
XXXII° Vergadering der Nederlandsche 
Tand meesters-Vereeniging. 

13 Februari 1898. 

ANWEZIG 25 leden. 

De vergadering wordt om elf uur geopend en 
doet de secretaris voorlezing der notulen, welke 
zonder eenige op- of aanmerking worden goed- 

gekeurd. 

Hierna geschiedt voorlezing der ingekomen stukken, 
jaarverslag van de Rotterdamsche polikliniek voor tand- 
ziekten van den heer Maurice Son ; eene kennisgeving 
van het bestuur van „JOHN TOMES" dat genoemde veree-
niging onlangs is gevestigd te Utrecht en toegankelijk is 
voor tandheelkundige studenten aan het Instituut der 
Rijksuniversiteit aldaar. 

Aan de orde is de ballotage over Mejuffrouw Hambur- 
ger en den heer Ed. Glazer ; uit de hieropgevolgde stem-
ming blijkt dat beide tot lid der vereeniging zijn aange-
nomen. 

Hierna „geschiedt voorlezing van een uitvoerig schrij- 



I2$ 	 xxxne VERGADERING DER 

ven, ingekomen van den heer L. Son te Utrecht, inhou-
dende een breed gemotiveerde klacht betreffende de wijze 
waarop door het Tandheelkundig Instituut in concurrentie 
wordt getreden met de te Utrecht gevestigde tandheel-
kundigen. Schr. besluit zijne missive met een beroep op de 
tusschenkomst der N. T. V. ten einde te voorkomen, dat 
voortaan door deze Rijksinstelling uitsluitend bestemd 
voor. het onderwijs, de belangen der te Utrecht geves-
tigde tandheelkundigen worden geschaad. 

De voorzitter geeft den heer L. Son het woord ter na-
dere toelichting van zijn schrijven. Ofschoon de.  heer 
Son meent dat zijn schrijven aan duidelijkheid niets 
te wenschen overlaat licht hij nog een en ander toe Eene 
levendige discussie ontspint zich naar aanleiding van dit 
ingekomen schrijven. Ten slotte wordt het bestuur ge-
machtigd deze zaak af te doen, hetwelk zich hiertoe be-
reid verklaart. 

Hierna komen in behandeling : 

Voorstellen van het Bestuur naar aanleiding van; 
de onlangs toegezonden circulaire. 

De vice-voorzitter, de heer John E. Grevers leidt de be-
spreking in, ZEd. wijst er op dat indertijd uit. de leden 
zelve een stem was opgegaan meer dan toen het geval was 
te zamen te komen, door het bestuur is hieraan tegemoet 
gekomen ; welke ervaringen ditzelfde bestuur heeft opge-
daan is bekend, op de Zaterdagavond-vergaderingen kwa-
men een tiental leden, terwijl de Zondag-bijeenkomsten 
gewoonlijk door niet meer dan een twintigtal leden wer-
den bezocht Voor het bestuur op wien zoo'n zware taak 
rust en die het meent naar behooren te vervullen is het niet 
aangenaam te moeten aanzien op welk schaarsch bezoek 
de uitgeschreven vergaderingen mogen rekenen ; van 
daar de verzending der bekende circulaire; thans is het 
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woord aan de leden, om middelen aan te geven op welke 
wijze hierin verbetering kan worden gebracht. 

De heer S. T. Heeringa doet het voorstel de Zaterdag-
avond-vergaderingen te doen vervallen en de vergade-
ringen steeds des Zondags te doen plaats vinden, met dien 
verstande, dat er 5 gewone en ééne buitengewone verga-
dering wordt gehouden, welke laatste kan samenvallen 
met den stichtingsdag der N. T. V. 

Het bestuur ondersteunt dit voorstel, dat ook bij de le-
den instemming vindt, en wordt aldus besloten, waardoor 
voortaan de Zaterdagavond-vergaderingen komen te ver-
vallen. 

Aan de orde is thans het voorstel van het bestuur tot 
feestelijke herdenking van den stichtingsdag der N. T. V. 

De voorzitter licht dit voorstel toe, waarna de heer S. 
T. Heeringa het bestuur in overweging geeft in de vol-
gende vergadering met een feestplan te komen. 
• De voorzitter stelt voor dit plan door eene commissie 
te doen uitwerken, de vergadering vereenigt zich met 
dit voorstel. Tot leden dier commissie worden benoemd 
de H.H E. Stark, Carl Schfer, P. B. Kikkert, F. J. Mar-
gadant Jnr. en N. J. J. Greeter. 

De voorzitter geeft thans het woord aan den heer S. T, 
Heeringa tot het houden zijner aangekondigde voor-
dracht „Homo6pathie." 

,Hij begint voorop te stellen dat, hoe schijnbaar deze 
geneeswijze met tandheelkunde niets heeft uit te staan, hij 
er toch toe gekomen is, op een vergadering der N. T. V. 
dit onderwerp te bespreken. . 

Na te hebben verklaard wat de beginselen der Homoe, 
pathie zijn volgens de leer van Hahnemann, geeft hij een 
uitvoerige levensbeschrijving van dien geneesheer. 

Spreker wil Hahnemann beschouwd zien in het licht 
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van zijn tijd en kan niet anders dan met waardeering spre-
ken over de groote verdienste, die hij jegens de genees- 
kundige wereld heeft. Hij is het geweest, die de oude 
school heeft gedwongen zich te herzien en afstand te doen 
van de ongerechtigheid der „veelvoorschrijverij" enz. 
Overigens hebben de Homoëpathen een niet te misken-
nen licht doen opgaan over de werking van verschillende 
geneesmiddelen. 

Als tandheelkundige noemde hij het Similia Simili-
bus Curantur onbetrouwbaar en • sprak als zijn overtui- 
ging uit dat er geen enkele reden is van den Homoëpaath 
iets meer .te verwachten dan van den nauwgezetten offi-
ciëel-geneeskundige. Een werkje betrekking hebbende 
op de behandeling van mondlijden langs Homoëpathi- 
schen weg heeft bij hem alle vertrouwen op die leer den 
bodem ingeslagen ; en in dat boekje wordt het genezen 
van tandziekten door Homoëpathische middelen de Prf-
stein voor die geneesmethode genoemd. 

Als een bijzondere soort van Homoëpathie, geheel af-
wijkende van die waarvoor Schwabe in Leipzig optreedt 
noemt hij die van den Apotheker Santer te Genève. 

Na eengen tijd te hebben stilgestaan bij de Homoëpa-
thie in de Veeartsenijkunde, ook een optreden waarin 
spr. en verreweg de meeste veeartsen met hem geen ver- 
trouwen heeft, al is suggestie daar uitgesloten, vertoont hij 
den leden een Homoëpathische tandapotheek. Over bet 
succes van die geneesmiddelen op hemzelve toegepast, is 
hij volstrekt niet tevreden. Meerdere zijner patiënten heb-
ben hem verklaard, dat, hoewel zij geloofden in de Ho-
rnoëpathie, bij tandlijden de middelen onwerkzaam ble-
ken te zijn. 

Spreker eindigde met een beschouwing over het boekje 
van Dr. Sperling te Berlijn, dat hem volstrekt niet tot an- 
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dere gedachten heeft kunnen brengen. Evenmin zou spre-
ker in ieder andere geneesmethode vertrouwen stellen, 
waar bleek, zoals Dr. Sperling• ondervond, aat van de 
tien gevallen maar eenmaal het resultaat gunstig was. 

Uit de besprekingen naar aanleiding van de voordracht 
van den heer Heeringa werd het duidelijk, dat niemand 
der aanwezigen de HomoOpathie, nog minder de homo5- 
pathische tandheelkunde in bescherming kon nemen. 

Mej. van Gelderen vroeg spreker eenige inlichtingen 
over amalgaamvullingen, waarvoor de Homotipathen vrees 
koesteren en verder of hij haar een formule aan de hand 
wilde doen voor een homoiipathisch tandpoeder, dat haar 
wel eens werd gevraagd. 

Deze inlichtingen werden haar bereidwillig verstrekt. 
De Heer John E. Grevers verdedigt zijn anti-homoii-

pa thische houding. Hij schrijft veel van de vermeende 
werkzaamheid der hooge potentiën toe aan suggestie. 

Hij wijst op verhalen hoe iemand hier te lande in 
staat is, om uit de voornamen, namen en data, van ge-
boorte van familieleden een fluidum te bereiden, dat de 
tandpijn wegtoovert. 

De Heer Witthaus wijst op het schijnbare recht van de 
Homoiipathen bij heelkundige behandeling, waar ontste-
kingen kunnen worden genezen door ontsteking veroor-
zakende handelingen en middelen. 

De voorzitter neemt thans het woord om den heer Hee-
ringa hartelijken dank te betuigen voor zijne belangrijke 
voordracht en kondigt thans de gebruikelijke pauze aan. 

Om 2 uur wordt de vergadering heropend, en zet de 
heer Schger zich aan den arbeid tot het demonstreeren 
van submarine goudvullingen. Vooraf vertoont 

hij exstirpalia pulpae bij een patiënt, welke operatie 
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onder aanwending van de kataphorese geheel pijnloos 
verliep, terwijl bij denzelfden patiënt een submarine 
goudvulling werd gelegd in een der ondermolaren. 

Intusschen wordt door den heer John. E. Grevers een 
patiënt gedemonstreerd bij wien door hem implantatie 
van twee incivisi is verricht geworden en eene patiënte 
bij wie de laterale incisivus is gereplanteerd na perio-
dontitis chronica. 

De heer Grevers verheugt zich reeds sedert geruimen 
tijd over een aanvankelijk zeer gunstig resultaat. Voor 
een oogenblik worden wederom de goede diensten van 
het kataphorese-apparaat gevraagd voor eene tandextrac-
tie, die door den heer Greeter geheel pijnloos wordt ver-
richt. 

De voorzitter dankt de verschillende demonstratoren en 
verleent het woord aan een iegelijk, welke inlichtingen 
wenscht omtrent het gedemonstreerde. 

Den heer Carl Schfer deelt de heer Grevers op eene 
desbetreffende vraag mede, dat na periodontitis acuta van 
een dergelijke operatie door hem wordt afgezien ; in pe-
riodontitis ehronica ziet de heer G. geen contra-indicatie 
voor de tand-implantatie. 

Wat het succes der behandeling betreft, beroept zich 
Spr. op Arni5edo wiens methode hij volgt, met aandrang 
ontraadt de heer G. het afknippen van den wortel vóór de 
implantatie, zooals dat wel door sommigen wordt gedaan. 

De voorzitter verleent hierna het woord aan den heer 
N J. J. Greeter tot het houden zijner voordracht : 

Mededeelingen over verschillende Amalgaamsoorten. 

Spr. leidt zijne voordracht in met een beknopt histo-
risch overzicht van de lijdensgeschiedenis van het amal-
gaam, gaat hierna over tot het mededeelen der eigen-
schappen van eenige bekende soorten van amalgaam, 
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daarbij Blacks onderzoekingen niet vergetend. Vervol-.  
gens gaf hij in woord en beeld 't resultaat te aanschou-
wen van eenige proefnemingen op verschillende soorten, 
waaruit bleek dat alléén met het volgens voorschrift van 
Black saamgesteld goudamalgaam volkomen waterdichte 
vullingen te vervaardigen waren. 
Hij besluit met een woord van hulde aan de geniale on-
derzoekingen van Dr. Black. 

De voorzitter dankt den heer Greeter voor zijne be-
langrijke voordracht ; hierna worden door enkelen inlich-
tingen gevraagd omtrent het vervaardigen van dit amal-
gaam, vooral wat betreft het saamsmelten van de verschil-
lende metalen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze 
bijeenkomst 

D. J. C. 


