Vergad ering der Nederlandsehe Tanth
rneestersVereeniging 26 Februari 1894.

UPPTRI+]KSI+IL DIER NOTULEN.
Ageiida :
1. Mededeelingen van het bestuur omtrent de onderhandelingen voor het op te richten tijdschrift.
2. Besprekingen van de bekende beweging tegei art. 6
van hit huishoudelijk reglement, in te leiden door den
vice-voorzitter.
Aanwezig 15 leden en een introducé.
Na voorlezing der notulen van de vorige Vergadering
worden deze zonder eenige op- of aanmerking goedgekeurd.
Hierna doet de iste secretaris voorlezing van een kort
verslab der bemoeingen van het bestuur in zake de oprichting van een tijdschrift. Hieruit blijkt, dat sedert de oprichting der //Nederlandsehe Tandrneesters-Vereeniging' reeds
plannen bid het bestuur zijn aanhangig gemaakt betreffende
de oprichting van een vereenigingsorgaan. Na opgaaf der
vermoedelijke kosten, wordt overgegaan tot de stemming en
met algemeene stemmen wordt tot de oprichting besloten.
Met betrekking tot de uitvoering van dit besluit wordt
het bestuur diligent verklaard ; zijnerzijds wenscht het
bestuur zulks te aanvaarden onder beding van de assumptie
van 2 gewone leden uit de vereenioing.
Punt
der agenda komt thans ter tafel, en verkrijgt de
vice-voorzitter het woord voor de bespreking van de bekende
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beweging hier te 1a11(ie tegen het onlangs aangenomen a rt. 6
van het huishoudel. reglement. spreker is van oordeel, dat
de zijn voorde jongere collega's in den lande van zekere zijde
wijze, die hen op een dwaalspoor heeft
gelicht o Bene
p
gebracht; lij acht de houding van hen, die zich "talidmeester"
blij ven noemen, ten zeerste correct waardoor zij breken met
de gewoonte van velen, om meer te schijnen dan zij in
werkelijkheid zijn.
Na een uitvoerig betoog worden dooi' den voorzitter de
discussiën geopend.
In hoofdzaak zijn allen 't eens, dat de eenige rechtmatige
titel moet geacht worden die te zijn van "tan dmeester" ; te
ontkennen valt 't echter niet, dat 't voor velen, vooral voor
hen die in de provincieplaatsen wonen, ondoenlijk is den
eenmaal aangenomen titel af te leggen. //Het kan toch niet
in de bedoeling der vereeniging liggen den titel "tandarts"
als zoodanig te incrimineeren en daardoor voor velen de
toetreding als lid der N. T. V. onrnogeiij k te maken" ;
wordt door een der aanwezigen betoogd.
Hij stelt daarom voor art. 6, aldus te wijzigen dat liet
voeren van den titel "tandarts" de toetreding tot liet lidmaatschap der N. T. V. Diet in den weg staat, ofschoon de
vereeniging liet wenschelijk acht dat de leden zich l)edienen
vale hunnen rechtmatigen titel. lEen der leden stelt een
amendement voor, strekkende tot het oniniddelrjk iu behandeling nemen van dit artikel. Tot stemming overgegaan, blijkt
de aanneming van dit amendement ; het gewijzigde art. (3
in stemming komende, wordt met meerderheid vals stemmen
aangenomen.
Met een woord van opwekking tot druk bezoek en liet
gebruik maken vair liet recht van introductie o)
i de wetenschappelijke bijeenkomst van 10 Maart sluit de voorzitter
d e vergadering.
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