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De eerste verjaardag der Nederlandsche 

Tand meestersVereeniging 

Als dit dummer van het tijdschrift voor taiidheelkuncle 
verschijnt, viert onze vereeniging haren eersten verjaardag. g.  

Wij ino eit dien dag niet 	 gaan;en taono gemerkt voorbi l1 	 J 
want de eenjarige is eelt te merkwaardig kind, om . daar merkwaardig 

niet iets van te vertellen. 
liet wicht is op een leeftijd, dat andere kinderen gewoon- 

lijk 	
p 

 slapen en eten, nog niet anders dan onrustig en lastig 
geweest. Bij haar geboorte  echter behoefde men niet eens 
zoo .erg helderziend te zijn om haar dat lot met zekerheid 
te kunnen voorspellen. Eene vereeniging, op zulk een primi- 
tieve wijze gevormd als de Nederlandsche Tandïneesters- 
Vereeniging, waarbij de allerzotste combinaties van de meest 
uiteeriloopende figuren broederlijk onder één dak moesten 
gebracht worden, kon niet anders dan een rusteloos tijd- 
perk te gemoet  gaan. 

Het was een huis met een bom in den kelder, die eindelijk 
geexplodeerd is en wanneer men de tegenwoordige ledenlijst *) 
vergelijkt met die, welke voor een jaar geleden gepubliceerd 

*) BERNARD FRANK, E. STARK, H. B. DE JONGE COHEN, CARL SCIIäFER, 

E. PINKHOFF, J. J. GREVERS, OTTI (Zwolle), JOHN E. GREVERS, W. J. TER 

KUILE LEMKER, B. J. GREVERS, W. J. SON, F. MARGADANT, J. SON 

(Ilaarlem), CARL GERKE, HEINEMAN (Groningen), J. STARK' (Rotterdam), 

C. E. STARK ('s Hage). 



TanCilneestcrs-Vereenlgll"1g. 	 4 7 

werd, dan zal zeen spoedig zien, dat er bij die ontploffing 
heel wat verongelukt zijn. 

Zooals de v.ereeniging nu samengesteld is, staat het te 
voorzien, dat ze een tijdperk van rust te gemoet gaat en 
zullen de leden moeten zorgen, dat ze door belangrijke 
voordrachten of mededeelingen den tijd vergoeden, die in 
het afgeloopen jaar door onverkwikkelijke vertooningen te 
loor is gegaan. 

We moeten echter met erkentelijkheid getuigen, dat be- 
halve de hoeveelheid humor, die de vergaderingen oplever- 

ze ook niet weinig hebben bijgedragen om hechter 
banden van vriendschap en waardeering te smeden tusschen 
menschen die anders als vreemden soms vijandig tegenover 
elkander stonden. Wij althans verheugen ons innig, in onze 
verg ad ering het middel gevonden te hebben, de collega's 
van een heel anderen kant te bekijken, dan waarvan ze ons 
gewoonlijk door ontevreden patiënten afgeschilderd worden. 
wij zijn er zeker van, dat, wanneer men na een drukken 
dag, van zijn werk zit uit te rusten en dan aan een patiënt, 
die zich na consultatietijd aanmeldt, laat weten, dat mijnheer 
niet meer te spreken is, deze naar een collega gaande daar 
allesbehalve vriendelijk zijn doopce1 zal lichten. Dat gebeurt 
natuurlijk wederkeerig en 't gevolg is, dat collega's, die niet 
het voorrecht hadden, elkanderp ersoonli'Jk te ontmoeten, door 
die eenzijdige voorlichting met geen vriendelijke gevoelens 
jegens  elkander bezield zijn. Deze verhouding maakt, dat 
!ij het genot van over zaken te spreken, die wederkeerig belang 
inboezemen, moeten derven, d.at ze buiten de ge!egenheid 

practische nziJj 	opmerkingen, waarvan ze dikwijls veel dienst 
kaïinell hebben, te wisselen, en dat ze steeds vreemd blijven 
aan de voordeelen, die in het Fransche spreekwoord : '/l' Union 
fait la force" zoo kort uitgedrukt zijn. 

Wij willen gaarne bekennen, dat ook wij ons niet aan 
den invloed van kwaad spreken hebben kunnen onttrekken 
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en de collega's, die wij thans met oprechte gevoelens van 

vriendschap genegen zijn vroeger maar liefst uit den weg 

gingen. 
Ware dit het eenige voordeel, dat de vereeniging in 

het afgeloopen jaar opgeleverd heeft, dan zou men met dat 

succes al meer dan tevreden woben zijn, — er is evenwel 

meer : ze heeft het bewijs geleverd, dat ze niet aarzelde om 
verkeerdheden, die haar zelve aankleven, te erkennen en 

uit te roeien. 
Onlangs kon men in een dagblad lezen, dat, men iemand 

uit Marokko, die lang in Parijs woonde gevraagd heeft, of hij 
de Parijzenaars niet veel beschaafder vond dan de Mooren. 

"Neen" antwoordde hij, "gij zijt ontegenzeggelijk op het 

"gebied van kunsten en wetenschappen ons verre vooruit, 

"doch iemand, die daarin zeer bedreven is, is daarom nog 

"geen beschaafd man. Bij ons noemt men hem beschaafd, 
"die zich wascht." Hetzij hij dat in letterlijken of figuur- 
lijken zin bedoeld heeft, in ieder geval zou hij de Ned. 

Tandm. Vereeniging ongetwijfeld voor een beschaafde ver- 

eeniging houden, want de bezem is haar niet gespaard. Dit 
heeft haar helaas een massa leden gekost, doch ze betreurt 
dit verlies niet, dewijl alle pogingen om hen te overtuigen, 
dat de belangeii van den tandheelkundigen stand allereerst 
kunnen gediend worden door een waardig optreden, zóó 
weinig sncces hadden, dat hun aanblijven op den duur de 
ontwikkeling der vereeniging in den weg zou staan. 

Wij mogen deze beschouwing niet eindigen voor nog eau 
woord van oprechte hulde gebracht te hebben aan de leden, 
die door belangrijke voordrachten het aantrekkelijke der 
vergaderingen zoo verhoogd hebben. 

Inzonderheid aan den Heer JOHN E. GREVERS die, behalve 
dat hij met zijn onderhoudende causerie, onze vergadering 
van den 20 Jan zoo veel aantrekkelijker maakte, de ver- 
eeniging de eer deed te beurt vallen haar in de Nieuwe 
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Wereld (Chicago) te vertegenwoordigen ; pan den Meer 

FRANK, die door zijra wel doordachte juridische beschouwiii- 

gell de taak van menig expert zoo gemakkelijk gemaakt 

heeft; aan den Heer SCHAEFER, die met • zijn welgeslaagde 

demoiistratie van het vervaardigen van Stiftanden ooze 
wetenschappelijke bijeenkomst zooveel luister bijgezet heeft ; 
aan onzin Secretaris, wiens notulen nog aan het nageslacht 

van zijn ijver getuigen zullen, en ten slotte aan onzen pen- 
ningmeester, wien wij, nu de uitgave van ons tijdschrift zoo 

'u leelijk gat in zijn kas gemaakt heeft, vele nieuwe leden 
toewenschen, om hem daardoor van de knagende zorg voor 
een tekort spoedig te bevrijden 

E. S. 
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