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ZESTIGSTE VERGADERING, 22e Jaarvergadering, 
van het Nederlandsch Tandheelkundig Genoot-

schap, gehouden op Woensdag 14 Maart -1901 
in het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. 

Reeds om 9 uur 's morgens waren verscheidene leden aanwezig. 
Dr. D e n t z was zoo welwillend de rij der demonstraties te 
openen met een paar stikstof-oxydulnarcosen, die zeer naar wensch 
afliepen. 

Daarna werden gelijktijdig twee demonstraties gehouden. 
Dr. van der Hoeven demonstreerde een nieuw apparaat 

voor het narkotiseeren met stikstof-oxydulgas, bekend onder den 
naam van „Marston's Terminals for producing and prolonging 
anaesthesia." Hij bespreekt verschillende anaesthetica, en schetst 
hunne waarde als middelen voor pjjnlooze tandheelkundige opera-
tiën. Hoofdzakelijk stelt hij duidelijk in 't licht het geringe 
gevaar van stikstofoxydul, maar wenscht door demonstratie van 
bovengenoemd apparaat te doen zien, hoe men tracht de stik-
stofoxydulnarcose te verlengen. De korte duur der narkose is 
van het stikstofoxydul ook de eenige schaduwzijde. (Het is 
ondoenlijk het apparaat te beschrijven.) Alleen nog dit: het is 
gemakkelijk te behandelen, niet kostbaar en moet oogenschijnlijk 
uitmuntende resultaten opleveren. Ook de resultaten van hen, 
die er veel mede gewerkt hebben, zijn zeer schitterend. 

Ondertusschen demonstreerde de Heer W i t t h a u s de pij n-
booze directe exstirpatie der pulpa onder applicatie van cocaïne 
in substantie. Er was tot demonstrator's dispositie een zeer 
gunstig geval, nl. eene blootliggende niet zeer pijnlijke pulpa 
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van een P 1. s. d. De caviteit werd eenigszins gereinigd. Met 
alcohol of water bevochtigde cocaine kristallen (Murias cocaini) 
werden ingebracht op watten en deze met gewone guttapercha 
stevig ingedrukt, die de geheele ruimte tusschen de tanden 
opvulde; dus flinken druk uitoefenen. De , applicatie werd 
na eenige minuten hernieuwd, en na elke applicatie was de 
gevoeligheid steeds minder, om eindelijk geheel te verdwijnen. 

De esstirpatio pulpae uit P1.s.d. gelukte volkomen, zonder 
de minste pijn. Patient had slechts bij de eerste applicatie iets 
pijn gehad, wat begrijpelijk is. Bij aanwezigheid van pus of het 
minste begin van gangraen mag deze behandeling niet toege-

past worden. 
De Heer John E. G r e v e r s stelde een patient voor, een 

brandweerman, die door een vloer van een brandend huis 
gevallen, terecht gekomen was met het aangezicht op me-
talen machines, eerst op de linker, toen op de rechterzijde. Het 
geval kwam 1.1 Dec. 1900 onder behandeling. Het eenige, wat 
men toen waarnam aan de kaken en het aangezicht was, dat 
de rechterkant meer ingevallen was dan de linker. Patient 
kon den mond niet sluiten. De articulatie bleek rechts normaal 
te zijn, terwijl links aanmerkelijke afstand tusschen boven- en 
onderkaak werd waargenomen. De modellen zagen er buiten 
den articulator normaal uit. Alleen werd over een doffe, soms 
knagende pijn geklaagd. Pijn werd opgewekt bij druk met den 
vinger op de kaak rechts. Rechts boven en onder stonden de 
tanden en kiezen meer naar binnen dan links, hetgeen ook 
normaal voorkomen kan. Doch hier moest gedacht worden aan 
iets abnormaals. De diagnose werd dus eindelijk gesteld op 
infractie van de rechter onder- en bovenkaak, terwijl slechts 
van den 3den molaar rechts onder een stuk was afgesprongen. 
Prof. Rotgans stelde dezelfde diagnose. De infractie van de 
onderkaak komt zeer zelden voor en daarom meende de Heer 
G r e v e r s het geval te moeten wijzen, hoewel aan den patient 
niet veel bijzonders te zien was. De infractie is vermoedelijk 
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ontstaan bij gesloten kaken. Boven- en onderkaak zijn nu over-
kapt met caoutchouc en aan de rechterzijde is de overkapping 
buitenwaarts veerend door staaldraad, om de kaken in die 
richting in statu quo te brengen. 

De H.H. demonstrators werden door den Voorzitter bedankt 
voor hunne interessante mededeelingen. 

Dr. T h. Dentz  opende de vergadering om 11 nur. 
Aanwezig waren de Heeren: Dr. T h. D e n t z, John G revers, 

Hamer, Greeter, Herckenrath, Anema, Witthaus, 
Dr. van der Hoeven, Dr. Becht, Reinders, C. van 
den Hoek, J. H. Sanders, M. de Boer, Pestman 
Koning, L. Frank, van Rijswijk de Jong. J. A. 
Schoondermark, G. W. Dentz, Coebergh, de 
Jonge Cohen. 

Ms introduce's waren tegenwoordig de Heeren: J. Sanders, 
Ezn. J. Stark Gzn. J. L. Thielking en Arts J. de Waard. 

De notulen werden gelezen en met kleine wijzigingen goed-
gekeurd. De Secretaris las het volgende Jaarverslag: 

M. H. Het 21ste Genootschapsjaar, hoewel niet rijk aan 
bijzonder belangrijke gebeurtenissen, kali als een vruchtbaar, 
kalm verloopen jaar worden beschouwd; vooral .wat betreft 
het wetenschappelijke was dit jaar zeer vruchtbaar. 

Het bestuur verkozen in October 1900 bestaat nu uit: 
Voorzitter: de Heer A. A. H. Hamer; vice-voorzitter: de Heer 

John E. G r e v e rs ; Secretaris: de Heer P. J. J. C o e b e r g h; 
Penningmeester: de Heer G. W. D e n t z; en Bibliothecaris: de 
Heer M. de Boer. 

Van de Vergaderingen, drie in getal, was slechts de laatste, in 
October, goed bezocht door 21 leden; de zomervergadering het 
minst, door 13 leden. 

Een lid bedankte. nl. de Heer B i s s e 1 i n g daar hij voort-
durend in 't buitenland vertoeft. 

De kas van het Genootschap bevindt zich in goeden staat. 
Van de Handelingen verscheen dit jaar de derde serie, afleve- 
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ring 2 en 3., zoodat nu alles, wat gedrukt kon worden, ver-
schenen is. 

De besprekingen over eene verandering in de uitgave zijn 
nog niet afgeloopen, hoewel reeds 3 artikelen zijn aangeno-
men voor het reglement, die de uitgave nu wettelijk regelen. 
Door het reglement is ook eene Commissie van Redactie aange-
wezen, bestaande uit den Secretaris, aan wien het bestuur als fiulp 
heeft toegevoegd Dr. T h. De n t z en den Heer M. de Boer. 
Aangeboden en voorgelezen werd het 3de jaarverslag van de afdee-
ling Utrecht van het N. T. G. Wat het huishoudelijk reglement be-
treft, werd op voorstel van den Heer de Boer en eenige andere 
heeren art. 12 lste alinea gewijzigd en luidt nu : 

„Gedurende de eerste twee jaren hunner vestiging kunnen hier 
te lande practiseerende tandmeesters op alle vergaderingen gein-
troduceerd worden ; zij, die langer gevestigd zijn, worden slechts 
éénmaal, geleerden uit het Binnenland en tandmeesters en ge-
leerden uit het Buitenland en de Overzeesche Bezittingen ten 
allen tijde als gast toegelaten." 

Dr. v. d. Hoeven bracht een verslag uit van het Congres 
dentaire te Parijs. ZEx. den Minister van Binnenl. zaken werd 
per request verzocht, om de verandering, gemaakt in de 'wet 
met betrekking tot het theor: tandh. examen hier te lande 
voor hen, die het Belgisch tandh. diploma bezitten, weder op te • 
heffen, daar de Belgische wet nu het tand: examen in de 
geneeskunde voor Dentisten eischt. 

De volgende voordrachten werden gehouden: 
De Heer Wit  t h a u s over „Cementamalgaam". 
„ 	Grevers „ „Dermoidcysten". 
„ 	Frank 	„ „Immediate-prothese". 
„ 	r: 	n 	 demonstratie „Gouden Kroon".. 
n 	n 	,, 	 over „Glasvullingen". 

Mededeelingen van den Heer Grevers : Over Rönntgen-stralen 
in de tandheelkunde; van den Heer Hamer : Demonstratie van 
het in den mond soldeeren van een tand. 
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M. H. Het Genootschap bloeit, dat zult gij allen toestemmen 
die de vergaderingen hebt bijgewoond. Daarom eindig ik met 
hulde aan den af tredenden voorzitter Dr. Th. Den t z , en een 
lang leve het N. T. Genootschap". 

Het kas-verslag van den Penningmeester luidt: 
Ontvangsten 	 Uitgaven. 

Aan Contrib. 32 leden t 256.00 
Aan Rente 	 ........ „ 9.18 
Aan entreegeld van-I lid „ 3.00 
Aan batig saldo van het 

Comité van het Int. 
Tand. Congres te 
Parijs ........ . ........... „ 	0.13 

Aan afschrijving Post- 
spaarbank 	... 	 „ 135.00  

Per saldo vorig jaar.. t 187.835  
„ rekeningen drukk. „ 86.88e 
• uitgezet Postspaarb. „ 59.18 
„ geleende cliché's 

van de Redactie 
van het Tijdschrift 
voor Tandheel- 
kunde... 	 ...• . „ 

Verschotten: Voorzit-
ter, Secretaris en 
Penningmeester... „ 25.605 

Saldo 	........... 	3.80 

40.00 

5 

t 403.31 	 f 403.31 
Saldo op Rijkspostspaarbank........ f 202.64. 
3 Onbetaalde Contributiequitantiën.. „ 24.- 

w. g. GEORGE W. DENTZ. 
De rekening en verantwoording werd nagezien en in orde be- 

vonden door de Heeren Becht en Reinders. 
Dr. T h. Den t z hield daarna als praesident ' de volgende 

afscheidsrede: 

M. 11. 

„Sich selbst entbehrlich zu machen in den eigenen Schöpt-
ungen, ist in meinen Augen das höchst erreichbare Ziel." Deze 
woorden heeft Bill rot h eens geschreven in een brief . aan 
zijn privaat-assistent Gersuny 1). 

1) B i l l r o t h's Briefe 2e Auflage 1896 (bldz. 340). 
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De overweging, dat men gemist kan worden, zou men, zoo 
oppervlakkig beschouwd,  eene weemoedige gedachte noemen. 
Het valt dan ook niet te ontkennen, dat zich gevallen kunnen 
voordoen, waar dat pijnlijk moet trefden. Lange jaren geleden 
is mij, door een man van groote ervaring, wien ik veel te 
danken heb voor zijne wijze raadgevingen, ingeprent, dat men 
zich nooit moest inbeelden, dat men onmisbaar was, wat deze 
of gene ook beweren mocht. Die les heb ik mij ten nutte ge 
maakt. Trouwens, tot die ervaring zullen we vroeger of later 
onvermijdelijk allen komen. Evenwel heeft het verscheidene jaren 
geduurd, dat het tegendeel in ons Genootschap het geval scheen 
te zijn, want slechts met zeer korte tusschenpoozen werd de 
praesidiale zetel steeds door mij ingenomen. Wanneer nu onze 
vorige praesident in zijne openingsrede op 31 Maart 1897 ') er 
op gewezen heeft dat ik „in den laatsten tijd begon over te 

hellen tot het denkbeeld dat het voor een gezelschap nadeelig kon 
worden, wanneer één zelfde persoon de richting aangaf, waarin 

het scheepje zal worden gestuurd," dan neem ik deze gelegenheid 
waar om er op te wijzen, dat deze uitspraak minder correct 
was. Ik had reeds in Juli 1885, toen ik ook Voorzitter was, het 
voorstel gedaan, dat een praesident die functie slechts één jaar 
zou kunnen bekleeden 2). In October van hetzelfde jaar werd 
dat voorstel aangenomen, met uitbreiding van den termijn van 
één jaar tot twee jaren s). Daar Dr. van der H o e v en eerst 
in 1889 tot lid is aangenomen, was hij met de geschiedenis van 
vroegere jaren minder bekend — wellicht ook verkeerd inge-
licht — en is zijne vergissing dus zeer verklaarbaar. 

Dat het artikel weder is gewijzigd, en derhalve de Voorzitter 
ook telkenmale herkiesbaar werd, vond zijne oorzaak in de om-
standigheid, dat in de Vergadering van October 1892 allen, die 

1) Handelingen van het N. T. G. Be Serie (bldz. 14). 

2) Idem 	 le. Serie (bldz. 133). 

3) Idem 	 17 	11 	,, 	135). 
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tot praesident werden benoemd, of in de termen vielen voor eene 

eventueele benoeming, voor de keuze bedankten. Men was zoo-
doende op het doode punt gekomen. Toen stelde Dr. B e c h t 
voor het artikel wederom zijne primitieve gedaante te geven, en 
daartoe werd met algemeene stemmen besloten, zoodat men 
weder vrij was in de keuze van den Voorzitter. 

Heb ik de vrijheid genomen mijn hooggeachten vriend, Dr. 
van de r Ho e v e n, te hebben gewezen op eene kleine onnauw-
keurigheid in zijne openingsrede, ook in de mijne van 8 Maart 
4899 heb ik wellicht eene onjuistheid ontdekt. In die rede immers 
beroemde ik mij er op, dat ik met algemeene stemmen was 
verkozen, daar 14 van de 15 stemmen op mij waren uitge- ' 
bracht en die op Dr. Be c h t van mij afkomstig was. Nu 
blijkt evenwel uit de notulen, dat 16 leden aan de stemming 
hebben deelgenomen 1), zoodat een der bisletten op de eene 
of andere wijze in het ongereede is geraakt. Hoe het zij, de 
mogelijkheid is niet uitgesloten dat het ontbrekende stembillet 
mijn naam niet bevatte en ik dus geroemd heb op eene onder-
scheiding die onwaar was. 

Nu ik er u op gewezen heb, M H.. dat het nooit mijn wensch 
geweest is steeds als voorzitter te fungeeren, kunt gij wel be-
grijpen dat het terugtreden uit die functie mij zeer welkom is. 
Ja, nog meer. Ik vind het eene groote voldoening gemist te 
kunnen worden in het Bestuur van dit Genootschap, dat, ik 
mag het hier gerust zeggen, mijne stichting is. Dank zij het 
initiatief van de Commissie van Wetsherziening, die het artikel, 
den voorzitter betreffende, in den tegenwoordigen vorm heeft 
voorgesteld, mag ik daaruit afleiden, dat ik het „höchst erreich- 
bare Ziel in der eigenen Schöpfung" bereikt heb. — 

Wie intusschen in ons Bestuur nog niet „entbehrlich" is,  
Zijt gij, waarde vriend Hamer. Dat heeft de keuze bewezen die 
op u als Voorzitter is gevallen. De leider eener vergadering 

l) Handelingen van het N. T. G. 3e Serie bldz. 170 en volgende. 
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is dikwijls ook de lijdende partij, want op hem rusten vele 
lasten en geene lusten. Mogen uw opgewekt en frisch gemoed, 
uwe grondige studie en kennis van allè onderwerpen op ons 
gebied, uw open en eerlijk hart de wapenen zijn, waarmede gij 
uw niet gemakkelijke taak zult weten te vervullen, en mogen 
wij, in latere jaren, van u kunnen zeggen, hetgeen Shakespeare 
iemand laat getuigen van een' ouden dienaar: 

0, oude brave vriend, wat is het schoon, 
Dat trouwe dienen van den vroeg'ren tijd! 
Toen werd uit plicht, en niet om 't loon geslaafd! 
Gij volgt niet, neen, de mode dezer dagen, 
Nu niemand zwoegen wil, dan om wat winst, 
En hij, die winst bekomt, in 't voordeel zelf 
Zijn ijver smoort. 1) 

Behoef ik het te zeggen, dat het mij een groot voorrecht is 
u, waarde de Boe r, in het Bestuur van het N. T. G. te mogen 
verwelkomen? Behoort de werkkring, die gij in het Bestuur zult 
te vervullen hebben, niet tot de moeilijkste, van uwe adviezen 
zal dikwerf veel af hangen. Dat gij daarbij nooit de belangen van 
het Genootschap uit het oog zult verliezen, daarvan ben ik 
overtuigd. Moge gij uw taak met lust en opgewektheid ver-
vullen. 

Wanneer ik van de oude herbenoemde leden van het Bestuur 
de verwachting uitspreek, dat zij voor het Genootschap zullen 
ijveren zoo dikwerf en waar dat kan, dan is die uitspraak, hoop 
ik, overbodig. Leve het Nieuwe Bestuur! 

De Heer Hamer hield de volgende rede bij het innemen van 
den Voorzittersstoel. 

M. H. 

Hoewel in het huishoudelijke reglement, handelende over de-
plichten en rechten van het Bestuur, het houden eener openings- 

1) Elk wat wils (Vertaling van B urger s d ij k) 2e Bedrijf, 3e Tooneel. 
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rede door den nieuwbenoemden Voorzitter niet uitdrukkelijk is 
genoemd, zoo blijkt uit de „Handelingen" dat dit allengs een 
gewoonte is geworden, en dat slechts zelden met deze traditie 
is gebroken. 

Op de eerste Jaarvergadering in Maart 1881, nu juist 20 jaar 
geleden, denkt de eerste Voorzitter, na in korte trekken de ge-
schiedenis van het ontstaan van het Genootschap te hebben 
geschetst, ook aan de toekomst van den pasgeborene. 

Wat zal ons Genootschap tot stand brengen? vraagt hij zich af. 
Met Goethe's woorden waarschuwt hij al te groote verwach-

tingen van zijn optreden en werkzaamheden te koesteren, en 
dat men er voor moet waken iets te ondernemen wat zijn 

krachten te boven gaat. 
„Der zu Thätigkeit geborene Mensch übernimmt sich in Plänen 

und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt dann auch ganz 
gut, bis irgend ein physisches oder moralisches Hinderniss 
da zutritt um das Unverhältnissmässige der Kräfte zu dem Unter-
nehmen ins Klare zu bringen." 

"Laat ons Genootschap daarom bescheiden zijn in zijn op-
treden, zeker zijn van zijne krachten, niet te veel eischen", 
zoo sprak hij. 

Welnu M. H., bescheiden is het Genootschap in zijn optreden, 
anders hadt gij mij niet waardig gekeurd de plaats van Voorzitter, 
van eersten vertegenwoordiger te bekleeden ; dat het Genootschap 
tracht zooveel mogelijk zeker te zijn van zijn krachten, wordt dit 
niet voldoende bewezen door art. 2 en 5 van ons nieuw reglement? 

En zou nu het Genootschap veel-eischend zijn? lk durf ver-
onderstellen, dat het dit niet is, vooral waar het een debuut betreft 
van een' onervaren praeses. Dit geeft mij den moed om bij het 
aanvaarden van mijn praesidiaat eenige beschouwingen te geven 
over „het standpunt der Tandheelkunde in Nederland bij het 
begin der 20ste  eeuw. 

In de openingsrede van het Congrès dentaire international 
richtte de Voorzitter Mr. Ch. G o d o n de volgende woorden tot. 
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de A.merikaansche collega's: „C'est a nos confrères américains 

que nous -sommes redevables de la plupart des progès realises 
dans la première moitié de ce siècle c'est à eux qu'on doit 
la création des trois organes qui ont fait de la science _odon-
tologique une chose tangible: l'école, l'association, le journal. 
C'est a Harris et á ses collaborateurs qu'appartient l'honneur 
d'avoir, les premiers, rdalisé cette importante trilogie, sur laquelle 
repose le progres moderne : l'école technique largement ouverte 
à tous pour remplacer l'apprentissage; l'association qui réunit les 
hommes de la même profession; le journal qui vulgarise les 
connaissances nouvelles et sert de lien entre tous. Ces créa-
tions qui datent au plus de cinquante ans, imitées dans tous 
les pays (civilisvs) ont porté d'excellents fruits." 

Onder al de landen die dezen machtigen drieling uit America 
hebben overgeplant behoort gelukkig ook Nederland. Wij hebben 

onze school, onze vereeniging, ons tijdschrift! 
En het is' mij een bijzonder voorrecht hier van deze plaats 

mijn voorganger te kunnen noemen als den man aan wien ons 

land dit alles verschuldigd is. 

Alleen aan U, hooggeachte Dr. D e n t z, dankt Nederland zijn 
school. Door uw onvermoeid strijden, door uw taai geduld, uw 
stalen wil hebt gij dit Instituut tot stand weten te brengen, 
dat als blijvend momument het verre nageslacht van uw werk 

zal getuigen. 
Ook aan het vereenigings-leven hebt gij den eersten stoot ge- 

geven. Men moge mij tegenwerpen dat het Genootschap meerdere 
vaders heeft gehad, in uw huis heeft het zijn levenslicht aan-
schouwd, Gij hebt het als wettig doen erkennen, Gij hebt het 

gedoopt. 
Op uw initiatief eindelijk worden ook onze „Handelingen" ge- 

publiceerd en de correcte, snelle uitgave daarvan danken wij 

wederom U. 
Wij zouden dus slechts reden tot dankbaarheid hebben en 

met voldoening kunnen terugzien op het afgeloopen tijdperk van 
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ons - professioneele leven, wanneer het aanwe'zig zijn der drie, 
door G o don genoemde hef booroen, al léen reeds voldoende was 
voor het vormen van tandheelkundigen, het bevorderen der 
wetenschap en de verheffing van onzen stand. 

Daartoe behoort echter meer! Hef hoomen kunnen het be-
wegen van zware lasten mogelijk of gemakkelijker maken, om 
de beweging in. de goede richting te doen geschieden is één 
gegeven onmisbaar: de met intelligentie aangewende kracht! 
Daardoor verkrijgt men pas de gewenschte resultaten van den 
verrichten arbeid. 

Gaan we dus na, welke die resultaten zijn, in de eerste plaats 
van de school. Deze zijn helaas van dien aard, dat ik er liefst 
over zou zwijgen: en ware het niet dat sommigen werkelijk in 
de meening verkeeren dat er aan de Rijks-Universiteit te Utrecht 
volledig tandheelkundig onderwijs wordt gegeven, niettegen-
staande Dr. Den tz en Dr. van de r:Hoeven herhaaldelijk 
verklaarden dat dit niet het geval is, dan zou ik deze zaak mis-
schien niet hebben aangeroerd. En toch zou dit onverantwoorde-
lijk zijn. 

„De aanhouder wint" en is dit Instituut niet het tastbare 
bewijs dat door telkens en telkens op hetzelfde aanbeeld te . 
kloppen ten slotte iets bereikt kan worden? 

In 1898 schrijft Dr. van der Hoeven in zijne brochure: „Tandheel-
kundig onderwijs en Tandheelkundige Wetgeving in Nederland":  

„Sinds 21 October 1895 bezitten we een gebouw, dat vol-
doende lokalen bevat om in de behoeften van het onderwijs te 
voorzien. Maar van het gebouw kan de student de tandheel-
kunde niet leeren; er zijn onderwijskrachten noodig, die hem 
stap voor stap leiden om de vele moeilijkheden te overwinnen, 
die de subtiele tandheelkundige operaties aanbieden; vakmannen 
die hem inwijden in de beginselen, waarop die operaties be-
rusten. En die onderwijskrachten zijn aan ons Instituut ten 
eenenmale onvoldoende". 

Bij de opening van het nieuwe instituut getuigde Dr. D e n t z: 
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„En hiermede zijn de meest rechtmatige wenschen nog niet 
bevredigd. Het onderwijzend personeel moet worden uitgebreid, 
daar de tegenwoordige eischen van het onderwijs het den 
lector en één assistent onmogelijk maken dat onderwijs op bevre-
digende wijze te verstrekken. Men bedenke.toch, dat naast dat 
onderwijs ook de hulp aan de patienten te verleenen een groot 
deel van den beschikbaren tijd in beslag neemt". 

Sedert 1899 is het onderwijzend personeel wel met één assi-
stent vermeerderd maar het blijft (om met mijn beide voor-
gangers te spreken) niettemin „onmogelijk het onderwijs op 
bevredigende wijze te verstrekken" ,,,,de onderwijskrachten aan 
het Instituut zijn ten eenenmale onvoldoende."" 

Heden moet ik dit nog volkomen beamen! lk ga zelfs verder 
en meen te moeten wijzen op een groot gevaar dat er: schuil 
in het geven van onvolledig onderwijs omdat dit de studenten in 
den waan zou kunnen brengen, dat ze de moderne tandheelkunst 
in haar gehEelen omvang hebben leeren kennen en beoefenen. 

Halve kennis is veel gevaarlijker dan onkunde. 
Dit geldt ook hier. Doet eten jeugdig tandheelkundige in zijn 

praktijk bijv. geen pulpabehandelingen, dan weet de ontwikkelde 
patiënt dat hij zich toevertrouwt aan iemand die in de conser-
veerende tandheelkunst geen vertrouwen heeft, dus daarmee 
onbekend is. 

Verricht hij die operatie echter wel, maar niet zooals het 
behoort, dan zal de patiënt, wanneer hij de treurige gevolgen 
daarvan later ondervindt, deze misschien wijten niet aan den 
tandheelkundige maar aan de moderne tandheelkunst. 

Uit dit eene voorbeeld blijkt reeds duidelijk hoe gevaarlijk 
het kan zijn wanneer studenten, onbekend met de elementaire 
begrippen der conservatieve tandheelkunde, zich methodes eigen 
maken die op een drukke polikliniek dikwijls moeten worden toege-
past, maar die voor de particuliere praktijk verderfelijk zijn,. en 
die het vertrouwen in de conservatieve tandheelkunde ondermi] nen. 

Het zou niet moeilijk zijn vele dergelijke voorbeelden aan te 
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halen, maar het behoeft dunkt me geen nader betoog, dat de 
school, de machtigste hefboom tot verheffing onzer professie, 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, wil ze niet in ver-

keerde richting werken. 
De kliniek voor Tandziekten bestaat sedert 22 Juni 1865, en 

beantwoordt heden aan hooge eischen, wanneer we het doel 
in aanmerking netnen waarvoor ze is opgericht nl.: het ver-
leenen van kostelooze hulp aan minvermogenden en het geven 
van onderwijs aan Geneeskundigen en Candidaat-Geneeskundigen. 
Dit is echter tegenwoordig niet meer het hoofddoel, daar het on-
derwijs nu voornamelijk den candidaat tand-artsen ten goede komt. 

Was de kliniek oorspronkelijk voor dit doel bestemd, de in-
richting zou waarschijnlijk eene geheel andere geweest zijn. 

De eerste tandheelkundige school „The Baltimore college of 
Dental Surgery" door Harris in 1839 gesticht begon met 
4 professoren die de praktische en theoretische tandheelkunde 
n haar geheelen omvang doceerden. 

Dat men ook toen reeds doordrongen was van de noodzakelijk-
heid eener wetenschappelijke opleiding, getuigen de volgende 
woorden uit de openingsrede, bij de inwijding van genoemd 
college uitgesproken door Prof. Harris: „Stel aan den tand-
arts gelijke wetenschappelijke eischen als aan den medicus en 
de resultaten van zijn werk zullen steeds heilzaam zijn, wat nu 
dikwijls niet het geval is. 

Eisch dat de tandheelkundige grondig onderwezen worde in 
de natuurkundige wetenschappen, in de anatomie, physio- 
logie, chirurgie, pathologie en geneesmiddelleer en de kring van 
zijn bruikbaarheid en zijn aanzien zal vergroot worden. Verlang 
van hem dat hij aldus bekwaamd zij, en hij zal in staat wezen 
bij te dragen tot vooruitgang en waardigheid van zijn roeping, 
en bij een ijverige toewijding daaraan zal hij spoedig tot een 
hoogte komen, die tevoren slechts door betrekkelijk weinigen 
bereikt is, en hij zal de groote voldoening smaken het bewustzijn 
te hebben een weldoener te zijn van zijn medemenschen." 
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Langzamerhand is men in Amerika dan ook het wetenschap-
pelijk peil der voorbereidende kennis gaan verhoogen en heeft 
-dit gelijk gebracht met dat der medici; maar reeds dadelijk 
begon men met het vormén van bruikbare practici. 

Dit is door de Amerikanen juist ingezien. Wanneer men bij 
het praktisch onderwijs de vele ingewikkelde vraagstukken die 
zich telkens voordoen bespreekt, zal bij de studenten vanzelf 
reeds de noodzakelijkheid van algemeen theorethische kennis 
gevoeld worden en bij de besten de lust tot studie en onderzoek 

-worden opgewekt. Zoo kan de practicus tevens een wetenschap-
pelijk man, een sieraad van zijn stand worden. De grootste ge-
leerde zonder practischen blik, zonder aangeboren: vindingrijkheid 
en handigheid is echter voor de tandheelkunst een non-valeur. 
Het zwaartepunt van onze opleiding moet liggen in het practiscic 

onderwijs en men mag de theoretische studie niet al te hoog 
opvoeren. Want, hoewel een meer uitgebreid theoretisch tand-
heelkundig examen noodzakelijk moet geacht worden en misschien 
het 2de  natuurkundig examen wenschelijk zou zijn, zoo zou het 
aan den anderen kant, de ondergang van onze specialiteit wezen 
als men de encyclopaedische kennis die bij het arts-examen ver-
langd wordt, verplichtend ging stellen voor het uitoefenen der 
tandheelkunst. 

In de jongste aflevering van het Tijdschrift voor Geneesk. 
schrijft Prof. Rotgans: „De meeste, goede, jonge artsen zijn 
met wetenschap overladen geworden, hun vermoeide hersenen, 
hun betrekkelijk hooge leeftijd en dikwijls uitgeputte beurs 

hebben een middelmatige energie uitgedoofd:" 

Ja, zoo schrijft Prof. Winkler  in hetzelfde blad : „ik kan 
voorbeelden noemen van jonge candidaten, die met groote gaven 
toegerust, zelfstandig werk wilden verrichten, aan wie ik den 
raad moest geven : doe in 's hemelsnaam eerst uw staats-examen, 
omdat hun belang dat medebracht. En als zij dan 2 jaren of 3 
jaren lang van den hak op den tak waren gejaagd, van de 
buikchirurgie naar de obstetrie, van de oogheelkunde naar de 
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zenuwziekten, van de interne kliniek naar de gynaecologie waren 
heen en weer gestuurd, dan hadden zij hun zin voor , rustig 

werk verloren, vonden laboratorium-werk peuterwerk, vroegen 
wat dat nu voor het practische leven toedeed, kortom waren te on-

rustig, te geleerd en te oud om een geregelde methodiek op eenig 

punt te leertin, wat ondanks al die veelheid niet geschied was." 
En deze artsen zouden dan op een leeftijd, waarop anderen 

van hun studie de vruchten gaan plukken, moeten beginnen 

een geheel nieuw terrein te veroveren, waarvoor alle jeugdige 
energie wel vereischt wordt om het eenigszins te bemachtigen? 

Voor dit peuterwerk bij uitnemendheid, waar alles berust op 
geregelde methodiek zullen de meesten ongeschikt zijn. 

Natuurlijk zal de arts spoedig een algemeen begrip hebben 

van de tandheelkunde en zich bij eenige handigheid, een een-

voudige operatie als de tandextractie spoedig eigen maken. 

Dr. D e n t z zegt dan ook op de Genootschapsvergadering van 

16 Juni 1882: »Zij toch, de aanstaande . artsen, behoeven slechts 

a nvulling hunne . kennis. en voor hen is het voldoende zoo zij 
de diagnosen der verschillende tandziekten weten te maken, de 
hehandeling er van kennen, tand-extractiën kunnen verrichten 

en gemakkelijke gevallen van tandvullingen op zich kunnen 
nemen. Voorts dienen zij te weten wat de tandheelkunde praes-

teeren kan." 
Nu, bij den aanvang der 20ste eeuw schijnt mij het tijdstip 

gekomen om het Instituut zoodanig in te richten dat , er gedo-

ceerd wordt wat de tandheelkundige praesteeren moet, dat .er 

. inplaats van, of naast het onderwijs aan dilettant odontologen 
gegeven, ook specialisten gevormd worden. 

Hoewel het voor ieder tandheelkundige duidelijk is zal de 
Wetgevende Macht en zelfs een geneeskundige faculteit mis-
schien niet begrijpen waarom onderwijs dat, zooals ik zeide, 
voor :medici aan billijke eischen voeldoet, nog niet geschikt is 

om vakmannen te vormen. 
Vergun me nog éénmaal Godon te citeeren: l'odontologie est 



134 

parini les Sciences médicales la plus distincte, la plus spéciale, 
Ia plus autonome. 

En dit is volkomen waar, onze specialiteit is zelfstandig. 

Voor het grootste gedeelte berust de uitoefening van ons be-
roep op een zeer bijzondere vaardigheid, kunst zoo ge wilt, die 
met medische kennis of kunde direct niets te maken heeft. In 

dit opzicht acht ik de Wet van Mei 1876 die, wat de tandartsen 
betreft, brak met de eenheid van stand voor alle geneeskundigen, 
een zegen. Een zegen, zoo het in de bedoeling van den wetgever 
lag een afzonderlijken stand van tandheelkundigen in het leven 
té roepen, maar die geenszins beschouwd mag worden als een 
stand van 2de rangs-geneeskundigen met beperkte bevoegdheid 
zooals bijv. de vroedvrouwen. 

Zeker, wij hebben slechts beperkte bevoegdheid, maar dit geldt 
alleen voor een ondergeschikt deel van onze specialiteit, de mond-
chirurgie, en dit terecht, maar voor de eigenlijke tandheelkunde 
zijn wik de specialist, de expert, die in moeilijke gevallen door 
den medicus in consult wordt genomen, in tegenstelling met de 
vroedvrouw die, wanneer zich moeilijkheden voordoen hij de 
uitoefening van haar beroep, den medicus te hulp moet roepen. 

Wanneer dit werkelijk in de bedoeling der wet ligt, nl.: het 
vormen van deskundigen in de odontologie, dan moeten toch 
ook de vakken, die ons juist tot specialist maken, gedoceerd 
worden. Naast de klinische tandheelkunde, diagnostiek, mond-
chirurgie, moet afzonderlijke operatieve en mechanische tand-
heelkunde onderwezen worden. 

Is de tijd voor een professoraat nog niet aangebroken, en 
stuit het aanstellen van meerdere lectoren ook nog op bezwaren, 
dan moeten de assistenten, die deze hoofdvakken onderwijzen, 
onbeperkte bevoegdheid hebben om te doceeren. 

Daar nu het Genootschap steeds de grootste belangstelling 
heeft getoond in de onderwijsk,westie, en gelukkig ook op resul-
taten kan wijzen van zijn raadgevingen en bemoeiingen, schijnt 
het me wenschelijk, op een der volgende vergaderingen, dit onder- 
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werp in discussie te brengen, opdat we gezamelijk middelen be-
ramen, waardoor verbetering zou kunnen komen in dezen onhoud-

baren toestand. 
Nu het doel waarvoor de tandheelkundige kliniek is opge-

richt een ander is geworden, dienen de middelen om dit te 
bereiken, daarmee in overeenstemming gebracht te worden. 

Hiervoor moeten we strijden. Gemakkelijk zal dit niet gaan, 
doch wanneer de . moeilijkheden en bezwaren waarop we zullen 
stuiten ons slechts prikkelen tot de uiterste krachtsinspanning, 
Lal ten slotte onze arbeid met een goeden uitslag bekroond 
worden. 

„Elk streven wekt weerstand, en wie overwinnen wil moet 
strijden ; strekt de weerstand slechts om onzen ijver te prikkelen, 
dan is de zege beslist. Zij het langzaam, onfeilbaar naderen wij 
het doel." De groote Donders richtte in het 10e jaarverslag van 
het gasthuis voor ooglijders, deze woorden tot ons buitengewoon 
lid. Mogen ze bewaarheid worden bij ons ernstig streven, opdat 
de school, binnen niet al te langen tijd, aan billijke eischen zal 
voldoen en dat ze hare nieuwe, hare hoogere roeping kunne 
vervullen : het vormen van wetenschappelijke, systematisch 
onderwezen, en praktisch geschoolde tandheelkundigen. 

In de laatste kwart eeuw is ook het vereenigingsleven hier 

te lande tot ontwikkeling gekomen en ook hierin is de nieuwe 

wereld de oude tot voorbeeld geweest. Reeds in 1817 had 
D r. Hayden plan om een National convention of dentists te 
stichten maar the pear was not ripe for dentistry". Van tijd 

tot tijd hernieuwde hij echter zijn pogingen, tot eindelijk in 
4837 in New York city ,the New York society of Dental Surgeons" 
werd opgericht. Dit lichaam had slechts een kortstondig bestaan 

en' men weet weinig of niets van zijn werkzaamheden. Hieruit 
ontstond echter in 1840 „The american society of Dental surgeons". 

Sol y m a n B r o w n, de eerste secretaris van deze vereeniging, 
schrijft van Horace Hayden: „when he shall have been 
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forgotten as a dental practitioner and physiologist, he will be 
remembered by his professional successors as the father of the 
American Society of Dental Surgeons," en dit beteekent : de 
vader van het tandheelkundig vereenigingsleven. Hij is de eerste 
tandheelkundige die gevoelt heeft de behoefte tot aansluiting 
met beroepsgenooten, de eerste althans die er uiting aan heeft 
gegeven. Het is daarom dat ik meen de naam van D r. Hayden  

U in herinnering te moeten brengen. 
Het door hem gestichte gezelschap vond, na een 16-jarig 

tijdperk van bloei, een tragisch einde; een born, die in den 
vorm van amalgaam in hun midden werd geworpen, bracht de 
gemoederen zoo zeer in beroering, dat de Society uiteen spatte. 

Dat het door hem gestrooide zaad echter in vruchtbaren. 
bodem viel,• bewijzen de + 150 Dental societies die de Vereenigde 
Staten nu telt. 

In Europa zijn de „Odontological Society of Great Britain, en 
de Zahnärztlicher Verein", respectievelijk in 1856 en 57 opge-
richt, de oudste. De Central Verein Deutscher Zähnäizte dateert 
van 1869. 

Veertig Jaren na de oprichting van de American Society ontstond 
het „Ned. Tandh. Genootschap'' welks geschiedenis, werken en 
streven u allen uit de „Handelingen" bekend zijn. Hoewel het niet 
waarschijnlijk of wenschelijk is, dat het aantal Tandheelkundige 
Vereenigingen hier in die mate zal toenemen als in Amerika, zoo 
kunnen we toch met vreugde constateeren dat naast ons Ge-
nootschap in 1893 een zustervereeniging is opgericht, de „Ned. 
Tandmeesters Vereeniging", in wier bloei wij ons oprecht ver-
heugen. Het kan niet anders dan bevorderlijk zijn voor het 
vereenigingsleven, voor de belangen van onzen stand, en misschien 
ook voor het gehalte van den wetenschappelijken arbeid, dat er een 
zekere concurrentie bestaat. Deze toch is een prikkel te meer 
om de vergaderingen door praktische nieuwigheden, door interes-
sante wetenschappelijke mededeelingen aantrekkelijk te maken, 
zoodat daardoor den jongen collega's het nut van samenkomen 
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met vakgenooten duidelijk zal blijken, en bij dezen de lust zal 
worden opgewekt, zich bij hen aan te sluiten. Concurrentie is 
het beste antidotum tegen sleur, gemakzucht, onverschilligheid. 

Ook voor de belangen van onzen stand is het niet kwaad dat 
er meer dan ééne vereeniging. bestaat. Door vereenigd pogen zal 
men meer kunnen bereiken, wanneer men slechts in gelijke 
richting werkzaam is, en zelfs al, mochten soms onze wegen niet 
altijd parallel gaan, dan kan de wrijving die ontstaat een heil-
zamen invloed hebben. 

In d4 eerste plaats noemde ik het bestaan van meerdere ge-
zelschappen bevorderlijk voor het vereenigingsleven. Dit is dui-
delijk. Door een zekere affiniteit ontstaan in de samenleving 
groepen van gelijkdenkenden ; de één zal zich bij voorkeur bij 
dit, de ander bij dat gezelschap aansluiten. Hoe homogener nu 
een gezelschap is hoe beter, hoe aangenamer geest er zal heer-
schen, en hoe meer het zal praesteeren. En wanneer iemand, die 
misschien om persoonlijke redenen zal nalaten tot het ééne ge-
zelschap toe te treden, zich bij het andere aanstuit, dan is er 
veel bereikt. 

De gelegenheid om zich bij anderen aan te sluiten moet ruim-
schoots geboden worden. Want dit is voor ieder noodzakelijk die 
niet wil ondergaan in de dagelijksche sleur der praktijk. Wie 
de zoo noodige ambitie wil behouden moet zien wat anderen 
praesteeren, en de belangstelling-voor het wetenschappelijke ge-
deelte van ons vak mag niet verflauwen. Men moet daarom niet 
alleen lid zijn van een vereeniging, maar ook de vergaderingen 
geregeld bezoeken. Dit vond ik in een aanhaling uit „The journal 
of the american med. association" aardig gezegd door Dr. H all.  
„Wie niet trouw op vergaderingen komt," zoo zegt hij, „kan in 
tweeërlei dwaling vervallen. Is hij tot zelfverheffing geneigd dan 
overdrijft hij die, door niet te zien wat anderen kunnen. Is lij 
bedeesd van aard, dan onderschat hij zich zelf, door de zwakkeren 
dan hij niet te kennen. Men moet zijn vóór- en achtermannen 
kunnen zien, en ook, om aan zoovele geslachten van geneeskun- 
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digen, die ons geleerd hebben, een deel van onzen schuld af te 
doen, naar vermogen bijdragen tot leering van de jongeren." 

Ten slotte nog eenige woorden over het 3de lid onzer trilogie : 
het tijdschrift. Het eerste tandheelkundig vakblad „The american 
Journal of Dental Science" verscheen in Juni 1839 en werd onder 
redactie van Pa r m 1 y en Harris uitgegeven door B a k e r, 
Pa r m 1 y en So I i m a n B r o w n. Reeds het volgende jaar 
kwam het tijdschrift in het bezit van „The American Society of 
Dental Surgeons" en bleef dit tot 1850, toen het persoonlijk eigen-
dom werd van Dr. Ha r r i s, die het voor eigen rekening ver-
der uitgaf. 

Wanneer we de groote menigte tandheelkundige tijdschriften, 
die in de laatste 50 jaren zijn opgericht, zien en inzien, komt 
men onwillekeurig tot de pessimistische overweging of het mis-
schien niet beter ware, dat er nooit een tandheelkundig tijdschrift 
bestaan had. Er wordt inderdaad zooveel gepubliceerd dat liever 
nooit uitgesproken, laat staan gedrukt had moeten worden, dat 
deze nihilistische gedachte te vergeven is. Maar we moeten wel 
bedenken, dat die algemeene schrijfwoede een teeken des tijds 
is, die zich bij de beoefenaars van alle geleerde en niet geleerde 
beroepen openbaart en dat men het den tandheelkundigen dus 
niet al te kwalijk mag nemen wanneer die ook wel eens iets 
schrijven wat nu juist niet altijd belangrijk, soms zelfs bezijden 
de waarheid of in strijd met de wetenschap is. 

We hebben aan de tijdschriften zoo oneindig veel te danken, 
dat we die kleine bezwaren wel op den koop toe mogen nemen. 
Een tijdschrift in de Nederlandsche taal is noodzakelijk, evenzeer 
als een nationale vereeniging en een eigen school. Want alleen 
hierdoor kunnen we er voor waken, dat onze machtige naburen 
ons niet geheel negeeren. 

Een nationaal tijdschrift is het spiegelbeeld, ja, de blijvende 
photografie der professie, waaruit het verre nageslacht kan oor-
deelen over het gehalte der tegenwoordige tandartsen. Uit de 
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gedachte zal het zien of er oorspronkelijkheid, een spoortje ge-
nialiteit aanwezig was ; uit den opzet, de behandeling van het 
onderwerp, hoe het met de wetenschappelijke kennis stond ; uit 
den vorm, taal en stijl, de trap van beschaving en algemeene 
ontwikkeling nagaan. Laten we dus allen onze krachten inspan-
nen om dat beeld zoo fraai en goed mogelijk te maken. 

Gij ziet het M. H. ! moeilijke dagen zullen er voor het Genoot-
schap aanbreken, er wacht ons arbeid en strijd ! Dit is er nu 
reeds het gevolg van dat gij het praesidiaat op mijn jeugdige en 
onbeproefde schouders hebt gelegd, die wellicht te zwak zullen . 
blijken om den door mij verklaarden oorlog tot een goed einde 
te brengen. 

Slechts één goede eigenschap ben ik mij bewust te deelen 
met mijn hooggeachten voorganger: zijn onwankelbare trouw en 
liefde voor het Genootschap ! 

Wanneer gij hiervan overtuigd zijt, zult ge mij met welwillend-
heid en zachtheid beoordeelen,als ik in mijn handelen mocht dwalen; 

Met alte vertrouwen reken ik op de hulp en steun van mijn 
medebestuurders! Op onzen vice-voorzitter, die, hoewel een 
enkel grijs haar doet vermoeden, dat hij de 20 al gepasseerd 
is, met alle hartstocht eener eerste liefde zijn beroep bemint, 
en arbeidt met een enthousiasme en opgewektheid die aanstekelijk 
werken op hen die het voorrecht hebben met hem om te gaan. 

Wanneer gij nu terecht mocht vreezen dat het bestuur, door 
al dat jeugdig vuur, dat natuurlijk ook secretaris en biblio- 
thecaris bezielt, in bezadigdheid en kalmte tekort zal schieten, 
dan kan ik U geruststellend op onzen penningmeester wijzen, 
de eenige die' vast en trouw zijn ambt steeds blijft bekleeden, 
die eigenlijk de hoofdpersoon, het • middelpunt is, waarom zich 
telkens nieuwe leden groepeeren. 

Doch ook het bewustzijn, dat we bekwame voorzitters in ons 
midden hebben, die mij met raad en daad gaarne zullen bijstaan, 
geeft me moed. 

We hadden gedurende het bestaan van ons Genootschap onzen 
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oer-praeses, die we den voorzitter van het stabiel-evenwicht 

zouden kannen noemen. 
Toen onze vereeniging een oogenblik van :den goeden weg, van 

de oude traditie trachtte af te wijken, kregen we onzen voorzitter 
van de rem, die met vaste hand de teugels in handen nam, 
en ons in de goede richting hield. 

Moge het mij gegeven zijn te worden de voorzitter van den 
hef boom ! 

Aan U, M. H. om mijne illusie tot werkelijkheid te maken. 

Zu neuen Thaten rüste dich ! 
Met deze, Brünhilde's woorden, aanvaard ik mijn praesidiaat ! 
Een daverend applaus was de instemmende uiting van de 

vergadering. ' 
De' nieuwe Voorzitter begon_ direct met de loopende zaken, en 

deed den Secretaris voorlezen: le. een brief van den Heer P. C. W. 
S c h o o n d e r m a r k, waarin hij het ,.Tandheelkundig Week-
blad", door hem uitgegeven, onder de aandacht bracht van de 
leden van het Genootschap en dringend verzocht om mede-
werking. Een exemplaar begeleidde dit schrijven. 

Dit werd als kennisgeving aangenomen. 
2e, Een' schrijven van den Heer Romein, waarin hij be-

dankt voor het lidmaatschap van het Nederlandsch Tandheel-
kundig Genootschap. 

3e Eene uitnoodiging van de Eastern Counties Branch of the 
British Dental Association tot het bijwonen van eene vergadering 
in de maand Augustus 1901 in de nabijheid van Londen. 

De Voorzitter spreekt als zijn meeping en ook die van het 
bestuur uit, dat deze uitnoodiging onder de heerschende om- 
standigheden door het Genootschap niet mag worden aangenomen. 

Dr. van der Hoeven, Dr. Th. Dentz en J. Schoon- 
der mark verzetten zich hier tegen, allen, om rede men de 
wetenschap moet afscheiden van de politiek. 

De Hr. Her c k e n r a t h verklaart met den Voorzitter mede 
te gaan, en de Hr. Gr evers merkt nog op, dat als men aan- 
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neemt, , men toch op bepaalden tijd eene officiëele uitnoo-

diging ontvangt en het verzoek te melden hoeveel personen de 

Engelsche Vereeniging kan verwachten. Gesteld dat er dan 
niemand ging, ook niet van het Bestuur, dan blameert zich het 
Genootschap door eerst de uitnoodiging aan te nemen, en ten 
slotte te moeten berichten dat er niemand komt. 

Discussie bleek onvruchtbaar en daarom werd gestemd over het 
al- of niet aannemen van de uitnoodiging. De groote meerderheid 
was voor het aanvaarden der invitatie. 

Hierop volgde een korte pauze. 
De vergadering werd voortgezet allereerst met de definitieve 

bespreking van de uitgave der „Handelingen" in combinatie met 
het Tijdschrift voor Tandheelkunde. De Voorzitter zegt nog eens. 
dat de combinatie hoofdzakelijk ten doel heeft meerdere publiciteit 
te geven aan het werken en streven van het Genootschap. Hij 
leest nog eens het laatste voorstel van de Redactie van het 
„Tijdschrift voor .Tandheelkunde," waarin dan als hoofdzaak 
staat: dat de «Handelingen« afgedrukt zullen worden achter het 

Tijdschrift en wel de Notulen zooals zij voorkomen in het Notulen-
boek van het N. T. G. met de ingelaschte voordrachten. 

Daarvoor zou het N. T. G. betalen zooveel als de uitgevers-
rekening bedraagt en de kosten van de cliché's. Ook zouden 
separaat-afdrukken vervaardigd worden vdor den kostenden prijs 
voor elk der leden van het Genootschap en ter verspreiding. 
De Hr. G r e v e r s wijst er nog op, dat deze samenwerking 
snel verschijnen en mindere kosten als voordeelen heeft. 

Dr. T h. Den t z herhaalt nog eens, dat de publiciteit wel grootes 
wordt, maar vroeger verschijnen niet mogelijk is als de leden niet 
sneller de noodige stukken inleveren.. 

Dr. van der Hoeven wenscht te verklaren, dat hij zich 
nu geheel bij de voorstellen van het Bestuur aansluit. 

De Heer G r e e t e r bespreekt nog eens het eerste voorstel van 
bet Tijdschrift voor Tandheelkunde, wat toch zoo royaal mogelijk 
was. Dit voorstel had tot grond, dat de meening heerschte bij 
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cle Redactie, dat het Genootschap de combinatie wenschte ook ter 
leniging der financieele bezwaren van de uitgave der Handelingen. 

De Redactie van het „T. v. T." had het eervol gevonden de 
voordrachten uit het Genootschap als hoofdartikelen te plaatsen 
en de meerdere kosten ,daarom op zich willen nemen.: Nu de 
„Handelingen" alleen „bijlage" worden is die eer en verbetering 
verdwenen en eischt dus nu de Redactie de evenredige betaling 
der onkosten. 

Eenige leden wenschen zich nog te verklaren voor het eerste 
of tweede voorstel. Ook wordt nog gevraagd of de leden van 
het Genootschap bij combinatie het geheele „Tijdschrift voor 
Tandheelkunde" ontvangen. Bij monde van den Heer Grevers 
wordt daarop verzekerd, dat de Redactie dat nooit zal kunnen 
doen, daar het dan veel abonné's verliest. De voorzitter for-
muleert het laatste voorstel aldus : 

„De „Handelingen" verschijnen als bijlage van het T. v. T. en 
de kosten van drukken, clichés en separaatafdrukken worden 
geheel gedragen door het Genootschap." 

Hierover wordt gestemd en uit de stemming blijkt dat de groote 
meerderheid voor het bovenstaande voorstel is. 

Een voorstel van den heer W i t t h a u s om ter vergadering 
bloc-notes te deponeeren, waarop ieder der discussianten zijne 
opmerkingen moet 'schrijven en deze dus schriftelijk bij den 
Secretaris worden ingediend, wordt aangenomen. 

De voorzitter verleent het woord aan den Heer R. A n e m a 
uit Batavia voor zijn voordracht getiteld: 

„Wat ik op 't gebied van porselein kroon- en brug-
werk zag en hoorde in Chicago." 

Mijne Heeren ! 

Het doet mij groot genoegen heden in Uw midden te zijn ! 
Voaresrst omdat ik vele mij persoonlijk bekende collega's hier 
mag aantreffen, maar ook omdat ik na eene afwezigheid van 
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51 jaar, gedurende welken tijd ik mij heb moeten spenen van 
eiken omgang in vereeniging met Hollandsche tandmeesters, nu 
wederom in staat gesteld ben te genieten van eene vergadering 
van het Ned. Tandheelkundig Genootschap. 

Hoewel het verblijf op Java voor mij aangename herinneringen 
heeft, vooral waar bet den steun geldt der Bataviaasche genees- 
heeren in mijn pogingen om ons vak het aanzien te geven waar 
het tegenwoordig recht op heeft, zoo miste ik daarbij dikwijls 
de hulp der Indische vakgenooten. 

Wel is waar niet van allen ; maar de weldenkenden wonen te 
ver van elkaar om door geregelde samenkomsten het goede 
doel te bevorderen. Gij allen met mij zijt overtuigd van het 
groote nut dat een geregelde omgang met collega's met zich 
brengt. Niet alleen dat de goede verstandhouding zoo noodig 
vooral voor de beoefenaars eener jonge wetenschap als' de onze, 
daardoor wordt bevorderd, maar ook bieden dezebijeenkomsten den 
leden een gemakkelijk middel aan tot het vernemen van wetens-
waardigheden die men vaak niet in tijdschriften kan vinden. 

De energie, noodig om deze leemten eenigszins aan te vullen, 
bleef eveneens uit, omdat het tropisch klimaat het lichaam en 
den geest van den westerling afmat en driedubbele wilskracht 
vordert als hij zijne apathie wil overwinnen. 

Na 5 jaren van ingespannen arbeid was ik meer dan vermoeid 
en haakte naar rust. 

Mijn thuisreis geschiedde over China en bracht mij in Japan, 
waar, aan mijn groot verlangen tot zalig-niets-doen, kon worden 
voldaan. 

Dit land, met zijn vredige luchten, uitgespannen over zilveren 
wateren in liefelijk groene landschappen, met zijne blijmoedige 
bevolking bij wie het kunstgevoel als bij geen ander volk is 
ontwikkeld, is als bij uitstek geschikt om den moeden reiziger 
lafenis te schenken. 

De zoete droom duurde helaas slechts luttele weken; de herinne-
ring bleef, en vergezelde mij over den Stillen Oceaan naar Amerika. 
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Hier, in het land van aktie, ontwaakte ik, richtte den stap naar 
dien van den voorbijganger en in Chicago gekomen herleefde 
ook de lust om mijn verwaarloosd, maar toch niet vergeten kind, 
de tandheelkunde, te gaan begroeten. 

Oude vrienden en kennissen, die ik in deze stad mocht aantreffen 
en hartelijk de hand drukken, waren mij zeer behulpzaam. 

Daar ik mijn verblijf op 14 dagen gesteld had en niet te veel 
hooi op den vork wilde nemen, koos ik porselein kroon- en 
brugwerk en volgde daarin een cursus bij Dr. H. Goslee, een 
mijner vroegere studiemakkers, die 'beschikt over een enorm 
klinisch materiaal in het Chicago College of Dental Surgery. 

Van hetgeen ik zag, hoorde en zelf vervaardigde, wensch ik 

U heden iets te vertellen. 
Het zal zijn van oud en van nieuw. 
Vergeef mij als er voor U te veel van het eerste bij is. 

Het behoeft wel geen nader betoog dat kunstkronen voorzien 
van een kap over het worteluiteinde, te verkiezen zijn boven die 
welke slechts met een stift in den wortel zijn bevestigd. Echter 
heeft zelfs de zoogen. Richmond-kroon nog dikwijls het gebrek 
dat na eenigen tijd eene verkleuring optreedt op den grens van 
tand en dekplaatje, waardoor aan den tandvleeschrand eene 

onoogelijke zone ontstaat. 

Voordeelen 
Het metalen dekplaatje reikende tot de snij vlakte berooft daarbij 

van geheel- het porselein geheel'van zijn doorschijnendheid. 
porceleinen 
kroon boven 

De Ceramiek, toegepast op kroonwerk, heeft niet alleen deze 
Richmond- gebreken verholpen, maar stelt ons tevens in staat, een kroon 
kroon. van natuurlijker vorm te vervaardigen dan vroeger. 

Porcelein is echter betrekkelijk broos ; en hier kom ik als van 
zelf op het geval waar deze stof geen aanwending kan vinden 
en wel bij een korte beet, waar het laagje porcelein te dun 
zou moeten vallen om sterk te zijn 

Wetende dat 't weerstandsvermogen van porcelein toeneemt 
met de massa zoo kost het geen moeite te begrijpen waarom 

Sterkte van 
porcelein. 
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hij dit werk de wortels korter gevijld 
and ere. 

Dat wij daarentegen over de sterkte van deze stof ook weer 
niet te gering moeten denken, herinnerende aan 79 kg. als de 
gemiddelde bijtkracht der kaken, bewijzen de onderzoekingen van 
Dr. N ij m a n die vond, dat een van Close's porcelein poeder 
vervaardigde praemolaar metende 

van mast-cervic 7 m.in. 
„ mes dist. 	4 „ „ 

en „ bucc-ling 6 „ „ 
belaisting van 753 kg. brak en een 

van mast-cervic 7 m.m. 
▪ mes-dist. 	8 „ „ 
„ bucc-ling 6 „ „ eerst pa 9981/2 kg. 

Door andere proefnemingen is aan 't licht gekomen dat de 
moleculaire samenhang van porselein met een hoog smeltpunt 
belangrijk grooter is dan van die soorten welke vervloeien bij 
lagere warmtegraden. Zeer aan te raden is dan ook Close's 
„continuous gum body" smeltpunt van 2203-2500 F.-; voor 
kroon- en brugwerk echter van te voren nog eens flink te pulve-
riseeren. Bij het boetseeren kan men er dan zooveel te sierlijker 
vormen aan geven. 

De gewone goudsoldeersels laten ons bij deze hooge tempera- 
turen in den steek en wij nemen daarom onze toevlucht tot zuiver 

2 soldeer- goud ot platina goudsoldeersel en voor de metalen bestemd voor 
18 en,2me- kap en stift tot platina en platina-irridium. De band dient 28 
ten voor 
Lp en stift gauge dik te zijn en in geval zuiver goud als bevestigingsmiddel 
et hunne aangewend . wordt, moeten de uiteinden over elkaar liggen om 
aswending% 

te voorkomen dat de baud bij het bakken zich door expansie 
opent. Indien gij platina-soldeersel neemt kunnen de uiteinden 
tegen elkaar gelegd worden. 

Door nu op den band een plaatje te bevestigen van 32 g-platina-
iridium, wordt deze in een stevigen kap herschapen. 

De van het zelfde metaal vervaardigde stift moet ongeveer de 

worden dan bij het 

na eene molaar metende 
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lengte hebben van de te maken kroon, driehoekig of vierkant 
zijn en met minstens twee zijner zijvlakken tegen den wand van 
het kanaal rusten; hij het prepareeren van dit laatste zorg-
dragende niet meer van de tandsubstantie op te 'offeren dan 
strikt noodig is. 

Het naar de snij-respect. kauwvlakte uitstekende deel der stift 
zal zóó ver tongwaarts geplaats worden dat het niet hinderlijk 
is bij het opzetten van den tand. 

Opsi ijpen Slijp de „facing" zoo, dat zij de labiale zijde van den band 
der„facing" volkomen bedekt. 
en porcelein- 
contour aan Het porcelein aldus geankerd tusschen kap en „facing" kan 
tongzIjde, nooit afbraken. Wij krijgen nu meteen eene juiste aansluiting 

tegen het tandvleesch, dat zich na de voorzorg van geleidelijk 
terugdringen van den rand met gutta-percha, zonder irritatie 
verschijnsel zacht over het gladde porcelein oppervlak heenlegt. 

De tongzijde van den worlel dient tot even onder het tandvleesch 
weggenomen. Het porselein moet de band aldaar niet bedekken, 
maar met een gebolden rand, meer uitgesproken nog dan b.v. de 
glazuurrand in het melkgebit, een weinig tegen het tandvleesch 
aandrukken. De porcelein-massa wint hierdoor in sterkte en er 
ontstaat een geleidelijke, voor den tong aangename grens. Vóór 

Het soldee- het soldeeren dient ge zekerheid te hebben dat er volstrekt 
ren. 

	

	 contact is tusschen de verschillende metaaldoelen en tijdens 
deze bewerk.ng  moet de geheele linguale zijde der facing, met 
het oog op de gelijkmatige verhitting, bloot zijn. Zuiver goud 
kan dan met vertrouwen gebruikt worden, altijd indien gij 
juist genoeg neemt om de verbindingen te doen ontstaan, en geen 
overvloedig soldeersel in globuleuzen vorm achterlaat, dat bij 
het bakken naderhand, onder het porselein door het platina. 

geabsorbeerd, aanleiding geeft tot poreusheid. 
Het soldeeren van de „facing" aan de kap heeft tot doel: 

stevigheid. 
Bij de zes voortanden warden de pennetjes zoo laag mogelijk 

tegen de kap aangeboden en in contact gebracht met het surplus 



erster. 
qsstaaf- 
inhen- 
der 

.en. 

ensehap- 
der 

selein- 
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van de stift, opdat er zooveel mogelijk ruimte overschiet voor 
het porselein en het metaal niet in den weg staat. 

Bij bisuspidaten is het noodig voor steun Va» den lingualen 
heuvel een verticaal staafje op de kap aan te brengen. Dit 
ingeval slechts .één pen in den wortel steekt. Zijn er twee dan 
kan het surplus der linguale stift als versterking dienst doen. 
De top dient echter mooi afgerond te worden daar deze anders 
zou werken als een wig onder den door het kauwen terweeg-
gebrachten druk en in plaats van tot versterking, tot verzwak-
king aanleiding zou geven. 

In de molaren is één stift voldoende, en wel voor de bovenste 
kiezen in den lingualen wortel en voor de benedenste in den 
distalen. 

In geval van gebruik eener facing, dat met het oog op de 
kleur aanbeveling verdient kan men volstaan met versterkings-
staafjes -in de linguale heuvels als beschreven bij de bicuspi-
daten. Indien er 7ooals bij lage beet voor een facing geen 
ruimte bestaat zoo zijn er ook in de buccale heuvels dergelijke 
stutten noodzakelijk, liefst met divergeerende uiteinden tot betere 
bevestiging van het porcelein. 

Sprekende over de eigenschappen der porceleinpoeders kan in 
't algemeen gezegd worden dat men beter doet om die welke 
smelten op een temperatuur beneden het smeltpunt van zuiver 
goud, voor kroon- en brugwerk niet te gebruiken. Een ander 
kenmerk die de porceleinaarde moet bezitten is een zekere mate 
van „vastheid;" zij moet „blijven staan" d. w. z. ze mag bij 
het boetseeren niet weg zakken en bij 't bakken niet vervloeien ; 
iets waar men niet te licht over moet denken in aanmerking 
nemende de soms niet onbelangrijke hoogte en oppervlakte der 
kronen en bruggen. 

Bij porceleinvullingen waar wij den steun van een matrijs 
genieten is de hoofdzaak deze, dat het materiaal zich niet van de 
wanden terug trekt maar vlak tegen den rand aanvloeit. 
Volgens Dr. Taggart die bakproeven nam met verschillende 
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monsters is Jenkins poeder voor inlegwerk het beste, terwijl 
dezelfde onderzoeker voor kroon-en brugwerk ook de voorkeur 

Behande- geeft aan Close's continuous gum-body. Het poeder laat zich 

bakken. 
door voorzichtig tikken op het handvat de massa in de kleinste 
spleetjes en te gelijk de overtollige vochtdeelen naar de opper-
vlakte gedreven. Als 't water door absorbeerend papier of 
een stukje schoon linnen verwijderd is kan het lichaam verder 
opgebouwd worden, en wel zoover tot dat gij de algemeene contour 
met een belangrijk surplus, verkregen hebt. Dit deeg geleidelijk 
gedroogd tot een stopverfachtige consistentie, wat verhaast kan 
worden door den tand voorzichtig boven een Bunsenschen brander 
te houden, is nu geschikt om met een zeer fijn pennemesje 
bewerkt, de gewenschte vormen aan te nemen. 

Door geleidelijk opbouwen en boetseeren in porseleinaarde 
hebben wij nu een kroon gemaakt, die hard geworden, in 
vorm de mooiste gouden kroon niet alleen evenaardt, maar zelfs 
overtreft. 

Voor het verkrijgen eener goede articulatie doet men wet 
den tand nog even in het articulatiemodel te plaatsen, wat geen 
moeite kost als niet verzuimd is om in het binnenste der kap 
alvorens deze in de gips te monteeren een weinig was te smelten, 
waardoor de verwijdering van het model, zonder beschadiging 
kon geschieden. 

Het bakken. Het eerste bakken zal aan het porselein slechts de „biscuit' 
hardheid geven, voor het tweede rest dan nog de fijnere belijning 

- en vorming, en het vullen van spleetjes in het eerste baksel 
onder den invloed der groote hitte ontstaan. Deze maal wordt 
de temperatuur opgevoerd tot de hoogte welke leidt tot de 
volkomen nitrificatie. Heeft men ook nu bij het opbrengen der 
massa aan krimpen gedacht dan is het fornuis voor de derde 
maal zelden noodig. 

Om de kroon in den oven in een verticalen stand te houden 

ling der por. 
seiein.aarde op een zeer reine glasplaat met zuiver water uitstekend mengen.  

het Met het voorwerp stevig vastgebonden in een stifthouder wordt 
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zijn zeer geschikte geperforeerde voetstukjes van vuurvasten 
steen in den handel gebracht. 

Bij 't bakken moet men oppassen de temperatuur niet 
te snel te laten oploopan en dit om het expansie-incident te 

weeggebracht door eene te snelle verdamping der vochtdeelen 

te voorkomen. 

Het smeltpunt van een bolletje zuiver goud naast het voor-

werp in het fornuis geplaatst duidt zeer juist den tijd aan, voor 
het eerste baksel, in welk fornuis ook; maar voor de verdere 
vitrificatie moet het oog geoefend worden daar stroomen zoo- 

wel als fornuizen van tijd tot tijd belangrijk kunnen verschillen. 
Indien er geen tocht in de kamer is verdient het aanbeveling 

om den oven tusschenbeide te openen om de bakvorderingen 
gade te slaan. Een eigenaardig glazig voorkomen wijst op het 

oogenblik, waarop gij de warmtebron kunt afsluiten. 
Tegen oververhitting waardoor het porcelein zijn kleur en 

sterkte verliest moet angstvallig gewaakt worden. Zorg ten 
laatste voor langzame afkoeling om bersten door te snelle con-
tractie te voorkomen en uw kroon komt gepolijst en wel uit 
den oven te voorschijn. 

De meeste slechte resultaten zijn te wijten aan oververhitting 
alsmede aan het tegenwoordig zijn van onreinheden, te veel 

zuiver goud en te vlugge opvoering der temperatuur. 

Fornuizen, Wat fornuizen betreft heb ik met zeer veel succes die van 
P e c k en C u s t e r zien gebruiken. 

Voor plaatsen waar geen electriciteit is, zal men, zich moeten 
tevreden stellen met gas of gasoline hetgeen zeker te betreuren 
is, daar het electrische fornuis door zijn grootere zindelijkheid, 
algeheele geruisloosheid en behendigen omvang verre te verkie-

zen is boven de anderen. 

Brugwerk. 
Algemeene In zijn aanhef bij het behandelen van dit onderwerp zeide 

resehonwin- 
;en. 	G o s 1 e e ongeveer het volgende: 
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»Sedert de uitvinding van brugwerk is er waarschijnlijk geen 

tak van tandheelkunde geweest die zoo gebloeid heeft onder 
zulke ongunstige omstandigheden. 

De grootste bedreiging komt van de tandheelkundige charlatans, 
die technisch allereliendigst uitgevoerdespecimen vervaardigen voor 

gevallen die in 't geheel niet voor overbrugging vatbaar waren,— zich 

bij dit werk alleen latende leiden door hun eigen finantieel voordeel. 

Gelukkig dat de aanwending van porcelein, grootendeels deze 
misbruiken uitsluit en dat tengevolge daarvan de tijd van de 

lange en dus onreine spanningen rustende op glinsterende gouden 
tanden en mèèr dan slecht sluitende banden, voorbij is. 

Het publiek, opgevoed door een betere klasse van tandmees-

ters, zal niet langer toestemmen in het aanbrengen van derge-
lijke monumenten voor poovere tandheelkunde." 

Zoo schetst een Amerikaan den Amerikaanschen toestand. 
Hoe is het nu in Nederland? 

Hebben wij in deze onze „Sturm und Drang periode" reeds 
achter den rug? 

Ik geloof van niet, te oordeelen althans naar sommige kwak-

zalverige advertenties in de dagbladen. advertenties waarnaar 
het groote publiek helaas nog maar al te gaarne het werk en 

het zedelijk pijl der tandheelkundigen afmeet. 

Daarbij, — werken de ernstige tandmeesters, als er sprake is 
van brugwerk, door het opwerpen van theoretische bezwaren 

in hun vrees voor dit en hun vrees voor dat, wel genoegzaam 
mede tot het bereiken van het goede doel? 

Vragen, — die gij beter kunt beantwoorden dan ik. 
Bizondere Ook bij het vervaardigen van porceleinen bruggen hebben wij 

elsehen voor in de eerste plaats in het oog te houden wat ik reeds bij 
porseleinen 
bruggen. kroonwerk zeide, dat porcelein daar alleen sterk is, waar bet 

in eenigszins omvangrijken vorm kan aangebracht worden. 
Dunne randjes zijn bepaald te vermijden. 
Meer nog dan bij gouden brugwerk hebben wij de inditicaties 

en contraindicaties nauwkeurig te stellen. 
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Als regel kan gelden, dat de porceleinen brug daar op zijn 
plaats is, waar de beet genoeg ruimte laat voor een sterk 
metalen geraamte, behoorlijk bedekt met porcelein en waar 
wortèls aanwezig zijn, die het vervaardigen van deugdelijke 
pijlers vergunnen. 

Ieder pijler afzonderlijk mag niet meer dan met den druk 
bestemd voor twee kunsttanden, belast worden. 

etalen ge• De vereeniging der deelen moet zoo geschieden, dat de me-
ante der 

talen constructie, onder welke omstandigheid ook, niet mee 
geeft. Elke tand zal zoo mogelijk reeds door het ombuigen der 
pennetjes aan het geraamte verbonden worden; in 't algemeen 
overal waar metaaldeelen te zamen komen moeten deze over 

elkaar liggen, opdat gij het grootst mogelijke soldeeroppervlak 
verkrijgt. 

Twee stangen van platina-irridium van 48 gauge dienen den 
binnenbouw van de brug uit te maken en wel zoo, dat één dezer aan 
zijn beide einden uitgeplet de kappen der beide uiterste brug-
pijlers gedeeltelijk omvat, zorg dragende, dat de stangen zoo 
dicht tegen den onderkant der facings worden aangelegd, dat er 
de meeste ruimte blijft voor het porselein. 

De ronde stang is de beste, wenscht ge om bizondere redenen 
de vierkante, rondt de randen flink af. 

Tot zoover over een bruggenbouw die, wat vorm betreft, ook 
der tusschenkronen (dummies), in overeenstemming is met de 
oude gouden constructie. 

Ik verzoek nu nog eenige oogenblikken uw aandacht voor de 
zoogen. „zadelbrug". 

:adelbrug. Ook hierbij wil ik bij voorkeur de autoriteiten aan 't woord 
laten. Dr. Taggart's methode is de volgende : Na het smalle 
platinaplaatje van p1. m. 30 g. bestemd voor het zadel langs 
den gewonen weg eerst op den metalen stempel gevormd te 
hebben brengt hij het in den mond en drukt 't met een groot 
knopvormig bruineerstaal overal tegen het tandvleesch aan en 
wel zoolang totdat langs de grens van het zadel een licht 
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anaemische -  rand optreedt. Door verschil in densiteit van ver-
schillende plaatsen van het tandvleesch zal men bemerken dat, 
hoe zuiver het metaalmodel ook geweest is, de beschreven 
methode de eenigste is om een gelijkmatige, in 't eerst zelfs 
zacht drukkende en daardoor blijvende aansluiting tegen het 
tandvleesch te krijgen. Daarna neemt men met de kappen en 
het zadel in situ een gipsafdruk en soldeert de deelen aan 
elkaar. Vooral nu is platina-soldeersel zeer azn te raden omdat 
ge hiermede de hoeken tusschen zadel en kap kunt opvullen. 

Zuiver goud kan slechts dienen om deelen aan elkander te 
hechten en vloeit dadelijk weg als men tracht het eenige meer-
dere dikte te geven. 

Het zadel met platina-soldeersel aan de kappen verbonden 
met slechts één stang van 18 g. en wel om de facings op te 
bevestigen, geeft eene onbuigbare metalen constructie. 

Bij deze methode kunnen wij, in tegenstelling met de brug-
gen met zoogen. „self cleansing space", den natuurlijken lingu-
alen kroonvorm der tusschenkronen weergeven, door van 
de plaats beantwoordende aan den lingo-cervicalen lijn van den 
te remplaceeren tand, het porcelein direkt van het zadel naar 
de kauwvlakte op te bouwen. 

T a g g a r t waarschuwt echter zeer uitdrukkelijk tegen het 
misbruiken der zadels. 

Is echter een zadel goed gebouwd, in een zindelijken mond 
en is de tandvleeschrand vrij van irritatie en geen onaangename 
lucht aanwezig, dan neemt hij gaarne alle risico op zich met 
betrekking tot het tandvleeschaspect onder het platina. 

Gevallen die na 5 en 6 jaren geen verandering hebben on-
dergaan zijn er om te bewijzen, dat dit oordeel niet te licht-
`aardig is uitgesproken. 

Dr. Goslee zegt van deze zaak: de aanwending is onvermij-
delijk bij die bruggen waar één of soms twee tanden voor of 
achter de pijlers worden aangebracht alsmede daar waar eenige 
steun tusschen de hoofden noodig is om deze laatsten van druk 
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dienen met groote omzichtigheid uitgekozen en de uitvoering 
moet technisch volmaakt zijn. 

Prof. Brophy keurt zadels af omdat hij op anatomisshe gron-
den meent te kunnen aantoonen dat er na 5 jaren zooveel re-
sorbtie onder is opgetreden dat eene hinderlijke ruimte ontstaat. 

Dr. A m es antwoordt dat dit theoretische bezwaren zijn en 
het weefsel integendeel geneigdheid bezit zich tegen het zadel 
aan te leggen; bovendien zegt Dr. F e r n a n d e z is het lang 
genoeg als een dergelijke brug 5 jaren zonder eenig gebrek blijft 

• en als hij het dan nog 2-3 jaren vrij goed uithoudt kan men tevreden 
zijn. Wij moeten niet te veel willen. Volgens hem gaan 25 pCt. 
der goudvullingen zelfs van gerenommeerde tandartsen ook fout. 

Zadelbrug 	De zadelbrug naar de methode N y ma n, zoo klein mogelijk 
„Nyman." 

genomen, d. w. z. voor elke tusschenkroon (dum:my), slechts 
het oppervlak van den tandhals in dwarse doorsnede en de 
verbinding tusschen deze deelen en de pijlers zeer smal, geeft 
de volgende voordeelen : 

1. een aangenaam gevoel voor den tong door den meer natuur-

lijken contour der kronen. 
2. een grootere hoeveelheid porcelein en dus meer sterkte. 

Hiermede geachte Collega's ben ik aan het einde mijner 
mededeelingen gekomen. 

Liever, dan zoo veel te moeten opsommen van anderer ervaring, 
had ik U van de mijne willen vertellen, altijd wanneer deze van 
dezelfde hoedanigheid ware geweest als de hunne. 

De enkele practische gevallen en de door mij vervaardigde 
modellen in Chicago welke laatsten ik U straks zal toonen 
geven mij daartoe echter niet het recht. 

Zooveel durf ik echter wel beweren dat wij met het in 
practijk brengen van dit porselein kroon- en brugwerk een 
onderdeel der tandheelkunde beoefenen dat in groote mate 
haar artistiek aanzien bevordert. 
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Tevens, worden ons daarbij de hoogste eischen der moderne wor-
telbehandeling gesteld, opdat wij de zekerheid erlangen dat het 
kunstwerk door 's menschen hand met zooveel inspanning ver-
vaardigd niet wederom door de natuur zal worden uitgestooten. 

De mondreiniging, die bij dit werk zoozeer op den voorgrond 
treedt verplicht ons, meer nog dan vroeger, al de patiënten 
met nadruk op de hygiene der mondholte te wijzen. Ieder 
hunner heeft er recht op zelfs ongevraagd te vernemen, dat 
verschillende aanzettingen van de tanden verwijderd moeten 
worden. Aan ons de plicht deze operaties hoe moeielijk en 
tijdroovend dikwijls, naar behooren uit te voeren. Is dit ge-
schied en hebben wij door onze belangstelling die van den 
patient opgewekt, dan is het ook niet te veel van hem gevraagd, 
dat de toestand van reinheid, door ons in het leven geroepen, 
door zijne dagelijksche zorg bestendigd blijft. 

Aan de kunst, aan de wetenschap en aan de toewijding van 
den tandmeester voor zijne patienten worden aldus handelende 
de hoogste eischen gesteld. 

Wie onzer zal zich dit echter niet getroosten, wetende, dat 
het veld voor subtiele tandheelkundige kunstbewerkingen hier 
door belangrijk wordt uitgebreid. 	_ 

Wie onzer zal niet met vreugde een onderdeel der odontologie 
begroeten, dat hem met nieuwe liefde voor het vak zal bezielen, 
daar het hem aanspoort tot meerdere ontwikkeling van zoovele 
zijner beste krachten! 

P. S. Naar aanleiding der discussies, ben ik zoo vrij geweest, 
om aan mijn opstel, ter verduidelijking, op sommige plaatsen 
iets toe te voegen. 

De indruk van overbodigheid van enkele der bij de lezing op 
44 Maart gedane vragen wordt daaardoor verklaard. 

Dr. van  der Hoe ven vraagt, of de zadelbruggen nu meer 
gebruikt worden en de self-cleansing bruggen nu opgegeven zijn? 
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De heer A n e m a antwoordt dat hij zes jaren geleden in 
Chicago reeds geleerd heeft om de tusschenkronen (duinmies) 
aan de tongzijde voller te maken en met eene convexiteit op 
het tandvleesch te laten rusten. De praktijk heeft zich ten gunste 
van dezen vorm boven dien met self-cleansing space uitge-
sproken. Deze nieuwe vorm die nog steeds voor gouden brugwerk 
gebruikt wordt en voor vele porseleinen bruggen is de overgang 
tot de tusschenkroon der zadelbruggen, welke laatste wat aan-
raking met 't tandvleesch betreft, hiermede weinig verschilt. 
De theorie is voor self-cleansing, de praktijk zegt, dat niettegen-
staande de voortdurende afstooting van epitheelcellen, de zadel-
constructie doeltreffend is, mits aan de genoemde eischen streng 
voldaan is. 

Dr. van der. Hoeven zwicht voor de practische waarne-
mingen. 

De heer Wi t th a u s spreekt zich tegen de zadelbruggen uit. 
De steun, door het tandvleesch aan de brug gegeven, is on-

beduidend, en de onophoudelijk afgestooten epitheelcellen moeten 
door verrotting het tandvleesch irriteeren. Bij de vrijstaande 
self-cleansing brug geeft hij de voorkeur aan goud boven por-
celein; daar er slechts zelden plaats genoeg zal zijn om een 
porceleinen brug van voldoende dikte te maken. De grootste 
sterkte is hier vereischt, daar de druk van de masticatie ca. 300• 
pond kan bedragen en de ondervinding heeft spr. geleerd in 
dit opzicht het porcelein weinig te vertrouwen. Dat een brug 
5-7 jaren houdt, vindt spr. geen voldoend resultaat voor de 
moeite en kosten, aan zulk werk besteed, wij moeten in dit op-
zicht veel hoogere eischen stellen. 

Aan den heer W i t t h a u s antwoordt spreker dat wanneer 
men Close's body neemt en overal voldoende dik over het metalen 
geraamte heenlegt er geen gevaar voor barsten bestaat. Hieruit 
volgt tegelijk dat porcelein niet kan aangewend worden, in die 
gevallen waar de beet zeer laag, is. De porseleinlaag wordt daar 
te dun en zal bij 't kauwen breken. 
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Op de vraag van den Heer Frank of één stift voor molaren 
voldoende is, verklaart de Heer A n e m a, dat voor de onder-
molaren de stift in het distale kanaal en voor de bovenmolaren 
in het palatinale kanaal moet geplaatst . worden en dit zeker 
voldoende is, er aan herinnerende dat ook de kap over het wortel- 
uiteinde, groote stevigheid aanbrengt. 

Dr. T h. D en t z verkrijgt het woord voor zijn voordracht 
over „Dentes Hutchinsonii". 


