarna met de sprekers aan een eenvoudigen maaltijd. in 
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American-Hotel en lieten toen in eenige landauers den 
gasten het Vondelspark, Kalfjeslaan en de schoone Amstel-
oevers zien. Na nog eene gezellige samenkomst in Kras' 
zomertuin, ging een ieder in Morpheus' armen kracht zoeken 
voor den volgenden dag. 

Zaterdag 29 Juni. Voortzetting der vergadering in het 
auditorium van de Hoogleeraren FÖRSTER en STOEDER. Voor-
dracht van dr. Brandt over hypnose en suggestie, met proeven 
op een l8jarigen jongen, die volkomen gelukten. Daarna 
demonstratie van dr. Wrr,H. HERBST over het maken van 
gouden kronen en bruggen 

Hier was HERBST in zijn kracht. Het geheele gehoor was 
in ééne verrukking, toen ze in minder dan geen tijd de meest 
practische bewerkingen zagen verrichten met instrumenten, 
die de grootste bruikbaarheid aan de eenvoudigste constructie 
paarden. Als een bergstroom vloeiden de mededeelingen 
omtrent de meest bruikbare en practische toepassingen over 
's mans lippen, terwijl zijne handen zijne woorden zóó 
trouw bijhielden, dat als het verhaal uit was, het instrument, 
dat hij bezig was te maken, eveneens als voltooid aan de ver-
gadering rond gegeven werd. 

Bij het vervaardigen van kronen volgt HERBST in hoofdzaak 
dezelfde methoden, die reeds sedert jaren in Amerikaansche 
werken worden beschreven, maar zijne manier van werken is 
eenvoudiger en sneller, hoewel minder elegant; ook maakt hij 
minder werk van den gouden ring om den tandhals en is 
van meening dat een volkomen sluiting niet noodig en ook 
meestal niet mogelijk is; voor het verwijden van een te 
hauwen ring gebruikt hij een uverwijdingstang". Op den 
ring modelleert hij de kauwvlakte met was, en stampt met 
WOODS metaal een gouden kauwvlakte. In plaats van den 
elastieken ring van MELoTTE gebruikt hij eenvoudig een 
ring van carton. De kauwvlakte wordt niet op, maar in 
den ring gesoldeerd en tijdens het soldeeren met ijzerdraad 
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vastgehouden. Verder werd vertoond hoe men halve kronen 
en glas-kronen- kan maken. De methoden van HERBST zijn 
inderdaad treffend eenvoudig en gemakkelijk na te volgen; 
hoewel niet ontkend kan worden, dat het artistieke uiterlijk 
hieronder wel eens lijdt; maar hiertegenover staat het groote 
voordeel van praktische bruikbaarheid. Zoo maakt hij bijv. 
een kroon met behulp van amalgaam. De ring, die ongeveer 
zoo hoog is als de verlangde kroon, wordt zoodanig aan de 
buccale zijde uitgesneden, dat een platte kunsttand daarin 
past; de inwendige ruimte wordt opgevuld met amalgaam, 
dat de crampons vasthoudt en tevens de kauwvlakte vormt. 
Daar, waar nog kroonresten aanwezig zijn, omsluit hij deze 
met een ring, en vult het inwendige met amalgaam, een 
zoodanig versterkte kies kan nog langen tijd dienst doen. 
Stifttanden maakt hij liefst met tin, en verhoogt de stevigheid 
door het aanbrengen van een haak, die aan de linguaal-
zijde onder het tandvleesch grijpt. Waar geen wortel aan-
wezig is, worden enkele kunsttanden op zeer doelmatige 
wijze aan naburige tanden bevestigd. 

Evenals bij stifttanden, wendt HERBST ook bij brugwerk 
eenvoudige en daardoor goedkoopere methoden aan. Hij 
maakt zoowel groote als kleine bruggen met behulp van 
tin, en roemt de voordeelen van dit metaal boven caoutchouc; 
ja zelfs kan het naar zijne overtuiging meestal met goud 
concurreeren. Verscheidene modellen die werden rondge-
geven, dienden als voorlichting op welke wijze hij vaste en 
losse bruggen vervaardigt. 

Zeer veel bijval oogstte FlinnsT met verschillende instru-
menten en hulpmiddelen, door hem zelf vervaardigd; zijn 
coutourtang, parallelometer, ringenmaat en zoo vele andere 
nuttige hulpmiddelen getuigen van zijn vindingrijkheid en 
werkkracht. De demonstraties van HERBST en niet minder 
zijn eigen typische persoonlijkheid zullen nog lang bij alle 
aanwezigen iu aangename herinnering blijven. 
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Toen de heer STARK, die ook deze zitting presideerde, 
geroepen werd dezen redenaar den dank der vergadering over 
te brengen, erkende bij, dat om aan de gevoelens lucht te 
geven, die deze heerlijke les opgewekt had, hij bij uitzon-
dering zich in zijn moedertaal luchten moest. 

Vinden wij ons zelf al heel knap, zoo sprak hij, wanneer 
we in ons heele leven iets uitvinden, hier zagen we het 
ongehoorde verschijnsel dat door dezen enthousiast de meest 
practische uitvindingen als uit een hoorn des overvloeds 
over de vergadering uitgestort worden. Welk een schitterend 
voorbeeld van waren broederzin, van oprechte collegialiteit! 
Luide bijvalsuitingen der vergadering vertolkten de instem-
ming met deze woorden . 

Nog werden in deze zitting door dr. SPOKES eenige 
kunstgebitten vertoond die door Mr. HARRY ROSE geheel met 
tandvleeschkleurig email overtrokken waren. Spreker lichtte 
de methode toe en vond in de vergadering een dankbaar 
gehoor. 

Jammer dat voor deze zoo belangrijke demonstratie zoo 
weinig tijd beschikbaar was, 't liep naar twaalven en, als een 
bewijs dat een mensch bij geest alleen niet leven kan, ging 
het geheele auditorium naar Mille Colonnes. 

Om half twee waren de deelnemers weer vereenigd in de 
universiteit, waar de heer E. STARK zijne rede hield over: 
Onderwijs in het algemeen en tandheelkundig onderwijs 
in het bijzonder. 

Deze rede luidde als volgt : 
Wanneer ik hier over onderwijs in het algemeen wil 

spreken, dan zal ik zeer kort zijn en u alleen bezig houden 
met dat, wat ik onder onderwijs versta. 

Onder onderwijs versta ik de bezigheid, die verricht wordt, 
wanneer een mensch aan een ander mensch wat leert. 

Leert een mensch wat aan een dier, dan spreken wij van 
africhten of dresseeren. 
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Bij het eerste is overtuiging, bij het tweede de zweep 
noodig. 

Van onderwijs kan eerst dan gezegd worden, dat het goed 
is, wanneer hij, die het geeft, in staat is van het begin 
tot het einde der les belangstelling hij den leerling te wekken. 

Wanneer ik nu aan deze stellingen ons middelbaar onder-
wijs ga toetsen, dan wil ik op den voorgrond de waarachtige 
getuigenis afleggen, dat ik met grooten eerbied vervuld ben 
voor de mannen aan wie dit onderwijs opgedragen is. 
Over het algemeen zijn het ernstige, door en door weten-
schappelijke leeraren, die, ik ben er van overtuigd, in 
hoofdzaak denken zoo als ik, doch die, door de wet in het 
gareel gehouden, in al hunne handelingen daaraan gebonden 
zijn, doch ter zake: 

Op onze Hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus, 
die de a s. tandmeester geheel af moet loopen, wordt onder- 
wijs gegeven in 20 vakken. 

Aangenomen de mogelijkheid, dat een normaal gevormd 
mensch belangstelling voor 20 vakken voelen kan, dan kan 
men toch niet veronderstellen, dat er iemand op de wereld 
is, die nu juist die belangstelling voelt voor de 20 vakken, 
welke de wet op het middelbaar onderwijs voorschrijft en 
toch zegt de wet, dat hij, die tandmeester worden wil, 
einddiploma H. B. S. moet gehaald hebben. 

Die wet noodzaakt hem derhalve zich tot ongeveer het 
derde gedeelte van zijn leven, wanneer we dat gemiddeld 
op 60 jaren stellen, bezig te houden met tal van zaken, 
die hem niet de minste belangstelling inboezemen. Het gevolg 
daarvan is, dat hij niet onderwezen wordt; hij wordt afge-
richt, gedresseerd. 

Men verhindert hem gedurende dit beste derde gedeelte 
zijns levens gevolg te geven aan intuitie. Alle goede neigingen 
tot ontwikkeling en tot denken over onderwerpen buiten 
die 20 vakken, welke hein tot eerre heerlijke harmonische 
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ontwikkeling zouden kunnen voeren, worden uit vrees voor 
de zweep, in casu de lage cijfers der leeraren, onderdrukt 
en wanneer het ware menschelijke niet in hem verstikt 
wordt, dan is dat waarlijk de schuld der H. B. S. niet. 

We krijgen nu uniform gediplomeerden, uniform in ge-
schiktheid voor het vak, waar groote oppervlakkigheid een 
verdienste is. 

Daar nu de tandheelkunde behoort tot die vakken, waar 
oppervlakkigheid moet aangemerkt worden als een van de 
grootste blijken van ongeschiktheid, is de eisch die den a. s. 
Landmeester gesteld wordt, van eerst einddiploma H. B. S. 
te halen een ramp, in de allereerste plaats voor het groote 
publiek, in de tweede plaats voor den tandmeester. 

We zijn nu eenmaal gewoon aan het begrip algemeene 
ontwikkeling al de vakken van H. B. S. of Gymnasium 
te hechten. 

De nieuwe tijd heeft gelukkig al de concessie veroverd 
ook hem in genade aan te nemen die geen Latijn of Grieksch 
meer spreekt 

Ik zou verder wenschen te gaan en erkennen ook de 
algemeene ontwikkeling in hem, die, hoewel bekend met 
de algemeene feiten der natuurwetenschappen, nog niet ver 
genoeg in wiskunde doorgedrongen is, alles precies te kunnen 
narekenen. 

Ik zou het er voor willen houden dat iemand die be-
hoorlijk met globe en atlas kan omgaan en een breed opgezet 
geraamte van de geschiedkundige tijdvakken in zijn hoofd 
heeft, voldoende gevorderd is in aardrijkskunde en ge-. 
schiedenis. 

Ik zou zeggen dat iemand, in staat om in het Fransch, 
Duitsch en Engelsch geschreven werken te vertalen, al taal-
kennis genoeg had ; gevoelt hij roeping zich in de literatuur 
dier talen te begeven laat hem daarin even vrij als iemand 
is, die later wat wil gaan musiceeren of schilderen. 
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Dat aanleeren van talen is voor onze kleine natie eer 
een ramp dan een geluk. 

Kan een Engelsehe jongen, die al best tevreden is zijn 
eigen taal te schrijven, op zijn 14e jaar zich met ernst aan 
practische onderwerpen wijden, onze arme kinderen hebben 
daartoe voor hun 20e jaar geen tijd. Het gevolg daarvan 
is dat ze in lichaamskracht ver bij deze ten achter staan, 
en dat, als ze later, als industrieel, met hem in het krijt 
moeten treden, er altoos gesproken wordt van best Engelsch 
goed, maar nooit van best Hollandsch goed. 

Hieraan, is helaas, niet veel te veranderen, maar om de 
taalkennis, die van onze kinderen gevorderd wordt, nu uit 
te breiden tot de hoogte die het einddiploma eischt, is 
kraakzinnigheid. 

Wat ik hier omtrent het middelbaar onderwijs gezegd 
heb is slechts eene diagnose. 

Daar over de genezing dier kwaal reeds door veel be-
voegder denkers geschreven is, wil ik het hierbij laten, om 
alleen de meening uit te spreken dat ik het hoogelijk betreur, 
dat dit uitstekende onderwijs niet met verstand verdeeld 
kan worden over de verschillende leerlingen in de verhou-
ding, die voor hun verdere loopbaan het meest geschikt 
kan geacht worden. 

Laten de 3 eerste klassen voor allen parallel zijn, v66r 
dien tijd is de leerling het dikwijls met zich zelf nog niet 
eens welke loopbaan hij later volgen zal; doch waarom niet 
de 4e en 5e klasse in eenige groepen verdeeld, die ieder tot 
het einddiploma voeren ? Waarom alle leerlingen genoodzaakt 
den ballast, dien hij niet wenscht, tot het 5e jaar mede 
te sloepen ? 

Maak van de 4e en 5e klasse avond-cursussen en geef 
den leerling den dag voor zijn practische vorming. Zooals 
het nu ingericht is heeft het allen schijn of men maar niet 
wil erkennen hoe kort het leven is, en welk groot onrecht 
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men iemand aandoet dien men noodzaakt van dat korte 
leven nog tijd te verspillen. 

De gelukkige bezitter van het einddiploma kan nu voor 
zijn theoretisch examen gaan werken. Hier eerst kan hij 
ademhalen. Werd hij vroeger overstelpt met lessen, hier is 
hij van allen losgelaten en, tenzij een arts of candidaat in 
de geneeskunde zich over hem ontfermt, weet hij niet waar 
zich, voor de verschillende vakken, te wenden. 

Wat voor de algemeene pathologie en physiologie wel zou 
gaan, namelijk het bijwonen van een geheel college, gaat 
niet op voor de anatomie en bijzondere pathologie; dit zou 
tijd verspillen zijn, die veel nuttiger kon aangewend worden. 

De hoogleeraren, belast met het afnemen van het theo-
retisch examen, hebben, met een prijzenswaardige humaniteit, 
het gebrek aan deze gelegenheid erkend en daarmede hunne 
eischen in overeenstemming gebracht. Dit nu is niet altijd 
in het voordeel van den candidaat geweest. 

Steunende op de vrijgevigheid bij het theoretisch examen, 
zijn er candidaten toegelaten, die bij het practisch examen 
tot hun schade moesten ervaren, niet voldoende theoretisch 
voorbereid te zijn. 

Heeft hij het voor zijn eindexamen te druk gehad, voor 
zijn theoretisch krijgt hij het z66 kalm, dat hij voldoende 
gelegenheid vindt de reeds zoolang verwaarloosde kwaliteiten 
voor het tandmeestersbedrijf aan te kweeken. Ik bedoel 
het gebruik zijner handen. Waren de reeds aangehaalde 
bezwaren onvoldoende om het middelbaar onderwijs te ver- 
oordeelen, het feit, dat ,een leerling der H. B. S. gedoemd 
is tot zijn eindexamen nagenoeg allen stoffelijken arbeid 
vaarwel te zeggen, de beste jaren zijner jeugd door te brengen 
zonder andere ontwikkeling zijner spieren, dan door het 
slechts spaarzaam toegediende onderwijs in de gymnastiek, 
zou zelfs den meest verstokten voorstander de oogen moeten 
openen. 
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Doch nu voor de tweede en laatste maal genoeg over 
het middelbaar onderwijs. De aspirant is nu student, of 
heeft althans het recht zich als zoodanig te doen inschrijven. 
Worden de onlangs in Utrecht verkondigde denkbeelden 
verwezenlijkt, dat het le en 2e natuurkundig examen ver- 
plichtend worden gesteld, dan zal hij zich wel moeten laten 
inschrijven. Gelukkig zijn we nog niet zoo ver en leven we 
nog steeds onder het verstandige wetje van 1876, en, uit- 
gaande van de wetenschap, dat het wijzigen van wetten, door 
onze stroeve staatsmachine niet zoo gemakkelijk gaat, is 
mijne hoop dat het middelbaar onderwijs ten goede veranderd 
zal worden even gering, als de vrees voor eene wijziging 
in de eischeu voor het theoretisch examen. 

Nemen we derhalve aan, dat de wettelijke toestand voor-
loopig onveranderd blijft, dan zou ik gaarne met u willen 
behandelen de vraag: ',Hoe moet in Holland de a s tand-
meester opgeleid worden ? 

ik zou die opleiding niet van staat, provincie of gemeente 
willen doen uitgaan. Waar het particulier initiatief vol- 
doende gronden vindt de teugels in handen te nemen, zou 
ik het voor den a. s. tandmeester beter vinden, wanneer de 
onlangs, in den boezem onzer vereeniging verkondigde denk- 
beelden, vorm ontvingen, en enkele deskundigen samenwerkten 
om in Nederland een school te stichten waar de bezitter 
van het einddiploma H. B. S. zijne geheele tandheelkundige 
vorming kon ontvangen. 

Aan die school zouden een of twee artsen kunnen optreden 
als leeraren in anatomie, physiologie en pathologie, drie 
tandmeesters zouden de operatieve en technische tandheel-
kunde kunnen doceeren en een apotheker zou zich kunnen 
belasten met het onderricht in de geneesmiddelleer. 

De belangstelling voor de tandheelkunde in Nederland 
is groot. genoeg om van de stellige overtuiging uit te gaan, 
dat de kosten, aan de school verbonden, gedekt zullen worden 
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door de schoolgelden. Mochten mijne denkbeelden tot uit-
voering komen, dan zou in de eerste plaats alle aandacht 
gewijd moeten worden aan de zoo lang verwaarloosde ont-
wikkeling der handen. 

De hersens zijn na het eindexamen voldoende gekneed 
om een poosje rust te hebben. Onze Collega, die voor de 
techniek zou moeten optreden, en bij wien ik eene groote 
mate van goudsmidskennis zou wenschen, zou hier een uit-
gebreid en nuttig arbeidsveld vinden. 

In dien tusschentijd kunnen de kundigheden voor het 
theoretisch examen aangeleerd worden, terwijl men het er 
op zou kunnen aanleggen dat de leerling, eenmaal voorbereid 
voor het theoretisch examen, tegelijk technisch genoeg ervaren 
is, om zich, na zijn theoretisch, al direct als assistent bij 
een tandmeester te kunnen aanmelden. Onbemiddelde jonge-
lieden zouden hierin eenen grooten steun voor hunne verdere 
studie vinden. 

Hieraan zou tevens het groote voordeel verbonden zijn, 
dat het publiek niet altoos zijn tandmeester behcefde te 
recruteeren uit de meest bemiddelden, doch ook uit de 
meest geschikten. 

Onze pupil heeft nu zijn theoretisch examen gedaan en . 

eenige ervaring als technicus. 
Gesteld dat onze school, thans een Chateau en Espagne, 

zich materialiseert in Amsterdam, kan, zal daar overvloedig 
materiaal voor een uitgebreide kliniek gevonden worden. 

Als pleegkind der Ned. Tandm. Vereeniging zullen de 
vele leden aldaar woonachtig, haar gaarne steunen door 
hunne prodeanen naar die nieuwe kliniek te verwijzen. 

Behalve het nut dat zij voor den a. s. tandmeester sticht, 
zal haar invloed ook weldra ten goede komen door het ver-
dwijnen der vele kostelooze reclame-klinieken, die niet 
altoos in het ware belang der onbemiddelde lijders gehou-
den worden. 
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Verder zullen de candidaten, nu over het geheele land 
verspreid, zich meer centraliseeren en stellig de opvoedende 
kracht dier centralisatie ondervinden. 

Die invloed zal later gunstig werken op den geest van 
collegialiteit, zoodat het schouwspel, dat eene algemeene 
vergadering, met zooveel zorg als deze voorbereid, niet door 
allen bezocht wordt, tot de geschiedkundige merkwaardig-
heden zal behooren. 

En thans, mijne dames en heeren; wil ik eindigen, doch 
niet voordat ik aan mijne beschuldiging tegen de afwezigen 
een woord van hulde gevoegd heb aan de tegenwoordigen 
en een dankbetuiging voor het geduld, waarmede gij mijn 
betoog wel hebt willen volgen. 

Nadat de heer FRANK als oudste in het bestuur den spreker 
namens de vergadering bedankt had en de aanwezigen uit-
genoodigd had hunne gevoelens over het gesprokene te uiten, 
nam dr. Th. DENTZ uit Utrecht het woord en wees er op dat hij 
met den spreker niet medeging, waar deze de bepaling dat 
einddiploma H. B. S. voor den a. s. tandmeester verplichtend 
was gesteld zó6 betreurde; ZEd. Zeergel. beweerde dat er 
toch een basis moest zijn. 

In de tweede plaats meende hij, dat, als de beer STARK 

ooit als examinator voor de moeielijkheid had gestaan 
het practisch examen af te nemen bij candidaten, die 
niet voldoende theoretisch ontwikkeld waren, hij stellig 
zoo'n gunstige meening over de wet van 76 niet hebben 
zoude. 

En in de derde plaats was de heer DENTz het niet met 
hem eens, waar de heer STARx de wenschelijkheid betoogde 
dat eene eventueel op te richten tandheelkundige school eene 
particuliere onderneming zoude zijn. ZEd. wees er op met 
welke moeilijkheden het Gasthuis voor ooglijders te Utrecht 
te kampen heeft gehad, toen particuliere bijdragen het in 
stand moest houden. Gaat zoo'n onderneming van den Staat 
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uit, dan staat het op veel krachtiger grondslag en is veel 
beter instaat zich te ontwikkelen. 

Toen de heer STARK hierop weder het woord kreeg deelde 
ZEd. mede dat ook hij gaarne een basis voor verdere studie 
wenscht doch de basis : einddiploma H. B. S ernstig bleef 
betreuren. 

De candidaat, die dit diploma beoogt, is ten eene male 
buiten de gelegenheid, gedurende zijn studietijd, zijne handen 
practisch te ontwikkelen en nu is hij de stellige overtuiging 
toegedaan, dat bij een vak, waar handigheid z66 geëischt 
wordt als bij den tandmeester, wij, onder deze regeling 
nooit een Hollandsch tandmeester zullen zien verschijnen, 
die ons in de verste verte iets vertoonen zal, wat op de 
handigheid gelijkt als waarvan we heden morgen bij de 
demonstratie van dr. W. HERBST getuige waren. 

Wat verder dr. DENTZ' opmerking betreffende te weinig 
theoretisch geneeskundige ontwikkeling aangaat, dit mocht 
in geenen deele aan de wet van 1876 geweten worden. Binnen 
de perken dier wet vinden de verschillende geneeskundige 
faculteiten termen genoeg hunne eischen voor het theoret. 
examen hooger te stellen, iets wat zij ook stellig doen zullen, 
wanneer de candidaat maar eenmaal gelegenheid vindt zich 
beter voor te bereiden ; wets-wijziging acht hij voor dit doel 
absoluut overbodig en ten slotte op de opmerking van dr. 
DENTZ, repliceerende dat eene inrichting van Staatswege te 
verkiezen zou zijn boven eene inrichting uit particuliere 
krachten in 't leven geroepen, wijst de heer STARR er op, dat 
particuliere ondernemingen, die blijken te zijn levensvatbaar, 
nagenoeg altoos met veel meer liefde gekoesterd worden, 
dan Staats-instellingen. Waar wij rondom ons tal van kli-
nieken en opleidingsklassen zien bloeien, dikwijls gesticht 
door menschen, van wie men zou veronderstellen, daartoe 
alle bevoegdheid ten eenenmale te missen, hoeveel te meer zou 
men dan niet kunnen veronderstellen, dat eene tandheelkun- 
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dige school, gesticht door een serieus lichaam, als bijv. het 
Tandheelkundig Genootschap, of de Ned. Tandmeesters Veree-
niging op groote belangstelling zou kunnen rekenen, en 
wanneer die school dan gesticht zou zijn uit particuliere 
krachten, die hunne belooning zullen vinden, evenredig aan 
de besteede zorg, dan gelooft hij stellig te moeten volhouden, 
dat onder deze omstandigheden alles van het particulier 
initiatief verwacht kan worden. 

Daar niemand over dit onderwerp meer het woord verlangde, 
droeg de heer FRANK het presidium weer over aan den vice-
voorzitter, die den heer H. B. DE JONGE COHEN verzocht, 
zijne aangekondigde voordracht over schooltandartsen te 
houden. Zie pag. 225. 

Nadat deze voordracht met de meeste aandacht gevolgd 
was, verkreeg mejuffr. HERCKENRATH uit den Haag het 
woord, om den inleider eenige vragen te doen betreffende de 
taak van eventueel aan te stellen schooltandartsen in Neder-
land. Nadat de heer DE JONGE COHEN als zijn gevoelen mede-
gedeeld had, dat het optreden van zulk een tandmeester 
in de eerste plaats een consultatief karakter moest dragen 
en niemand meer het woord verlangde, bracht de heer STARK 

den spreker den dank der vergadering, welke door luide 
toejuichingen instemming met deze woorden gaf. 

De heer dr. CUNNINGHAM uit Cambridge nam, in vervolg 
op de voordracht van den heer de JONGE COHEN, het woord 
over de werking van het scbooltandartsen—systeem in Enge-
land. In bezielende woorden schetste spreker de verplichting 
tegenover het arme kind en welke ellende voor zijn geheel 
volgend leven een verwaarloosd gebit oplevert. 

De arme zou moeilijk iemand hebben kunnen vinden die 
zijne belangen beter bepleitte dan de heer CUNNINOHAM. 

Hij wees er op dat de tandmeester de aanstelling van school-
tandartsen waarlijk niet behoefde te bevorderen voor zijn 
persoonlijk voordeel, want dat de bedragen daarvoor uitge- 



le Tandheelkundig Congres in Nederland. 	20$ 

trokken, nooit in verhouding staan tot den grooten arbeid 
op dat uitgebreide terrein door den tandarts te verrichten, 
doch dat de wetenschap, die wij hebben van ellende, die een 
verwaarloosd gebit medebrengt, ons de zedelijke verplichting 
oplegt eene beweging in het leven te roepen, die er toe 
leidt dat het gebit van het arme kind . even goed verzorgd 
wordt als dat van een uit den gegoeden stand. 

Dr. CUNNINGHAM had ter opluistering eenige groote platen 
in de zaal opgehangen, die op graphische wijze voorstelden 
het verloop der tandziekten op verschillende scholen en op 
verschillende leeftijden der patiëntjes. Toen deze voordracht 
nog door belangrijke mededeelingen van dr. SIDNEY SPOKEs 
uit Londen was aangevuld, ging men in de kleine Senaats 
kamer, welke geheel donker gemaakt was, en genoot daar 
van de geestige en belangwekkende lantaarnbeeldjes gepro-
jecteerd en vervaardigd door dr. CUNNINGHAM, voorstellende 
verschillende typen alle betrekking hebbende op de gelaats-
uitdrukking, die de al of niet aanwezigheid van tanden 
daaraan verleent . 

In de vergaderzaal teruggekeerd, bracht de vice—voorzitter 
dezen twee bekwamen Engelschen oprecht hulde voor alles, 
wat ze voor het welslagen van het le Ned. Tandh. Congres 
gedaan hadden. Hij hoopte, dat de bezielende woorden van 
dr. CUNNINGHAM instemming bij de Holl. collega's mochten 
vinden en zij zich daardoor opgewekt mochten gevoelen hunne 
belangstelling aan het arme kind te wijden, waarvoor dr. C 
een zoo krachtig pleidooi geleverd had. 

Daar van het laatste punt van het programma geen 
gebruik werd gemaakt, (vrije mededeelingen) stond de heer 
STARK op en sprak ongeveer het navolgende : 

I)amee en Heeren! 

Ik zoek alweer te vergeefs den voorzitter. Het is der-
halve de taak van den v.-v. deze le algemeene vergadering 
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te sluiten. Ik wil daartoe niet overgaan, vooraleer nog een 
woord van hartelijken dank gezegd te hebben aan die 
gasten en leden, die door hunne demonstraties en voor-
drachten zooveel medewerkt hebben om onze samenkomst 
zooveel luister bij te zetten en tevens wil ik uiting geven 
aan onze groote ingenomenheid, dat zoovelen uit verschil-
lende deelen des lands, ja zelfs zooa]s collega MINNE, uit 
het buitenland samengekomen zijn om blijken van belang-
stelling voor het streven der N. T. V. te geven. 

Wij hebben daardoor groote verplichtingen op ons geladen. 
Wij zijn daardoor voor de noodzakelijkheid gesteld door steeds 
grooter krachtsinspanning de belangstelling in onze vereeniging 
te verhoogen. Waar we evenwel door uw bijval zoo dui-
delijk den weg, waarop we ons te bewegen hebben, aange-
wezen zien, hebt ge reeds onze taak verlicht en onze hoop 
verlevendigd, dat we de kracht zullen hebben de belang-
stelling voor onzen arbeid zó6 te doen stijgen, dat, wanneer 
we een volgend jaar weer een roepstem tot u richten, ge 
allen op het appèl verschijnt; hiermede sluit ik deze 
alg. vergadering en roep u een hartelijk «tot weerziens" toe. 

In een van de zalen der universiteit was door den heer FEDDER, 
84 Nieuwe Keizersgr. , eene verzameling instrumenten en 
utensilien tentoongesteld, o. a. ook de New-Columbia Stoel 
die zeer de aandacht der aanwezigen trok. 

De Pharmaceutische Handelsvereeniging had eene keur 
verzameling praeparaten en naturalien tentoongesteld van al 
datgene wat ooit voor tandheelkundig doel gebruikt wordt. 
In de tusschenuren werd deze tentoonstelling druk bezocht 
en zeer geprezen. 
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Anderhalf uur later waren de meeste congresleden ver-
eenigd aan een feestelijken disch in Bracks Doelen Hotel. 

De groote zaal met terras aan het water die voor dit 
doel afgestaan was, zag er met hare bloemen, electrisch lieht, 
keurige toiletjes der dames en vroolijke kwartetmuziek meer dan 
opgewekt uit. De voorzitter der regelingscommissie aan wien 
tevens de taak van toastmaster opgedragen was wijdde bij 
den aanvang van den maaltijd een dronk aan H. M. onze 
lieve Koningin en Hare doorluchte Moeder de Regentes. 
Hiervan per draad in kennis gesteld, ontving het congres 
spoedig van 't Loo den dank namens H. H. M. M. de 
Koninginnen terug. 

Hoe smakelijk ook alles toebereid was verlangde toch 
iedereen naar den pudding, het gerecht waarbij de stroomen 
van welsprekendheid zouden losbreken. 

De Duitsche gasten wilden „nach dem Braten" reeds van 
leer trekken, doch 's lands wijs 's lands eer huldigende, 
moesten ze bun ongeduld intoomen tot de meer stevige 
schotels aangesproken waren. De eerste, die 't woord kreeg, 
was de heer CARL SCHAFER, die het volgende sprak : 

Hooggeachte aanwezige Dames en Heeren, veroorlooft 
mij eenige woorden tot mijn landslieden te richten. 

Hochverehrte Collegeti, lieben Freunde ! Es gereicht mir 
zur hohen Ehre und es ist mir ein grosses Vergnügen Sie, 
liebe Landsleute, hier in Holland, in Amsterdam, begrüssen 
zu können. Ist es doch das erste mal nach Erschaffung der 
Welt dass hier im Lande eine derartige hoehansehliche 
Versammlung von Zahnärzten stattfindet. Mit vielleicht ge-
mischten Gefühlen sind Sie, liebe Collegen, nach hier gezogen, 
hatten Sie doch noch wenig von uns gehört rsp. vernom- 
men, es liegt eben nicht in der Art des Holländers, sein 
Wissen und Können zur Schau zu tragen. 

Nichts destoweniger bin ich überzeugt gehen Sie von hier 
mit dem Bewusstsein dass die Holländischen Collegen mit voller 
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Hingebung und ernstem Streben unseren herrlichen, schönen 
Beruf ausüben. Für Ihr freundliches Entgegenkommen auf 
unsere Einladung hin und für das Zeigen und Demonstriren 
Ihres reichen Wissens und Könnens danken wir Ihnen 
von ganzem Herzen und sprechen dabei die Hoffnung aus 
dass es nicht das letzte mal ist dass wir Sie in diesen 
Mauern begrüssen. Sie sind es, meine lieben Collegen, die 
einen deratigen Congress hier möglich machten, Sie sind 
es die die Tage der ersten allgemeinen Sommerversammlung 
des Niederländischen Zahnärztlichen Vereins zu so hoch 
interressanten gestalteten und dafür nochmals unseren tief-
gefühlten, herzlichsten Dank. 

Mag ik u verzoeken Dames en Heeren, met mij aan te 
stooten op het welzijn onzer Duitsche Collega's de Heeren 
HERBST, BRANDT en FLÖRKE. "Sie leben hoch, hoch, hoch!" 

Papa FLÖRKE, de oudste in jaren, dankte in gevoelvolle 
woorden voor de hartelijke ontvangst en roemde den opge-
wekten aangenamen toon die niet alleen op dit diner, doch 
op het geheele congres geheerscht had en zooveel genoegen 
aan deze bijeenkomsten had verleend. Daarna wijdde de 
heer JOHN. E. GREVERS in 't Hollandsch een dronk aan 
onzen Vlaamschen collega MINNE en daarop in 't Engelsch 
aan dr CUNNINGHAM en dr SPOKES, welke door den heer 
MINNE in het Vlaamsch en door dr CUNNINGHAM in het 
Engelsch beantwoord werden. 

De Heer STARK het woord nemende sprak : 
Wanneer ik deze tafel rondzie en dan even terugblik op onze 

vergadering, dan zal het niemand uwer verwonderen wanneer 
ik u voorstel met mij een dronk te wijden aan het ver-
eenigings leven, waaraan we deze leerzame en genoeglijke 
dagen te danken hebben. 

Daar wij, stofmenschen als we zijn, evenwel meer geneigd 
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zijn onze hulde te bewijzen aan personen dan aan zaken, 
geloof ik dat gij nog meer met mij in zult stemmen wanneer 
ik dezen dronk meer in het bijzonder toebreng aan hen van 
wien de eerste stoot tot het vereenigingsleven op tandheel-
kundig gebied is uitgegaan, ik bedoel namelijk van het 
Tandheelkundig Genootschap en zijne oprichters. 

Voor dien tijd toch merkte men van gemeenschapsleven 
op tandheelkundig gebied weinig of niets. Aan hen de eer 
die daartoe de fundamenten hebben gelegd. 

Hartelijk wensch ik het Tandheelkundig Genootschap allen 
voorspoed en ontwikkeling toe : een wensch welke ik ook 
gaarne uit in mijne hoedanigheid als ondervoorzitter der N.T.V. 

Het bestaan van twee Vereenigingen is met het oog op 
de qualiteit van den menschelijken geest eene gebiedende 
noodzakelijkheid voor den bloei van het gemeenschapsleven. 

We zullen ons in den omgang met menschen tot een 
bepaalde groep aangetrokken gevoelen en hebben in den 
regel in groote steden voldoende keus. 

Het gevolg daarvan is dat verdrietige kibbelarijen, die den 
bewoners van een kleine plaats het leven dikwijls zoo ver-
bitteren, in een groote stad nooit zulke afmetingén aannemen. 

Met twee vereenigingen hebben we keus, zij die in hunne 
broedervereeniging niet dit vinden wat zij zich voorgesteld 
hebben, behoeven dan niet direct voor het vereenigingsleven 
verloren te zijn. 

Wat ik het Tandheelkundig Genootschap toewensch is dat 
het in de N.T.V, eene suite zal vinden die steeds op hare 
post is, wanneer er gestreden zal moeten worden voor de 
geestelijke en stoffelijke belangen van onzen stand, dat beider 
hoofdbeginselen altoos parallel zullen loopen, zoodat zamen-
werking in zaken van algemeen belang hen beiden tot 
groote kracht zal voeren, en dat, wanneer ook, hetzij 
van het Genootschap, hetzij van de Vereeniging een roep-
stem tot gemeenschappelijk optreden moge uitgaan hieraan 
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door alle leden gevolg gegeven , worde, opdat door de 
wederzijdsche kennismaking het gevoel van solidariteit en . 

persoonlijke waardeering tusschen alle collega's ieder jaar 
stijgen moge". 

Dr. C. VAN DER HOEVEN, secretaris van het Taudheelk. 
Genootschap, hierop antwoordende, deelde mede, dat hij, 
dankbaar voor het gesprokene, met den heer STARK verschilde, 
waar deze sprak van het voortbestaan van twee vereenigingen, 
dit was geheel niet in overeenstemming met de broederlijke 
wijze waarop dit congres geleid werd. Op een buitenlandsch 
congres was de stille hoop bij hem wel eens ontstaan op 
de mogelijkheid, dat er bij een Ned. geneeskundig congres 
eens eene sectie tandheelkunde kon gevoegd worden, doch 
dat er in Nederland een afzonderlijk tandheelk. congres 
tot stand te brengen zou zijn, had hij nimmer kunnen 
denken en hoe waren bij dit congres zijne stoutste verwach-
tingen overtroffen ! Hulde aan hen, die dit voorbereid 
hebben. Hulde aan de Ned. Tandm. vereeniging. Geen 
scheiding doch vereeniging van alle krachten is zijn leus. 

De bel van den voorzitter klonk voortdurend; thans was 
het voor Collega BÖLGER uit Haarlem die voor het volgende 
het woord verkreeg. 

Dames en Heeren ! 

Wanneer we den blik laten gaan over de lange rijen 
onzer tandheelkundige voorvaderen, dan moet wel dadelijk 
ééne bijzonderheid onze aandacht trekken en wel het feit 
dat van af de vroegste tijden tot op de dagen die nog 
maar korten tijd achter ons liggen, we de leden der schoone 
sekse niet onder de - praktiseerende tandheelkundigen ver-
meld vinden. 

Geen wonder ! als 't waar is, dat soort soort zoekt, hoe 
kon dan een deel der menschheid dat het epitheton ornans 
nschoon" voert, zich aangetrokken ,gevoelen tot een bedrijf, 
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welks wezen en welks resultaten beide verre van schoon 
waren in de dagen van olim ? 

De moderne richting in de tandheelkunde echter bracht 
bezigheden, die op het gemoed en den kunstzin der vrouwen 
niet zonder invloed konden blijven. 

Als wir sahen, wie zum Beispiel Herr Dr. HERBST aus den 
mannigfachsten Kleinigheiten in den vergangenen Congress-
tagen Grosses zu schaffen wusste, da sagten wir uns : #da 
haben wir etwas das der Damen Fingerfertigkeit in Anspruch 
zu nehmen wert ist." Denn, meine Herren, gestehen wir es, 
sind nicht viele dieser niedlichen Brückenarbeiten, dieser 
schimmernden Glasfüllungen, Sachen, die wir mit ruhigem, 
Gewissen den feinen Fingern unsrer Sch wester-Collegen anver-
trauen dürfen ? 

Mijne Heeren! Men kan omtrent de roeping der vrouw verschil-
lenden meeningen zijn toegedaan : men kan hare werkkring 
achten te liggen 't zij in het huisgezin, 't zij in de maatschappij. 

Maar, mij bepalend tot het afgeven van 'n oordeel omtrent 
der vrouwen werkkring in ons vak, geloof en vertrouw ik 
op uwe mede-appreciatie te mogen rekenen. Het ruwe, dat 
eertijds van het tandmeesterlijk bedrijf onafscheidbaar werd 
geacht, het onzindelijke, dat den patiënten wel moest tegen-
staan, heeft plaats gemaakt voor delicatesse en netheid, 
eigenschappen die de dames zeer stellig hebben bevorderd 
en nbg bevorderen. 

Mijne Heeren, ik wensch een dronk te wijden aan onze 
vrouwelijke collega's. 

Het spreekt van zelf dat eene algemeene instemming aan 
deze speech ten deel viel, hetgeen ook het geval was met 
hetgeen Mej. H. VAN GELDERE sprak, als dank voor de 
waardeerende woorden aan de vrouwelijke collega's gewijd. 

De heer HEINEMANN uit Groningen wijdde een dronk 
aan de gasten, niet-leden der Nederlandsche Tandmeesters 
Vereeniging en sprak : 
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Geachte Voorzitter. 

.Dames en Heeren! 

Reeds te voren, en ook thans aan dezen feestdisch, is 
het in het oog loopend, dat op aller gelaat vrolijkheid en 
genoegen te lezen valt. 

Van waar dit verschijnsel, vraag ik mij af ! Is het, dat 
de gastronoom hier alles vindt wat zijn gehemelte streelt; — 
of de wijnproever zich verheugt in het genot van het 
edele druivennat, en daarin alle zintuigen doet genieten 

Zeker, dit verhoogt de stemming, en geeft vreugde; of 
is het, dat wij zoo profiteerden van hetgeen ons dezer dagen 
in zoo ruime mate op wetenschappelijk gebied werd geboden. 
Zecr zeker is ook dit een der hoofdoorzaken van onze prettige 

stemming. 
Ook verheugen wij ons, dat wij oude vrienden ontmoeten, 

en met tot dusverre onbekenden vriendschapsbanden aan-
knoopten. 

Ja, Dames en Heeren, dit alles geeft een prettige stemmmg. 
En dat ook de Heeren uit den vreemde hier met genoegen 

zijn, en tevens voldaan waren over de toehoorders, dat 
vernamen wij zooeven uit de woorden van Dr. HERBST, 
waar hij onder ander zeide : Wo ich auch war, und mit 
wie viel Aufmerksamkeit man auch zuhörte, — Nirgends 
fand ich Zuhörer, die wie hier von Anfang his zu Ende 
mit ungetheilter Aufmerksamkeit den Vorträgen folgten. 

En waar Dr. VAN DER HOEVEN onder meer terecht 
beweerde, dat wij van het buitenland veel hadden geleerd, 
dat gezegde van Dr. HERBST bewijst, dat men ook iets van 
ons kan leeren, namelijk "Ausdauer". 

Dan is er nog een hoofdfactor die genoemd moet worden, 
als hebbende zeer veel bijgedragen, tot het welslagen van 
dit congres. 
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Namelijk dit voor ons leden der N. T. V. zoo heugelijk 
feit, dat er zoo veel collega's "niet—leden onzer Vereeniging" 
als gasten zijn verschenen. Weest overtuigd geachte col-
lega's, dat wij dit zeer op prijs stellen. En ik kan dan 
ook niet nalaten, op uw welzijn een glas te ledigen op u, 
die door uwe komst toondet te sympathiseeren met onze 
poging, om ook in ons land de tandheelkunde hoog te 
houden, en de collegialiteit te bevorderen. Waarbij ik den 
wensch uit, dat velen uwer zich bij ons mogen aansluiten, 
opdat zoodoende met vereende kracht werkend, allen zullen 
profiteeren. 

Dat zij leven ! 
Mejuffr. MERTENS uit den Haag kweet zich van den taak 

dezen dronk in welsprekende woorden te beantwoorden. 
Collega BOSCH uit Dordrecht wijdde een dronk aan het 

bestuur der Ned. Tandm. vereeniging en sprak: 

Dames en Heeren. 

Volgaarne maak ik gebruik van het mij gegeven verlof, 
een kort woord tot u te mogen richten. 

Men leest wel eens, en bij eenig nadenken is er in die 
meening veel waars besloten, dat elk goed plan, iedere 
schoone gedachte beschouwd moet worden als een gebouw, 
dat gegrondvest is op drie groote zuilen. Die zuilen zijn : 
wijsheid, kracht en schoonheid. 

Bij ieder plan toch, dat ontworpen wordt, is wijsheid een 
eerste behoefte. Wijsheid heeft men niet alleen noodig, om 
te ontwerpen, maar ook om uit voeren en toch zegt wijsheid 
allêén niet veel, wanneer de uitvoering niet tevens getuigt 
van kracht. 

Wijsheid en kracht tezamen kunnen een plan doen slagen, 
maar ook alleen dat plan komt 't dichtst bij 't volmaakte en 
zal goede vruchten dragen, dat gesteund wordt door en 
versierd met de derde zuil: "de schoonheid". 
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Ik acht het een voorrecht M H. er hier op te mogen 
wijzen, dat het Bestuur der Nederl. T. V. deze drie ge-
noemde eigenschappen in zoo ruime mate bezit. 

Wel heeft 't Bestuur der jeugdige Vereeniging blijk ge-
geven van wijs te zijn en krachtig tevens, toen het deze 
zomervergadering uitschreef, en schoon noem ik de gedachte 
die vergadering ook toegankelijk te stellen voor andere 
collega's, niet-leden der N. T. V., zoodat vele belangstel-
stellenden, van heinde en ver tezamen gekomen, mede konden 
deden in het vele leerrijke en belangrijke dat hier in de 
afgeloopen dagen te genieten viel. 

Gaat 't u als mij, M. H., dan hebt gij dat pogen naar 
vereeniging, met waardeering en ingenomenheid begroet, en 
geloof ik namens velen te spreken wanneer ik de N. T. V. 
en vooral het Bestuur dier Vereeniging, hartelijk dank zeg 
voor dat bewijs van collegialiteit niet alleen, maar ook voor 
de hartelijke en aangename wijze, waarop wij, gasten, hier 
ontvangen zijn. 

Wij geven u de verzekering, M. H., dat wij dit streven 
naar vereeniging, dat samenwerken tot een en hetzelfde doel 
op zeer hoogera prijs stellen, en dat de dagen in Amsterdam 
doorgebracht, steeds bij ons een liefelijke herinnering zullen 
achterlaten. 

Ik stel u voor, M. H.. met dit glas te drinken 't heil 
van het Bestuur, den voorspoed der N T. V., en dat wijsheid, 
kracht en schoonheid steeds hun deel mogen blijven. 

De Vice-voorzitter STARK kweet zich bij afwezigheid van 
den voorzitter van de taak dezen dronk te beantwoorden 
met de volgende woorden. 

Dames en Heeren. 

Ik geloof stellig overtuigd te zijn, dat ik geheel in den 
geest mijner medebestuurders spreek wanneer ik Collega 
Boses hartelijk dank zeg voor zijne waardeerende woorden. 
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Het bestuur zooals het thans samengesteld is, beschouwt 
onze jeugdige Vereeniging als haar eigen kind en even blij 
als een moeder is, wanneer men haar wicht prijst, even 
gevoelig zijn wij als we met zooveel welsprekendheid lof 
hooren toeroepen over het werken en streven der N. T. V. 

Hoewel ik niet ontveinzen mag dat onze geachte Collega 
uit Dordrecht door zijne vriendelijke gevoelen voor de 
Vereeniging, ons meer verdienste heeft toegekend dan waar 
we aanspraak op mogen maken, zullen we er toch in zoo-
verre ons voordeel mede doen, door er eene vingerwijzing 
in te zien voor toewijding. 

Nadat de heer HAMER nog een dronk gewijd had aan de 
Regelingscommissie huldigde de beer ROELOFFS uit Utrecht 
de Redactie van het tijdschrift in de volgende woorden: 

Mijne Heeren I 

Toen ik dezer dagen de uitnodiging ontving bij de 
officieele toosten bet tandheelkundig tijdschrift te willen 
gedenken, aarzelde ik niet dit op mij te nemen, hoewel er 
heden middag eens over nadenkende, ik er toe besloot dit 
speechje even op papier te zetten en er dus nu gaarne ge-
bruik van zal maken, want-heusch, dames en heeren, in het 
speechen heb ik het helaas niet ver gebracht. 

Den 26sten  Februari 1894 werd het voorstel (zoo lezen 
we) van wege het bestuur der N. T. V. een tijdschrift uit 
te geven met algemeenen bijval begroet. 

Men zou in dit orgaan der Vereeniging vinden : de ver-
slagen van alles wat in de bijeenkomsten was behandeld, 
tevens zou men in dat orgaan een gedeelte openstellen tot 
het opnemen van oorspronkelijke of overgenomen stukken 
en verder al datgene wat de belangrijkheid van het tijd-
schrift zou kunnen verhoogen. 

Zonder nu iets te willen afdingen op de waarde 
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der buitenlandsehe tijdschriften. die voor den tandmeester 
onontbeerlijk zijn, omdat ze menig schoongeschreven blad-
zijde en practische wenk bevatten willen we toch allen 
zeker gaarne toegeven, dat juist door het orgaan der 
N. T. V. haar streven meer en meer algemeen bekend 
wordt, dat daardoor het ledental zal blijven toenemen en 
tengevolge daarvan de innerlijke kracht er van zal worden 
verhoogd. 

Verder zijn we allen er van overtuigd dat ons béstuur, 
alles behalve een holle phrase schreef, toen het bekende, dat 
het zich ten volle bewust was, van de verantwoordelijkheid, 
die het op zich nam, want waar wij op leden kunnen wijzen 
zooals de heer GREVEas Jr. die zoo heerlijk het meest 
interessante van het tandheelkundig wereldcongres te Chicago 
en van het congres te Rome door middel van het tijdschrift 
aan ons wist te vertellen ; waar we verder als medewerkers 
kunnen noemen de heer DE JONGE COHEN, Secretaris der 
vereeniging, die zich met het samenstellen van het tijdschrift 
zeer veel moeite en opoffering zoo belangeloos getroost, 
SCHäFER, GREETER, STARK en nog meer anderen van wie we 
reeds in het orgaan verschillende zeer practische en leerrijke 
voordrachten hebben gehad en het daarbij bleek, dat zij 
theorie en practijk zoo vruchtbaar weten te vereenigen, kan 
het dan wel anders mijne dames en heeren of ons blad, 
wordt het blad hij uitnemendheid voor de tandheelkundigen 
in Nederland. 

Mogen velen uit ons midden zich geroepen gevoelen met 
hunne bijdragen hunne collega's aan zich te verplichten en 
de hier aanwezige niet-leden spoedig het voornemen opvatten 
om zich bij ons aan te sluiten, om door gemeenschappelijk 
arbeiden de belangen der tandheelkunde te helpen be-
vorderen. 

De heer DE JoNGE COHEN, Secretaris der Redactie-Com-
missie sprak aldus : 
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«De heer ROnLOFFS, die zoo welwillend is het ontstaan 
van het tijdschrift in dankbare herinnering te brengen en 
bovendien tot medewerking aan te sporen, meent ten onrechte 
dat het welslagen van onze onderneming van mij heeft 
afgehangen. De krachtige medewerking van de overige 
redactieleden hebben mijn taak als Secretaris zoo verlicht, 
dat de zooeven door den geachtere spreker gesproken woor-
den van lof veeleer dezen heeren toekomen. Dat ook hunne 
werkkracht grenzen kent, behoeft geen betoog, het is daarom, 
waarde dischgenooten, dat ik ons tijdschrift niet alleen ten 
zeerste bij u aanbeveel, wanneer u behoefte gevoelt iets te 
publiceeren, maar meer nog dan dit, er bij u op aandring 
mede te werken tot de instandhouding er van. 

Ik heb gezegd. 
Als laatste of£iciëele speecher wijdde de heer B. FRANK 

een dronk aan het tweede congres. ZEd. sprak : 
Weinig kon ik vermoeden, geachte gasten en collega's, 

dat, toen ik nu ruim twee jaren geleden een beroep deed 
op uw collegialiteitsgevoel, ik nu reeds de verklaring kon 
afleggen, dat mijn stoutste verwachtingen overtroffen zijn. 
Het was een goede inval onzer vereeniging, om eene alge-
meene zomervergadering uit te schrijven. Ieder is doordrongen 
van het groote nut, waardoor wij zoozeer onze kennis ver-
rijken. Dankbaar wordt dan ook het vele goede, door ons 
genoten, aanvaard. Dat onze buitenlandsche collega's veel 
tot het welslagen onzer zomervergadering hebben bijgedragen, 
valt niet te miskennen. Onze vereeniging is zeer bescheiden 
opgetreden, getuige de naam zomervergadering die zij aan 
onze bijeenkomst heeft gegeven. Wanneer wij van congres 
gewaagd hadden, dan zou deze benaming ten volle op zijn 
plaats geweest zijn. Een congres is immers eene wetenschap-
pelijke bijeenkomst, waar wetenschappelijke personen voor-
drachten houden, demonsteeren en discussieeren. Ik verklaar 
dan ook volmondig dat ons eerste tandheelkundig congres 
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door de Nederl. Tandm. Vereeniging uitgeschreven, niet 
alleen volkomen, maar uitmuntend geslaagd is. Mijn per-. 
soonlijken dank dus aan allen, die hiertoe zoo ruimschoots 
hebben bijgedragen. 

Nu u allen hier tegenwoordig zijt, stel ik u voor met 
mij het glas te ledigen op het tweede tandheelkundig congres. 
Mijne beste wen schen vergezellen de Nederlandsche Tand-
meestersvereeniging: dat zij steeds eene aangename herinnering 
achterlate bij tijdgenoot en nageslacht. 

Thans kwamen de zuivere improvisatien, die zoolang ge-
duldig hadden moeten wachten aan het woord. 

De toastmaster had er al een dozijn op zijn lijstje staan. 
Wij herinneren ons nog, dat papa FLÖRXE een dronk gewijd 

heeft aan collegialiteit, vriendschap en zijne oude liefde, 
de tandheelkunde; FILBB.I (den Haag) aan het door den heer 
STARB geëtste menu ; OTTÉ (Groningen) aan de Ned. 
Tandm: vereeniging, waarvan hij verzocht lid te mogen 
worden ; collega W. J. SON aan de Duitsche gasten ; 

Dr. EMIL HERBST sprak : 
Leider ist es mir nicht möglich in Ihrer Landessprache 

zu reden, es sei mir daher gestattet einige Worte Deutsch 
zu Ihnen zu sprechen. 

Herrlich strahlt die Zahl der Kerzen 
auf frohe Gesichter, 

Die nicht mit Unrecht verkünden, wie 
gut sie sich hier amüsieren. 

Bunt glänzt die fröhliche Tafel 
und lieblich tönen Schalmeien, 

Fröhlich lächeln die Dam'n nach des 
Tages geistigem Streben. 

Wahrlich ein eigenes Ding ist diese 
bunte Gesellschaft. 
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Nicht nur Damen und Herren, Kolleg 
Kollegin sie heissen. 

Glauben sie mir, Verehrten, in Deutsch- 
land sieht so'was man nimmer. 

Doch ich hör jetzt' die Frag', worauf 
das nun eigentlich hinzielt? 

Nun, es liegt klar auf der Hand, 
auf den der dies Alles bereitet. 

Viel ist gesprochen schon heut, und 
manche Person ist gefeiert. 

Doch ich vermisse noch immer den 
Lobspruch auf unsern Leiter. 

Wer war es, der uns so glanzvoll 
trotz mancher Klippe gesteuert? 

Der mit freundlichem Wort in sämt- 
lichen Sprachen des Umlands 

Teils auch mit schlagendem Witz 
Mitglieder und Gäste bewillkommt? 

Der gar durch Technik und 
Fleiss die Speisekarte verschönte, 

Dass man sie selbst möeht essen— 
und so auch die Mahlzeit gewürzet? 

Sehn sie, dies war Herr STARK, der 
hochverehrte Kollege. 

Der fürwahr mit Recht auf diesen 
Namen kann stolz sein. 

Diesen Mann zu ehren, bitt ich, 
Ihr Damen und Herren 

Euch vom Platz zu bemühen und 
mit mir das Glas zu erheben. 

Hoch lebe der President, der Leiter 
unsrer Versammlung! 

Prosit, proficiat, wohl bekomm's 
ihm zum Heile, saluti ! ! 
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Nadat voor deze woorden, die zeer toegejuicht werden, 
de heer STARS in het Duitsch had bedankt, en er van ver-
schillende kanten nog stroomen van welsprekendheid kwamen 
aanrollen, waaronder een krachtige geestdriftvolle rede van 
dr. BRANDT, werd de tafel langzamerhand ledig. Een deel 
der gasten vond men terug op het terras, waar dr. CuN-

NINGRAM nog eenige geestige instantanés als lantaarnplaatjes 
vertoonde Een ander deel verzamelde zich om de piano 
en het derde begreep dat tegen twaalven het feest lang 
genoeg geduurd had. 

Onder dit laatste deel behoorde hij aan, wien de taak 
opgedragen werd het slot aan dit verslag te maken en die 
derhalve wel genoodzaakt is hiermede te eindigen. 


