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Met deze aflevering is de commissie met het uitgeven 
der ',Handelingen" belast, "aan"gekomen. Zij brengt n. 1. 
de verslagen der vergaderingen van het Genootschap van 
October '95 en Maart '96 en zij verdient daarmede een 
oprecht woord van hulde voor den daarbij betoonde ijver 
en toewijding. 

De vergaderingen worden van nu af aan in het Tand-
heelkundig Instituut te Utrecht gehouden, waar ruimte en 
licht zich vereenigen. In deze all. vinden wij in de eerste 
plaats een voordracht van den heer J. E. GREVERS over 
ukysten van de kaak" door lantaarnbeelden aanschouwelijk 
voorgesteld. Speciaal bespreekt hij de periodontale cysten 
die ontstaan na een periodontitis met abseesvorming, waarbij 
het wortelkanaal afgesloten is en de pus niet kan af vloeien. 
Spr. geeft verschillende indeelingen der kysten, hunne ken-
merken, differentiaal diagnose tussehen kysten en tumoren 
en de behandeling der eersten, in korte trekken aan. 

Hierna komt dr. BEGILT aan het woord met eene voor-
dracht over ',het vervaardigen van dunne caoutchoueplaten. 
Deze voordracht wordt gehouden naar aanleiding van HARRY 

ROSE'S mededeelingen en aanbeveling van HUMBY's methode 
en ,,Steam Swager". Door stoompersing worden een paar 
dunne platen van week metaal direct op het gipsmodel 
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geperst, op elkander gelegd, de tanden hierop gemodelleerd 
en het geheel in den mond gepast. Op dezelfde wijze 
wordt een polijstplaat gemaakt en in de contre ingegipst. 
Op deze wijze krijgt men een gelijkmatig dunne, gepolijste 
eaoutchoucplaat. 

De heer HAMER demonstreert eenige gipsmoddellen van 
een onderkaaksfractuur met metaaldraadverband, waarvan 
het succes alleszins bevredigend genoemd werd. 

In het verdere gedeelte van deze aflevering, bevattende 
het Verslag der 46e Vergadering Maart '96, vinden wij 
behalve belangwekkende demonstratiën van formaldehyd, 
"rotation brusque", bleeken met chloor, etc. eene belangrijke 
voordracht van prof. C. A. PEKELHARING over kalk, als 
voedsel, bepaaldelijk als bouwstof voor beenderen en tanden. 
Na het lezen dezer voordracht, voelden wij ons eenigszins 
teleurgesteld in den titel, daar het stuk hoofdzakelijk algemeene 
beschouwingen bevat en weinig positieve mededeelingen. 
De belangrijkheid dezer voordracht werd echter zeer ver-
hoogd door de zich daaruit ontspinnende wetenschappelijke 
discussiën. 

De voordracht van dr. DENTZ over obturatoren bij resectie 
der bovenkaak, behandelt eenige zeer belangrijke punten, 
wáarop vooral de aandacht dient gevestigd te worden indien 
men tot het vervaardigen van prothèsen geroepen wordt, 
waarna de, uit vroegere voordrachten bekende, GERRIT MAAR-

SCHA.LKERWEED,D, aan de vergadering werd voorgesteld. 
Na de onderlinge discussie over dit onderwerp tusschen 

de heeren GREVERS, HAMER, C. v. D. HOEVEN en DENTZ, 
wordt deze afl. besloten met een artikel over ',Inrichting 
en studieplan van eene Amerikaansche Tandheelk. School 
(die van Chicago) door ANEM.A. Het lezen van dit artikel 
moet wel in staat zijn menig jong tandarts te doen watertanden 
naar zulk eene gelegenheid tot studie en practische oefening. 


