
HANDELINGEN 
DE E, 

GECOMBINEERDE VERGADERINGEN 
VAN 

Het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, 

de Eastern Counties Branch der British Dental Association 

EN 

de Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging, 

gehouden op 28, 29 en 30 Juni 1896, 

te AMSTERDAM en te UTRECHT. 



Wrogramma 
VOOR DE 

GECOMBINEERDE VERGADERINGEN 
OP 

Zondag, Maandag en Dinsdag 28, 29 en 30 Juni . 

ZONDAGMORGEN 11 uur, ontvangst der leden van de British 
Dental Association in „Krasnapolsky". 

12 uur, wandeling door de stad naar „Natura Artis Magistra". 
1 uur, gemeenschappelijke lunch in Artis en Concert. 
3 uur, rijtoer door de stad, aangeboden door N. T. G. en N. T. V. 
7 uur, gemeenschappelijke maaltijd in Artis. 

MAANDAG, Vergadering te Amsterdam in het Chemisch Labora-
torium, Roeterstraat. te bereiken met de tramlijnen 
Dam—Linnaeustraat,Dam—Sarphatiestraat of Leidsche-
plein—Plantage. 
Opening der Vergadering ten 9.30. 

1. R. P. LENNOX : Some methods in mechanical Dentistry, 
including the making of an articulator, base-plate and 
counter-die, and the taking of an impression for a dowel 
crown. 

2. DR. HERBST : Demonstrationen. 
3. C. WITTHAUS, D. D. S. Left cutting bars. 
4. DR. C. VAN DER HOEVEN, M. D., D. D. S. Premature extrac-

tion of temporary canines. 
5. A. HOPEWELL SMITH, L. R. C. P., M. R. C. S., L. D. S. 

The patho-histology of the dental tissues, illustrated by 
lantern slides. 

6. JOHN E. GREVERS : Prothèse immédiate, illustrated by lan-
tern slides. 

7. G. CUNNINGHAM, M. A., L. D. S., D. M. D. The Institute 
of Dental Technology, its aims and objects as a school of 
mechanical Dentistry, with some illustrations. 

5 uur. Gelegenheid tot dineeren in het Amstel Hotel (á f 2.50), 
vanwaar om 7 unr boottocht naar Ouderkerk, aangeboden 
door N. T. V. en N. T. G. 

DINSDAG. Vergadering te Utrecht ten 9.30 in het Tandheelkundig 
Instituut, Wittevrouwenstraat. Vertrek naar Utrecht 
8.25 Amst. tijd per Staatsspoor station Weesperpoort. 

1. DR. HERBST : Demonstratie van kroon en brugwerk (bij een 
patient). 

2. C. SCIlliFER : Demonstratie van de onmiddellijke regelings 
methode volgens B. FRANK. 

3. DRS. BECHT en VAN DER HOEVEN : Demonstratie van 
lachgas-zuurstof narcose. 

4. A. A. H HAMER : D. D. S. Galvanoplastiek voor tandheel-
kundige doeleinden. 

Eenige heeren hebben zich bereid verklaard, om indien zulks 
gewenscht wordt het in het Engelsch gesprokene te vertalen 
in het Ncderlandsch en omgekeerd. 



"^"rogrant 
OF THE 	• 

JOINT-MEETINGS 
Or 

Sunday, Monday and Tuesday June 28, 29 and 30. 

SUNDAY MORNING 11 a. m. Reception of the members of the 
British Dental Association in Krasnapolsky. 

12 p. in. Promenade through the city to the Zoological Garden. 
1 p. m. Luncheon and concert in the Garden. 
3 p. m. Drive through the city. 
7 p. in. Dinner. 

MONDAY 9.30 a. in. Meeting in the Chemical Laboratorium ot 
the University. 

1. R. P. LENNOX : Some methods in mechanical Dentistry, 
including the making of an articulator, base-plate and 
counter•die, and the taking of an impression for a dowel 
crown. 

2. DR. HERBST : Demonstrations. 
3. C. WITTHAUS, D. D. S. Left cutting burs. 
4. DR. C. VAN DER HOEVEN, M. D., D. D. S. Premature extrac-

tion, of temporary canines. 
5. A. HOPEWELL SMITH, L. R. C. P., M. R. C. S , L. D. S. 

The patho-histology of the Dental Tissues, illustrated by 
lantern slides. 

6. JOHN. E. GREVERS : Prothèse immédiate, illustrated by 
lantern slides. 

7. G. CUNNINGHAM, M. A. L. D. S., D. M. D. The Institute 
of Dental Technology, its aims and objects as a school of 
mechanical Dentistry, with some illustrations. 

6 p. m. Dinner in Amstel Hotel (4 sh.) 
7 p. in. Steamboat excursion on Amstel presented by the Holland 

Dental Societies. 
TUESDAY. Meeting in Utrecht 9.30 in the University Dental 

Institute. (Train leaves Amsterdam at 8.25). 
1. DR HERBST : Bridge Work (on patient). 
2. C. SCHliFER : Immediate Regulation, method FRANK. 
3. DRS. BECHT and VAN DER HOEVEN : „Nitrous oxide 

and Oxygen", Demonstrations. 
4. A. A. H. HAMER : D. D. S. The Galvanoplastic Plate for 

Dentures. 



In de vergadering van 5 April '96 der Ned. Tandmeesters-
Vereeniging was o.m. ingekomen een schrijven van het 
Ned. Tandheelk. Genootschap te Utrecht als antwoord op 
het schrijven van den Voorzitter der N. T. V. behelzende 
de mededeeling, dat op de vergadering van 18 Maart besloten 
was om, als de Eastern Counties Branch der British Dental 
Association in Juni '96 ons land zou bezoeken, in ver-
eeniging met de N. T. V. het Engelsch tandheelkundig 
lichaam feestelijk te ontvangen 

Deze samenwerking was een gevolg van den wensch der 
Engelsche collega's. Het N. T. G. benoemde in de com-
missie van ontvangst de h h. THEODORE PICNOT, A. A. H. 
HAMER en C. V. D. HOEVEN, de N. T. V. de h.h. B. FRANK, 
N. J. J. GREETER en CARL SCHFER; aan laatstgenoemd drietal 
werd de voorzitter der N. T. V. toegevoegd nl. de heer 
JOHN E. GREVERS, die aldus de belangen van beide corpo-
raties kon behartigen. Door het oneven getal werd dan 
tevens een staken der stemmen voorkomen. De heer GREVERS 
meende echter om bijzondere redenen voor deze benoeming te 
moeten bedanken en bleef de commissie dus uit genoemd 
zestal bestaan. 

Als gevolg van de zoo even vermelde besprekingen zag 
men den ochtend van 28 Juni 1896 tal van Engelsche 
collega's te Amsterdam verschijnen, die door de commissie 
van ontvangst werden geleid naar de zalen van Krasnapolsky, 
waar de heer JOHN E. GREVERS de vreemdelingen aldus 
toesprak : 



4 	Handelingen der Gecombineerde Vergadering. 

Mr. President and Gentlemen Members of the Eastern 
Cownties Brandt of tke B. D. A. 

In calling You welcome to our good city of Amsterdam 

I am sure to be the mouthpiece of all the members of 
the two Dental Societies of the Netherlands, when 1 say 
that we feel greatly honoured and pleased with your visit. 

The idea of continuing your annual meeting in this city 
in conjunction with ours, is not only novel to us but 
was also an incentive to the Holland Societies to join 
heartely in preparing the way and to make this meeting a succes. 

Contrary to costum we begin with what may be called 
the ornamental, the social part of the business. 

This could not very well have been arranged otherwise. 
But we are confident that this arrangement will not interfere 
seriously with what awaits us to-morrow and Tuesday : on 
the contrary, we believe that by devoting the first day to 
the renewing of old and in forming new acquaintances we 
will make our meeting more profitable and possibly will 
have the effect, like one of the most pop ular poets of the day 
sings "after the meeting is over, and the music of our discus-
sions is hushed, many a heart will be found aching, if you 

could read them all." 

Na het aanbieden van den eerewijn werd door de stad 
een wandeling gedaan om eenige typische bijzonderheden 
(o.a. het Begijnhof) in oogenschouw te gaan nemen, bij 
welke tocht nArtis" het eindpunt vormde ; hier werd de 
lunch gebruikt en genoten van het ochtend-concert. Een 
rijtoer deed de Engelschen een idee krijgen van aanleg en 
uiterlijk onzer hoofdstad, welk ritje wederom eindigde in 
de Plantage, alwaar een diner in de Koningszaal van Artis 

gastheeren en gasten vereenigde. 
Hier sprak de tafelpraeses, de heer TH. DENTz, de 

verzamelden aldus toe: 



Verslag van Zondag 28 Juni '96. 

Ladies and Gentlemen, 

"No noble work of imagination has ever been composed 
by any man except in a dialect which he had learned without 
remembering how or when, and which he had spoken without 
having analysed its structure." 

These words of MecauLAY *) involuntarily came to my 

mind when our committee of organisation conferred on 
me the honour to preside at this dinner. 

1 t is indeed a most difficult task for me to say in a 
foreign language the great satisfaction I feel to welcome 
you all, English and Dutch collegues, at this repast. 

The task is especially difficult when I wish to express in 
proper terms the great joy which fulfils the members of 
both the Dutch Dental Associations now we have the 
honour to be the hosts of so many distinguished members 
of the Eastern Counties Braneh of the British Dental 
Association, and if I were not sure that I eould reekon 
upon a very large amount of benevolence on your part, 
should not have feit entitled to occupy this presideney. 

Anyhow, be it as it may, with my imperfect knowledgt 
of the English language, with all my deficieney as an 
orator, English collegues, accept our most hearty thanks 
for your visit to our country ! 

As a rule dinners conclude meetings. Our committee of 
organisation has thought more fit to deviate from this rule, 
for reasons which it is superfluous to develop to you. 

Although there are many advantages in favour of this 
deviating, it cannot be denied that it is attended by some 
disadvantages, as many of our members were unable to 
partake of our dinner on this day, and then it is questio-
nable whether, with regard to the work which awaits us 

*) Life of Frederie the Great. 



6 	Handelingen der Gecombineerde Vergadering. 

tomorrow, the fatigues of a dinner do not weigh heavier 
than those of a short sea voyage. 

An other, and I think the more correct view of the 
matter, is that this dineer will give ns new forces and 
stimulation to support the fatigues which, more or less, 
attend the friendly struggles on the great battle-field of science. 

According to the wishes very justly expressed by the 
committee of the Eastern Counties Branch of the British 
Dental Association, the English language will be the official 
language of our meeting. As a natural consequence we 
will also, as much as possible, endeavour to maintain the 
English language this evening at this dinner. But, English 
collegues, you will have to make a small concession to your 
Dutch brethern. 

If I am not mistaken the rules prevailing at meetings 
and official dinners in our country, more or less differ 
from the English customs. I hope you will have no objection 
to our following the Duteh rules. So, for instance, we say 
no toasts until dessert is served. Anybody wishing to propose 
a toast is requested, to deliver his visiting card to the 
president of the table, and I hope to receive lots of them. 
Toasts, votes of thank &c. &c., are not seconded in our 
country as is, I believe, the rule in England. 

And no w, ladies and gentlemen, we all assembled here 
have devoted our lives to the care and the cure of the teeth, 
the organs of mastication and, to a certain degree, those 
of speech. 1 hope you all, at this dinner, will give evidente 
to the Pact that your organs both of mastication and of 
speech are in a healthy condition. 

I welcome you all. 

Des Maandagsmorgens vingen de wetenschappelijke werk-
zaamheden aan in het Chemisch Laboratorium in de Roeterstraat 
te Amsterdam. 



Opening der Vergadering op 29 Juni. 	 7 

De voorzitter der N. T. V. de heer JOHN E. GREVERS 

opent de vergadering met de volgende rede : 

Ladies and Gentlemen, 

Now that it is my privilege to open this meeting — a 
privilege of which I am really proud, I must at once admit 
that I hardly feel myself equal to the task. Let me therefore 
at the very outset beg your indulgente and forbearance 
with any shortcoming on my part. 

It is custom that a presiding officer should, in opening a 
meeting deliver an adress on some topic, if possible a general 
one, and I will not exempt myself from discharging this duty. 

But Ladies and Gentlemen I believe I have your full 
consent and approval, in following this custom, if I make 
this speech as short as possible, and to bear in mind the 
old proverb "Ars longa, vita brevis est" which in plaiu 
English would read : Our art is long, but our meeting is short. 

It cannot surprise You Ladies and Gentlemen that I devote 
a few moments to this great event which has brought us 
together, an event, which, to my mind, should be written 
in golden letters in the annals of dental history of this 
country. 

. For let it not be forgotten that the dental profession 
in this country is of but recent date. In fact a few years 
ago the number of men who, after having gone through a 
special study and training, devoted themselves exclusively 
to the practice of dentistry, was but very small. 

It is no w about sixteen years that the first dental society 
was founded, a society of small beginning indeed, but which 
promised to be the leaven that would raise the profession. 

In these sixteen years this society has done a great 
deal for the advaneement of dental science, as is shown by 
their transactions, j ust published, for which it deserves due 
ackno wl edgernent. 
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A few years ago a second society was formed, which during 
its short existance also has displayed great activity and has 

rallied a great number of practitioners who lived "far from 
the madding crowd". This activity displayed itself in 
publishing a dental journal and in holding a general meeting 
to which all dentists of this country were invited. 

These two societies though differing from one another 
in some respects, are nevertheless striving and working to 
the same end, n. I. the elevation of the profession, but infor-
tunately have had no feeling with one another until an 
occasion presented itself. 

This occasion we witness to day and has been brought 
about by our good friends from abroad, and if it was only 
this they have wrought by their comming over, I think 
we have reasons enough to thank them. 

A house divided against itself, that house cannot stand. 
If this be true in general, in particular is this proverb 

applicable to our profession. In cardinal points united we 
stand, divided we not only fall as a profession but also 
lower ourselves in the esteem of the public. 

With this I do not wish it to be understood that I look 
with disfavour on the existence of two societies. No. In 
some respect I deem it even desirable, with this amplification, • 
that there should be no ill-feeling or paltry jealousy between 
the two, so that on occasions like this for instance, there 
shall be hearty cooperation. 

What we see to day makes us feel strong in the pre-
diction, that if ever dental congresses are to be the order 
of the day : this country skiall not be lacking behind and 
be able to show the height which our art bas reached, 
yes, even, though our numerical strength may not be equal 
to other and larger countries, as far as organising and 
holding an international dental congress it will stand the 
severest criticism. 



R. P. Lennox : Mechanical dentistry. 	 9 

De heer R. P. LENNO% wijdt thans een bespreking aan 
enkele methoden van "Mechanical dentistry" en behandelt 
eerst het maken van een artikulator. Een voornaam punt, 

dat hij beoogt, is den artikulator z66 te maken dat de 
linguale kroonheuvels der multicuspidaten zichtbaar zijn 
door een opening achter in den artikulator teneinde in 
staat te zijn de artikulatie te overzien. In een vlak meta 
len schoteltje staat in 't midden een ring van metaalblik. 
Dit schoteltje wordt (op den ring na) gevuld met licht 
smeltbaar metaal en hierin de achterzijde der gipsmodellen 
(waartusschen de "beet") gedompeld. Na afkoeling wordt 
de metalen koek uit het schoteltje verwijderd en de 
artikulator ("slab bite") is klaar. Een steunbalkje, bestaande 
uit een lucifer aan de linguale zijde in de achterste gedeelten 
van het wasmodel van een onderstuk ingesmolten, verhin-
dert volgens den heer Lwarox contractie door het koude 

gips. 

Op de volgende wijze wordt volgens de methode Immsrox 
een pasplaat (baseplate) van metaal gemaakt voor een bovenstuk. 
Men modelleere een wasplaat en bedekke die met een laag 

Crown" compositie (bestaande uit stearine, klei en "gum 
cori"). Als deze afgekoeld is, neme men de wasplaat weg en 
giete tusschen gipsmodel en compositie met licht smeltbaar 
metaal, een plaat ter vervanging van de wasplaat. Om het 
metaal tijdens het gieten gemakkelijk goed ter plaatse te 
doen vloeien, modelleere men vooraf een rolletje was van 
af het achterste deel van het gipsmodel : na verwijdering 
van de was heeft men aldus tusschen model en compositie 
een goed toegangskanaal gekregen. Om deze metaalplaat 
te modelleeren gebruike men een heeten excavator. Deze 
plaat is in den mond niet aan vormverandering onderhevig. 
Kan men bij het stoppen de metalen pasplaat niet in één 
stuk van het model verwijderen, dan snijdt men met een 
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verwarmden excavator de plaat in stukken en neemt elk 
der deelen afzonderlijk weg. 

Een looden contre voor het stampen van metalen platen 
kan op verschillende wijzen worden verkregen : le door 
gieten van het lood op het gedeeltelijk in vormzand ingepakte 
zinkmodel, en Ze door indompelen van het zinkmodel in 
gesmolten lood. In beide gevallen echter is het moeilijk de 
plaat v66r het definitieve stampen in het holle loodmodel 
te passen. Om dit bezwaar te boven te komen, modelleert 
LzNNOX eerst om het zinkmodel heen een compositielaag 
en giet nu de loodcontre ; hierin is nu ruimte genoeg om de 
plaat te passen v6ór het stampen. 

Stifttand apparaten. 

De instrumenten bestaan uit : 
a. Twee stiften, een dikke en een dunne, met beweegbare 

huls (fig. 1) om de diepte van het wortelkanaal te be-
palen. 

b. Twee konisehe kapjes in 3 grootten (fig. 2), om afdruk 
te nemen van een worteloppervlakte, bij het afdruk nemen 
van de geheele tandenrij blijft het kapje met den afdruk, 
dien het bevat, in den grooten afdruk steken. Op deze wijze 
verhindert men het "trekken" van den wortelafdruk. 

c. Twee wortelkanaal-stiften — een dikke en een dunne -
(fig. 3) om de richting van het wortelkanaal in den afdruk 
aan te geven. Ieder van deze stiften is voorzien van een 
ruw gemaakte koperen buis, die op het uiteinde van de stift 
wordt geplaatst, juist v6ór het gieten van het gipsmodel, 
teneinde een met metaal bekleed kanaal in het gipsmodel 
te vormen. 

d. Afdruklepels (fig. 4 partieel, fig. 5 geheel) met gleuven 
in het voorste deel, waardoor de stift (fig. 3) uitsteekt als 
de afdruk genomen wordt. 
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Nadat men aan het uiteinde van den wortel een convexen 
vorm heeft gegeven, den apex afgesloten en het kanaal 
geprepareerd, meet men de diepte van het wortelkanaal met 
een van de maatstiften (fig. 1). 

Een konisch kapje van passende grootte, (fig. 2) dat men door 
druk, zoo noodig, smaller kan maken om het gemakkelijk 
tusschen de naburige tanden te doen passeeren, wordt dan 
gevuld met ijKING's crown composition", een van de wortel-
kanaal-stiften midden door de compositie gestoken en tevens 
door de opening aan de spits van het kapje (nadat eerst een 
fijnere naald er een gang in heeft gemaakt); nu maakt men 
de oppervlakte van de compositie zacht en geeft haar den 
vorm van een wal rondom de stift. Nu wordt de gevulde 
kap op den wortel geplaatst, terwijl de compositie nog week 
is, waarbij men eerst de stift in het kanaal brengt, waarna 
de kap op haar plaats wordt gebracht en afgekoeld met een 
straal koud water. 

Nu neemt men kap en stift uit den mond, verwijdert de 
overtollige compositie terzijde van het kapje, plaatst kapje 
en stift weer op den wortel en neemt nu den geheelen 
afdruk met den afdruklepel (fig. 4 of 5), waarbij men zorgt, 
dat de stift het midden van de compositie treft in de richting 
naar het voorste gedeelte den voorsten rand van den afdruk-
lepel, waardoor dan onfeilbaar de stift naar en door de 
spleet in den afdruklepel geleid wordt. De afdruk wordt 
weer afgekoeld door een straal koud water, de stift 
verwijderd en daarna de afdruk. De stift wordt weer in 
den afdruk geplaatst en vastgezet met was buiten aan den 
afdruklepel; een korte, ruw gemaakte koperen buis wordt 
geschoven over het uiteinde van de stift, dat in het gips 
moet komen, het gipsmodel wordt gegoten, de stift er uit 
getrokken en de koperen buis blijft in het model achter 
als een stevige reproductie van het wortelkanaal. 

Twee of drie wortels kunnen tegelijk aldus in den afdruk 
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behandeld worden, waarbij de diepte en de richting van ieder 
kanaal afzonderlijk met juistheid wordt bepaald. 

De voorzitter brengt den heer LENNOX in warme bewoor-
dingen den dank der vergadering en verleent thans het 
woord aan den heer C. WITTHAUS, te Rotterdam, die de 
volgende voordracht houdt : 

Left Cutting Burs. 

Ladies and Gentlemen, 

I beg your attention only for a short time to a subject 
that has oceupied my mind ever since I used the dental 
engine. 

As far as I know, all the engine burs sold as yet by 
the dental depots, and therefore probably all that are used 
by dentists, are so constructed that they cut only when 
the wheel is turned to the right side. There is a priori 
no decisive reason why this should be so, because, if the 
teeth of the bur would be directed to the other side, and 
the engine moved accordingly, the cutting properties of the 
bur would be the same. Nevertheless, while our excavators 
for instante in some forms are made right and left cutting, 
all the burs sold are right cutting. Perhaps this limitation 
to one cutting principle is due to a want of uniformity, 
or to imitation, as with the toffee-mill, the barrel-organ, 
the corkscrew, the watch and a hundred other things of 
common life, the rotatory movement uses to be the same. — 
May be also, that the imperfection of the former spiral 
springs of the dental engines made the restriction to one kind 


