
Vergadering der Nederlandsehe 
Tandm eestersVereeniging 

12 Januari 1895. 

De vergadering wordt omstreeks 82 uur geopend ; aanwezig 
~ leden. 	 ". 

Het eerst komt aan de orde de ballotage van de H.H. 
S. PINKHOF ('s Hage), W. GREVERS (Haarlem), C. ENGLER 

('s Hage) en W. P. MuLTÉ (Leiden). Allen worden met 
algemeene stemmen tot lid der vereeniging aangenomen. 

Hierila geschiedt voorlezing der notulen welke zonder 
op- of aanmerking worden goedgekeurd. 

Als nu komt aan de orde het voorstel tot wijziging van 
art. 13 en art. 15 van het huishoudelijk reglement. Aan- 
gezien deze voorgestelde wijzigingen het gevolg zijn van een 
daartoe ingediend voorstel van den heer JOHN. E. GREVERS, 
verleent de voorzitter den heer G. het woord tot toelichting 
van zijne ontworpen vooxstellen . 

De heer G. aan het wooed komende stelt voor art. 13. 
"Ieder lid is gerechtigd enz. enz.", te doen vervallen en 

daarvoor het volgende in de plaats te stellen: 

„Alle wettig erkende tandmeesters zoowel hier te lande als daar 
buiten kunnen met vergunning van den voorzitter tot de bijeen- 
komsten worden toegelaten. Zij mogen geen advies uitbrengen, 
tenzij door den voorzitter uitgenoodigd.'' 

„Het toelaten van andere personen tot de vergadering kan 
alleen met toestemming van het geheele bestuur of van de ver- 
gadering geschieden." 
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Spr. licht zijn voorstel aldus toe : uZooals het artikel thans 

luidt heeft het geen zin. En wordt zelfs niet in aangeduid 

welke kwaliteit de te introduceeren persoon moet bezitten 

om te worden toegelaten. Bovendien wordt aan ieder lid 

eene te groote vrijheid gelaten in het binnenleiden van 

personen, voor zoover mij bekend is bestaat er geeii enkel 
wetenschappelijke vereeniging zulk een onbegrensde vrijheid 
in het introduceeren." 

,,Van studenten kan geen sprake zijn, want aanQezieu 

hier ter stede geene officieele school bestaat kan er van 
tandheelkundige studenten in den eigenlijken zin des 
woords niet worden gesproken. De vereeniging beschikt 
over eene beperkte lokaliteit, het kwam zelfs reeds voor 
dat leden der vereeniging zich met een plaatsje achteraf 
moesten tevreden stellen, terwijl een gast —niet tandmeester - 
de voorrang innam." 

Na deze toelichting komt de heer FRANK aan het woord, 
die niet met het voorstel kan medegaan de introductie 
af hankelijk te stellen van het fiat des voorzitters, bovendien 
meent de heer F. in tegenstelling met den voorsteller dat den 
gasten wel degelijk eene eereplaats in de vergadering toekomen. 
Ook de heer SCHäFER is deze meenivg toegedaan. 

De heer STARK aan het woord komende, acht de motieven 
die de geachte voorsteller tot wijziging van art. 13 aan- 
gevoerd heeft niet krachtig genoeg om dat voorstel te steunen. 
Inkrimping van de bevoegdheid tot introductie zal er toe 
leiden dat de introduc's geheel zullen verdwijnen, ook zou 
het te betreuren zijn dat de candidaat-tandmeesters van de 
gelegenheid tot toelating als gast geen gebruik konden maken ; 
vooral in een stad als deze waar studeerenden bijna nooit 
gelegenheid hebben over hun vak het gesproken woord 
te genieten. 

_De heer GREVERS repliceert dat hij zijn voorstel dan in 
zooverre wenscht te wijzigen, dat de ledeti die van het recht 
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van introductie wenschen gebruik te maken vooraf van hun 
voornemen aale het bestuur kennis geven. De heer STARK 

merkt hierbij op dat voor zooverre hem bekend deze beleefd-. 
heid steeds in acht is genomen door de leden die geïntrodu- 
ceerd hebben. Den heer E. PINKHOF, die betoogt met welke 
weinige moeilijkheid hij steeds op alle congressen werd 
binnengelaten, antwoordt de heer G. dat dour hem steeds 
de ervaring van het tegendeel is opgedaan, dat op de vele 
congressen, die door hem werden bijgewoond de toelating 
niet zoo gemakkelijk was en steeds de voorzitters der vertegen- 
woorcligede landen hierin hadden mede te spreken. ZEd. doet 
iu verband hiermede nog enkele mededeelingen omtrent het 
laatste Congres te Chicago. 

Voorts is spr. niet tegen de introductie van studeerenden, 
doch hij blijft vasthouden aan het beginsel dat het bestuur 
bij de introductie moet worden gekend. 

Na al het gehoorde wijzigt de heer GREVERS zijn voor- 
stel aldus 

„Alle wettig erkende tandmeesters zoowel hier te lande als daar 
buiten, beoefenaren van aanverwante wetenschappen kunnen met 
kennisgeviug aan het bestuur tot de vergadering worden toegelaten." 

„Studenten zijn evenzeer aan deze bepaling onderworpen." 

De Voorzitter brengt dit voorstel in rondvraag doch wordt 
suet 5 van de 7 stemmen afgestemd ; de heer SCHäFER 

blijft buiten stemming 
Art. 13 van het huishoudelijk reglement zal dus onver- 

anderd blijven. 
In behandeling komt thins het voorstel van den heer 

JOHN E. GREV1RS art. 15 aldus te wijzigen 
„De leden van het bestuur enz. enz." hieraan toe te voegen: 
„De verkiezing geschiedt in de lauste vergadering van het 

loopende vereenigingsjaar." 

De toelichting des heeren G. is als volgt 
ijDeze toevoeging vereischt M. H., Beene nadere toe- 

lichting daar het duidelijk is dat in den gewonen loop der 
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zaken het geweiisçht is, dat daarin zoo min mogelijk stoornis 

voorkomt." 
Bovendien is het altijd aangenaam voor een nieuw bestuurs 

lid alvorens zitting te nemen zich eenigermate voor te bereiden. 
Tot eenige uitvoerige discussie geeft dit voorstel gecIle 

aanleiding en blijkbaar kunnen alle aanwezige leden zich 
met de strekking er van vereenigen, het gevo1g is dan ook 
dat het voorstel in rondvraag gebracht met algemeene stemmen 
wordt aangenomen. 

Hierna komt aan de orde de verkiezing van een nieuw bestuui'. 
Bij eerste stemming over den voorzitter, komt de heer 

J. J. CTREVERS Sr, in herstemming met Glen heer JohN. 

E. GREVERS,  welke laatste echter verklaart geen mandaat 
te willen aanvaarden, de uitslag der herstemming is ten 
dunste van den heer J. J. GREVERS Sr. Voorts wordt 
bij de volgende stemmingen aangewezen voor vice-voorzitter 
de heer E. STARK, lste  Secretaris, H. B. DE JONGE COHEN, 

2de  Secretaris CARL SCHäFER. 

Ofschoon bij eerste stemming de heer PINKHOF, de aftre- 
dende doch herkiesbare penningmeester met algemeene stein- 
men opnieuw voor deze functie wordt aangewezen verklaart 
Z.Ed. voor geen herbenoeming in aanmerking te willen komen. 

Bij tweede stemming verkrijgt de heer B. FRANK de 
verei.schte meerderheid, de heer F. zal zijne benoeming in 
beraad houden. Thans doet de Secretaris voorlezing van het 
jaarverslag en doet de penningmeester rekening en verant- 
woording van het door hens gehouden beheer. Na enkele 
opmerkingen door sommige leden geuit in het belang der 
vereeniging sluit de Voorzitter de vergadering. 

D. J. C. 


