
Aan den lezer! 

Het heeft bij het bestuur een punt van overweging Lllt- 
gemaakt of hit eerste nummer van het TANIJH liL+'LKUND-1G 
TIJDSCHRIFT van een inleidend woord diende vergezeld 
te gaan ; de overweging echter, dat deze aflevering ook in 
haflden komt van niet-leclen der //Nederlandsche Tandmeesters- 
Vereeniging" en enkele belangstellenden, versterkte het be- 
stuur in de meeuin ,dit voor hen een // woord vooraf" niet 
ondienstig ,zoude zijn. 

Sinds geruimen tijd had het bestuur in zijn midden de 

wenschelijkheid van het oprichten van een tijdschrift besproken ; 
den minder vasten grondslag waarop de vereeniging in den 
aanvang van haar bestaan stond, vormde een beletsel, toen 
met een uitgewerkt plan voor den dad te komen en werd 
het raadzaam geacht daarmede te wachten, totdat de jeugdige 
teekenen van levensvatbaarheid toonde. 

Stond het dus bij het bestuur reeds vast, ter gelegener 
tijd een voorstel in bovengenoemden zin den leden voor te 
legen, zoo was het hem toch aangenaam ook uit den boezem 
dir vereeniging een dusdanig voorstel te ontvangen. 

In de druk bezochte bijeenkomst van 26 Februari j.l., 
werd het voorste], om van wege de N. T. V. een tijdschrift 
uit te geven, met algemeene stemmen aangenomen. 

Waar dus zoovele leden het bestaan van een vakblad 
wenschelijk achtten, is twijfel aan het voorzien in eerie he- 
hoefte buitengesloten, doch het verschijnen van chit blad legt 



tevens getuigenis af van de wijze waarop ale V('lt;t'lllblllg 

tracht bevorderlijk te zijn aan de belangen van den thud- 
heelkundigen stand in Nederland. 

Wat nu het doel betreft waartoe dit tijdschrift is opgericht, 
zoo is dit in de eerste plaats om tot Orgaan der vereeniging 

te dienen, en daarin alles wat op bare bijeenkomsten wordt 
behandeld, op te nemen ; verder een ieder, dus ook niet-leden, 
gelegenheid ter pubicatie van oorspronkelijke of andere 
stukken aan te bieden. 

Intusschen stelt het bestuur zich voor onderwerpen, die 
kunnen geacht worden van algemeen belang te zijn en in 
andere tijdschrlfte1l zijn verschenen , over te nemcn en 
hierdoor de braikbaarheid en belangrijkheid van het tijdschrift 
te verhoogen. 

Teti slotte:  
IIet bestuur is zich de groote verantwoordelijkheid, dito 

op zijne schouders is gelegd, ten volle bewust. 
Het aanvaardt die in het volste vertrouwen, dat liet doOr 

de leden evenzeer als door hen, dig de tandlieelkunde in 
ons laird beoefenen, ijverig zal worden gesteund en het hein 
aan bijdragen 	groot of klön —niet zal ontbreken. 

IIET BESTUUR. 


