De strijd tegen de onbevoegden
en de N. T. V.*)
Ofschoon het niet valt te ontkennen dat sedert de opichting der N. T. V. de vervolgingen tegen de onbevoegden
door het Geneeskuidig Staatstoezicht talrijker zijn dan
vroeger, zoo is hiermede nog geenziris gezegd dat deze
vereeniging nu juist haar werk er van maakt de misdrijven
door bedoelde personen gepleegd op te sporen.
Dat een ieder geneigd is verband te brengen tusschen
het bestaan der N. T. V. en de vervolgingen der laatste
tijden, is zoo niet streelend toch nog geen euvel waaraan
de vereeniging volgens sommigen heet mank te gaan.
Zal echter de vereeniging aan haar oorspronkelijk doel
blijven beantwoorden,het tegengaan der onbevoegde uitoefening
der tandheelkunst, dan blijft haar slechts over steeds gereed
te zijn met bare bemiddeling, om hen, die door de onbekendheid met de noodige formaliteiten zich bij haar panmelden
ter zijde te staan en hunne geformuleerde klachten ter
kennisse van de bevoegde autoriteiten te brengen ; dat
hiervan een druk gebruik gemaakt wordt pleit ten zeerste
voor de breede wijze waarop het bestuur der N. T. V.
zijne taak opvat en meermalen ook niet-leden der vereeniging
ten dienste staat ; aan den anderen kant schuilt hierin het
grootste bewijs, dat het streven van de nog zoo jeugdige
*) Dit stuk werd ons door een onzer leden toegezonden met verzoek tot
plaatsing. We hebben gemeend aan dat verzoek gevolg te moeten geven.
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vereeniging van meer dan 66ne zijde op hoogen prijs wordt

gesteld en men haar een groot vertrouwen toezegt.
I3et is niet alleen voldoende dat de vereeniging iedere
klacht die bij haar aangebracht wordt doorzendt naar de
bevoegde autoriteiten ; deze drooge arbeid ten slotte teruggebracht tot het nakomen van enkele formaliteiten zoude
ten slotte niet zeer prikkelend werken, doch de aangename
verhoudingen met bedoelde autoriteiten hebben den leden langzarnerhand aanleiding gegeven, het brandende vraagstuk der
onbevoegde uitoefening der tandheelkunst tot een onderwerp
van degelijke studie te maken. Nieuwe gezichtspunten werden
geopend, hetgeen vroeger den rechter een onschuldig feit
toescheen, komt hem thans als hoogst ernstig voor, hetgeen
vroeger en bagatelle werd opgenomen door de respectieve
ambtenaren van het Openbaar Ministerie waardoor menige
vervolging achterwege bleef, wordt thans door wenigen
ambtenaar als een ernstig vergrijp naar de zitting verwezen
en blijkt het herhaaldelijk dat het O. M. toegerust met
eene meerdere kennis dan men strikt genomen mocht
verwachten van iemand verplicht van zooveel andere delicten
kennis te nemen zeer gestrenge straffen eischt.
Dit alles heeft bijgedragen tot het grootere aantal
vervolgingen teen vroeger ; vreemd is de N. T. V. hieraan
niet, zij heeft echter geageerd op eene wijze die ons allen
eerbied afdwingt ; niet opgetreden als recherche doch door
zonneklaar in gesproken woord en Beschrifte aan te toonen
hoeveel nog tit dusverre door den onbevoegde verricht
thuis behoort bij den tandmeester.
Of het directe. optreden van het groote heir mécanicíens,
kunsttandzetters of plaatsers etc. etc. zeer veel schuld draagt
zullen deze personen zelve kunnen getuigen, waar de N. T. V.
oorspronkelijk gesticht werd om paal en perk te stellen
aan Hunne praktijken.
Het gaat niet pan syrnpatliie op te vatteu en deze pei'soneii
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in bescherming te nemen , de wet, die in ons land een
ieder gelijkelijk bescherming verleent, zal zoo noodig wear
deze personen in hun bestaan bedreigd worden hunne
rechtmatige grieven te gemoet komen, doch een wet die
personen beschermt bij de uitoefening van een voor hin
verboden bedrijf zal zich langer laten wachten dan de
talrijke vervolgingen die voor deze personen nog in 't verschiet
zijn, want uit hetgeen mij van welingelichte zijde werd
verzekerd meen ik werkelijk te mogen opmaken dat er
voor deze lieden een tijdperk is aangebroken dat zich niet
zal kenmerken door eene voor hen bijzondere gemoedsrust
en dat zij door de ongelukkige keuze van hun verboden
bedrijf elkaar mogen toeroepen ilSauve qui p

