
XXIXe Vergadering der Nederlandsche 

Tandmeesters-Vereeniging. 
6 November 1897. 

k_NVVEZIG 20 leden. 
Te omstreeks acht uur opent de voorzitter 

deze bijeenkomst en doet de secretaris voorle-
zing der notulen, welke zonder eenige op- of 

aanmerking worden goedgekeurd. 
De voorzitter brengt namens Dr. Bonwill nogmaals een 

woord van dank aan de vergadering voor de bijzondere 
hartelijke ontvangst Dr. B. bereid. 

Hierna ges‘chiedt Voorlezing van een ingekomen schrij-
ven van den heer Heemskerk Duker te Hilversum, waarbij 
deze heer voor zijn lidmaatschap bedankt ; een schrijven 
van den heer J. S. Bruske te Amsterdam, inhoudende 
eene aanvrage voor het lidmaatschap, en een missive van 
het Ned. Tandheelkundig Genootschap te Utrecht, in-
houdende een verzoek tot samenwerking van beide ver-
eenigingen in zake het uitgeven van een populair geschrift 
op tandheelkundig gebied. 
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Alvorens over te gaan tot het behandelen van de inge-
komen stukken, verklaart de voorzitter de commissie be-
treffende de personeele belasting opnieuw diligent. 

Thans komt het schrijven van het Ned. Tandheelkun-
dig Genootschap in behandeling. Allereerst richt de voor-
zitter tot de Commissie reeds in de N. T. V. benoemd, 
de vraag hoever zij met haren arbeid is gevorderd. 

Mejuffrouw Van Gelderen deelt mede in een drietal 
weken gereed te kunnen zijn ; zij wijst op het moeite-
volle van haren arbeid, vooral wanneer men bedenkt, dat 
zij ongaarne in haar werk in banaliteiten wenscht te ver-
vallen, en hierin loopt men zoo spoedig gevaar. Zij meent 
er echter in geslaagd te zijn aan deze moeielijkheden te 
ontkomen. 

De voorzitter deelt der vergadering mede, dat het 
bestuur niet afkeerig is van eene samenwerking met het 
N. T. G., ; het zal echter gaarne zien uitgemaakt in hoe-
verre de vergadering hierin medegaat. 

De heer E. Stark ondersteunt het denkbeeld tot samen-
werking ; wanneer beide vereenigingen in deze samen-
gaan, zal een dergelijke populaire verhandeling bij het 
groote publiek met veel vertrouwen worden ontvangen. 

Uit de vergadering gaat geen stem op, die een derge-
lijke samenwerking ongewenscht acht en wordt dus in 
hoofdzaak tot samenwerken besloten. 

De voorzitter bespreekt thans de wijze 'van samen-
werking. Weliswaar heeft de N. T.. V. reeds een commissie 
van 3 leden en kan dus verwacht worden een even gri5ote 
commissie van_ het N. T. G. ; gewenscht is het echter niet, 
dat een zoo groot aantal zich aan dien arbeid zullen zetten. 
De voorzitter geeft als zijne meening dat, indien door de 
N. T. V. en het N. T. G. ieder een lid wordt afgevaar-
digd, die een lid assumeeren, een voldoend aantal aan-
wezig is om een degelijke populaire verhandeling samen 
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te stellen. Mevrouw Van Loenen-De Bordes geeft hierop 
te kennen alsdan afstand te doen van haar' mandaat 
Hierdoor wordt het den voorzitter gemakkelijk gemaakt 
een voorstel als door hem bedoeld aan de vergadering 
voor te leggen. De aanwezigen vereenigen zich met de 
zienswijze van den voorzitter, die hierop de bestaande 
Commissie ontbindt. 

Mejuffrouw H. van Gelderen wordt hierop door den 
voorzitter als afgevaardigde benoemd. 

De voorzitter verzoekt den secretaris het bestuur van 
het N. T. G. met het verhandelde in kennis te stellen, 
en tevens genoemd bestuur te berichten, dat, zoo door 
dè leden der N. T. V. tot samenwerking besloten is, zij 
tot voorwaarde hebben gesteld een spoedige voortgang 
van den reeds begonnen voorbereidenden arbeid der 

N. T. V. 
Mevrouw Van Loenen-De Bordes stelt voor, nu er een 

populaire verhandeling zal worden uitgegeven, dat ook 
van wege de N. T. V. schoolplaten zullen worden ver-
spreid, om ook hierdoor te geraken tot het verbreiden 
van meerdere populaire kennis der tandheelkunde. 

De voorzitter steunt dit voorstel en deelt tevens mede, 
dat reeds door den heer Witthaus in het Ned. Tandheel-
kundig Genootschap een dergelijk voorstel is gedaan, 
alwaar het niet in behandeling werd genomen. De ver-. 
gadering gaat met dit voorstel mede en benoemt de 
voorzitter diensvolgens eene commissie, die dit onder-
werp zal ter hand nemen ; als leden dier commissie wor-
den door den voorzitter benoemd Mevr. Van Loenen-De 
Bordes en de HH. E. Stark en T. C. A. 351ger. 

Thans komt de candidatuur van den heer J. S. Bruske 
in behandeling ; uit de hierop gevolgde stemming blijkt 
dat deze heer is toegelaten als. lid. 

De voorzitter doet mededeeling, dat van den heer E. 
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Pinkhof is ingekomen een schrijven, ter begeleiding van 
eene belangrijke schenking voor het museum Curiosa der 
N. T. V. ; ook deelt de heer Pinkhof in ditzelfde schrijven 
mede, dat zijn minder goede gezondheidstoestand de 
schuld draagt van zijn zoo matig bezoek aan de bijeen-
komsten der N. T. V. De voorzitter draagt den secretaris 
op den heer E. Pinkhof een dankbetuiging namens de 
Vereeniging te richten. 

De voorzitter verleent thans het woord aan den heer 
C. Witthaus tot het houden zijner aangekondigde demon-
stratie. De heer Witthaus leidt zijne demonstratie in met 
het vertoonen van buigzame separeerblaadjes van het 
Dental Depót van Brechtel & Cie. te Neurenberg ; het 
zijn dunne staalblaadjes aan beide kanten getand gelijk 
een zaag, zoo dun en buigzaam dat zij zelfs daar te ge-
bruiken zijn, waar de convexe approximaalvlakte van een 
tand nauw tegen de concaviteit van een 'andere aanligt. 
Hierop vertoont de heer Witthaus zijne links snijdende 
boren en het gebruik er van ; het zoo onaangename uit-
glijden der boren is bij links snijdende boren uitgesloten. 

Voorts wijst spr. op de wenschelijkheid bij het maken 
van stifttanden, de stift zoo sterk mogelijk, het wortel-
kanaal echter zoo nauw mogelijk te maken, doch steeds 
volkomen centraal ; hierna demonstreert spr. op duide-
lijke wijze de door hem gevolgde methode, onder mede-
deeling van kleine bijzonderheden, die van groot gewicht 
blijken te zijn. Hierna demonstreert de heer W. de wijze, 
waarop• door hem op min kostbare wijze kleine corundum-
schijfjes voor de boormachine worden vervaardigd. Hij 
gebruikt hiervoor oude boren en oude stukjes corundum. 

Met behulp van deze schijfjes polijst de heer W. niet 
alleen vullingen, doch gebruikt hij die om scherpe-nog 
niet carieuze fissuren der molaren rond te maken. Ten 
slotte demonstreert spr. een combinatie van cement en 
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amalgaa,m, een zoogenaamde cement, cement-amalgaam, 
amalgaamvulling. Verschillende voordeelen worden door 
spr. opgesomd, verkregen bij het toepassen dezer me-
thode. 

Zeer diep carieuze molaren, waarvoor vroeger alleen 
de forceps of de vergankelijke cementvulling of in het 
gunstigste geval een kunstkroon onze toevlucht waren, 
zijn thans duurzaam door een cement, cement-amalgaam, 
amalgaam vulling behouden. 

De voorzitter dankt den heer Witthaus voor zijn be-
langwekkende demonstratie en wijst er op, hoe schijn-
baar onbelangrijke onderwerpen ten slotte zeer belang-
rijk blijken te zijn. 

Het woord is thans aan den heer John E. Grevers. ZEd. 
vertoont een apparaat, dat op het handstuk der boor-
machine aangebracht, dient om fissuurboren te leiden, 
ten einde den wortel voor een Richmond-kroon geschikt 
te maken ; voorts een bijzonder soort waterspuitje vol-
gens Lennox, een buigbare mandrel voor papierschijfjes, 
vervolgens kronen (facings) gelijk de afneembare van Ma-
son, een buigbare matrix en polijstschijfjes. 

Ten slotte vertoont de heer Grevers hoe door middel 
van een stukje elastiek een kroon kan vervaardigd wor-
den, door n.l. het stukje elastiek op de staalplaat te slaan 
waarin de kroon is uitgehouwen, nadat het plaatje goud 
nauwkeMig onder het elastiek is neergelegd. 

De vice-voorzitter dankt den heer J. E. Grevers voor 
de demonstratie dezer nieuwigheden. 

De heer Biilger had kennis gegeven verhinderd te zijn 
ter vergadering te komen ; hierdoor vervalt zijn voor-
dracht en zijn de vrije mededeelingen aan de orde. 

Mejuffrouw T. Mertens deelt de door haar gevolgde 
methode mede om eene pulpa onmiddellijk en pijnloos 
te exstirpeeren. 
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De heer E. Stark vertoont een injectie-spuitje, geheel 
van glas vervaardigd. 

Mevrouw Van Loenen-De Bordes vertoont een ver-
groeiden snijtand, voorts een afdruk van een mond vair 
een 19-jarige patiënte, waarin nog vele melktanden aan-
wezig zijn, en een model met twee vergroeide kleine snij-
tanden. 

De heer Bosch vertoont een model van een open beet, 
ontleend aan een patiënt uit zijn práktijk ; hij vraagt den 
heer Grevers voorlichting in de behandeling van dezen 
patiënt. De heer G. kan geen bepaald advies geven ; aan-
beveling verdient de methode van Claude Martin, de tan-
den naar beneden te trekken. 

Hierna verlangt niemand meer het woord en sluit de 
voorzitter deze bijeenkomst. D. J. C. 


