
XXe Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereenigi ng 

5 April 1896. 

Aanwezig 18 leden. 
Omstreeks half 12 opent de Voorzitter de vergadering. 
Na lezing der notulen lokt een opmerking van den beer 

E. PINKHOF eenige discussie uit omtrent de vraag of tot 
dusverre het eerelidmaatsehap wel steeds aan den meest 
waardige werd verleend, een kwestie, die door het bestnur 
met succes werd bestreden; de heer PINKHOF raadt intusschen 
aan niet te kwistig met genoemden titel om te gaan. 

Als candidaten voor het lidmaatschap der N. T. V. had-
den zich aangemeld de H.H. R. TAKENS, S. T. HEERINGA, 

J. C. HEERINGA, L. B. LINDEBOOM, F. J. MARGADANT Jr., 
J. R. BORGGREVE en L. J. Sox. Omtrent den heer SON 
rijst de moeilijkheid of zijn candidatnur nog in deze ver- 
gadering za] worden behandeld, daar hij zijne aanvrage te 
laat inzond om nog op het convocatiebiljet voor heden geplaatst 
te worden. Daar echter door een der aanwezigen betoogd 
wordt niet dan bij hooge noodzakelijkheid van het programma 
af te wijken wordt de candidatuur L. J. Sox tot de vol-
gende vergadering aangehouden. De overige candidaten 
worden met algemeene stemmen aangenomen. 

Nadat nog eenige bespreking gewijd wordt aan het al of nies 
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wenschelijke van het nemen van informatiën naar candidaten 
door het bestuur wordt voorlezing gedaan van een inge-
komen schrijven van het Ned. Tandheelk. Genootschap te 
Utrecht gericht aan den Voorzitter van de N. T. V. be-
helzende de mededeeling dat op de Vergadering van 18 Maart 
besloten is om als de Eastern Counties Branch der British 
Dental Association in Juni ons land bezoekt in vereeniging 
met de N. T. V. het Engelsche tandheelkundig lichaam 
feestelijk te ontvangen en dat'  als leden der commissie 
van ontvangst zijn ' benoemd de HH. THEODORE PIONOT, 
A. A. H. HAMER en C. v. D. HOEVEN. 

De voorzitter deelt mede den gang der onderhandelingen 
met de Eastern Counties Branch en met het Tandheelkun-
dig Genootschap te Utrecht, hij stelt hierop de vergadering 
voor de principieele vraag in hoeverre er met het Tandheelk. 
Genootsch. moet .worden samengewerkt, gaarne vernam hij 
de opinie der leden. 

Op een vraag van een der leden omtrent het begrip dier 
samenwerking geeft de voorzitter te kennen, dat de 3 ver-
eenigingen een werkzaam aandeel aan de handelingen nemen, 
zij hebben ook gelijke rechten. 

Een der leden had gaarne gezien dat de leden der vereeniging 
kennis bad gekregen van de aanhangige plannen vóór deze 
zoodanig stadium waren ingetreden daar moeilijk meer van 
eventueel niet-samengaan sprake kan zijn. 

De voorzitter wijst er op, dat het de wensch der Engel-
sche collega's was dat het Utrechtsche Genootschap zou 
mee doen, dat het bestuur der N. T. V. gemeend had geen 
tijd te moeten verliezen toen het schrijven der D. A. ont- 
vangen werd en dat de kosten door N. T. V. en N. T. G. 

worden bestreden. 
De beer Wrrrleus merkt op, dat het Genootschap mee 

gaat wanneer door de N. T. V. besloten wordt de Engelsche 

collega's te ontvangen. 
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De beer ROELOFFS haalt de bekende pa8aua uit de 'than-
delingen" van het Genootschap aan en meent niet goed te 
kunnen vatten hoe een samengaan met deze corporatie in 
verband met de in Utrecht geuite meening over de N. T. V. 
mogelijk is. 
, De voorzitter voelt iets voor 's heeren R.'s opmerking, 
maar deelt, even als de secretaris mede, dat de verhouding 
der leden van het Genootschap tot die leden, die tevens 
tot de N. T. V. zijn toegetreden, een zeer aangename is. 

De heer WITTHAUS stelt het samengaan met het Genoot-
schap op prijs, echter rust op het N. T. G. de verplichting 
de geïncrimineerde woorden terug te nemen en acht samen-
werken onmogelijk als het lidmaatschap der beide lichamen 
onvereenigbaar worde geacht. De heer ROELOFFS verwacht 

een officieel excuus. 
Nog wordt bepleit de wenschelijkheid dat bet Genootschap 

de gast zij van de N. T. V. even als de Engelsche collega's. 
Deze wenk en andere van dezelfde strekking beantwoordt de 

voorzitter met de opmerking dat het hospiteeren van het 
N. T. G. bij de N. T. V. praktisch moeilijk uitvoerbaar is, te 
meer er tusschen de beide lichamen een duidelijk verschil 
bestaat, daar de N. T. V. zeer praktische, het N. T. G. 
zeer wetenschappelijke taudheelkunde beoogt. Een voorstel 
om het bestuur te machtigen zich met het N. T. G. in ver-
binding te stellen, ten einde zoo mogelijk herstel van grieven 
te verkrijgen, wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

Samenwerking der beide corporaties wordt nu met alge-
meen goedvinden besloten. 

Op voorstel van den voorzitter worden thans benoemd 
tot leden eener commissie (nadat een der leden den wensch 
had uitgesproken in deze commissie geen leden . van de 
N. T. V. te benoemen, die tevens lid zijn van het N. T. G.) 
de HH. B. FRANK, N. J. J. GREETER. en CARL SOHSFER, 

terwijl als zevende lid de Voorzitter, die tevens lid is van 
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het N. T. G. aan deze commissie wordt toegevoegd en dus 
beider belangen kan behartigen. 

Hierdoor wordt tevens een staken der stemmen voorkomen 
door het oneven aantal. 

Na de pauze demonstreert de heer FRANK een patiënt bij 
wien door hem de luxatie is verricht van cnspidatu sup. dext. 

De heer Boscis komt thans aan het woord tot het demon-
streeren zijner methode tot het vervaardigen van gouden 
platen. Na korte bespreking der methode-SOHOONDERMARK, 
beschrijft hij zijne methode. Op de gestearineerde en geoliede 
modellen wordt een contra-model gegoten van gips met 
puimsteen of Brusselsche aarde, dit negatief wordt volkomen 
gedroogd, dan in drooge Brusselsche aarde diep ingedrukt, 
met een ijzeren ring omgeven en dan het metaal daarop 
gegoten. 

De heer ROELOFFS deelt zijn ervaringen mede met de 
hydraulische pers; deze voordracht wekt veel belangstelling; 
de voorzitter betreurt het, dat demonstratie van deze pers 
wegens het groote gewicht in een vergadering niet kan 
plaats vinden, maar noodigt den heer R. uit later zijn verdere 
ervaringen mede te willen deelen. 

De heer JOHN. E. GREVEms demonstreert thans het maken 
van geheel porceleinen kronen door middel van DowNIE'S 
oven. Na bespreking van verschillende soorten van kronen, 
vervaardigt spreker eenige kronen alsook een kleine pièce 
met een tandvleeschzoom. 

Thans zijn vrije mededeelingen aan de beurt. 
De heer RoEroFFS vertoont een wortelboortje z. g. holle 

trepaan, die hij met succes gebruikt, en verkrijgt daarna 
het woord om, zooals door hem wordt verklaard, iets in 
't midden te brengen wat bij in 't belang acht der tand-
heelkunde. In een tijd waarin van alle kanten naar ver-
heffing van de tandheelkundige professie wordt gestreefd, 
acht de heer R. de tegenwoordige samenstelling der 
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examencommissie niet gelukkig en voegt hieraan nog eenige 
opmerkingen ter verduidelijking van zijn standpunt. 

Spreker eindigdt met den wensch dat de N. T. N. van 
activiteit in dezen moge doen blijken om zoo mogelijk ver-
andering te doen aanbrengen 

Uit eenige discussie over dit onderwerp blijkt, dat meerdere 
leden wijziging wenschen op het gebied van het tandheel-
kundig onderwijs in Nederland; o a. gaan er stemmen op 
die Amsterdam boven Utrecht als aangewezen plaats voor 
een polikliniek prefereeren. De voorzitter deelt als zijne 
opinie mede, dat van de gemeente Amsterdam z. i. de 
oprichting eener tandheelkundige school voorloopig niet te 
wachten is. Hij stelt den heer ROELOFFS voor, in de volgende 
vergadering met nadere voorstellen te komen naar aanleiding 
van het door hem thans geopperde. 

De heer WIT'rHAUS deelt mede een geval van Jodtinctuur 
intoxicatie bij een 40-jarige dame; 2 uur na applicatie trad 
bij deze patiënte koorts en uitslag op, na 2 dagen waren de 
verschijnselen geweken. Ook de heer J E. GREVEas zag 

eens dergelijke verschijnselen na aanwending van Tint. Myrrh. 
De heer WAIBOER zag onlangs een geval van 4 goed 

ontwikkelde molaren in de bovenkaak. 
De heer ROELOFFS beveelt aan het gebruik van airol in 

plaats van jodoform; de heer SCHäFER raadt aan chinosol 
te gebruiken als krachtig anti-septicum. 

De heer DE JONGE COHEN zag in den laatsten tijd vier 
gevallen van het opkomen van blauwe plekken in het gelaat 
van patiënten hij wie tandextracties hadden plaats gevonden. 
Ook de heer WAIBOER vermeldt een dergelijk geval. De heer 
ROELOFFS verklaart dit bloedstolsel (haemathoom) door druk 
van den vinger op de wang. 

Na de gebruikelijke rondvraag sluit de voorzitter de 
vergadering. 	 C. B. 


