
Jaarverslag der 
Nederlandsche TandmeestersVereeniging 

1894--1895. 
uitgebracht in de vergadering van 12 Januari 1895. 

M. II. Voor den tweeden keer sedert de oprichting onzer 
vereeniging heb ik de eer u het jaarverslag aan te bieden, 
dat, u zult het moeten erkennen een minder somberen 
indruk bij u zal teweeg brengen, dan het verslag dat ik 
it ten vorige jare aanbood. 

Het optreden vin het bestuur heeft zijne uitwerking 
niet gemist. Nadat vele leden in den loop van 1893 ge- 
dwongen werden de vereeniging te verlaten, bleek alras 
een aanwas van het ledental, welke op de wetenschappelijke 
verrichtingen der N. T. V. grooten invloed heeft gehad. 

Weliswaar bevond het bestuur zich in lá94 opnieuw in 
de treurige noodzakelijk tegenover sommige leden met ge- 
strengheid op te treden, doch hierbij is het gebleven, de 
vereeniging werd al zeer spoedig van deze ongewenschte 
elementen bevrijd; dat hierdoor het aantal van hen, die 
deel uitmaakten van de N. T. V. zeer was geslonken be- 
hoeft geen betoog, doch gelijk ik hierboven opmerkte was 
de inkrimping van het ledenaantal slechts van tijdelijken 
aard ; in den loop van 1894 werden zeven nieuwe leden 
aangenomen, terwijl vier candidaten zich na de laatst 
gehouden vergadering bij het bestuur hadden aangemeld, die 
in '94 niet meer konden geballoteerd worden. 
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Op 31 December 1894 telde de vereeniging 20 leden. 

Daar de N. T. V. voortdurende werkzaamheid aan dei 

dag heeft gelegd met betrekking tot de in art. 2 der statuten 
omschreven handelingen der vereeniging, zoo kunnen wij 
gevoegelijk dit verslag in twee afdeelingen splitsen en aan- 

gezien de bedoeling van de eerste alinea den eersten stoot 

gegeven heeft tot de oprichting der N. T. V. zoo zullen 

wij u in de allereerste plaats verslag doen van hetgeen de 

vereeniging in deze richting heeft gedaan. 
Alvorens u echter mededeeling te doen hoe de vereeniging 

is opgetreden in zake de onbevoegde uitoefening mogen wij 
een woord van lof niet onthouden aan die autoriteiten door 
'vier raad en voorlichting wij de gewenschte resultaten 
bereikten, inzonderheid een woord van lof aan den geriees 
kundigen Inspecteur van Noord-Holland ; meer dan iemand 
uwer kan weten, is het uwen Secretaris bekend hoe lof 
waardig en doortastend deze ambtenaar is opgetreden, doch 
daar de bedoelde handelingen steeds een uiterst discreet en 
uit den aard der zaak justitieel karakter droegen meen 
ik het stilzwijgen in zooverre te mogen verbreken, door 
voor u M. H. de door dezen ambtenaar voor onze vereeniging 
verrichte handelingen in het juiste licht te stellen. 

Over het algemeen had de N. T. V. in het afgeloopeu 
jaar geen reden zich te beklagen over gemis aan medewerking 
van de zijde van hen, die behalve de geneeskundige Inspec- 
teur belast zijn met het toezicht op de handhaving der 
gerieeskundige wetten. Waar het bestuur reden had te ver- 
moeden dat de een of andere ambtenaar te kort schoot in 
zijne verpliclitingen was een enkele wenk reeds voldoende 
nm him hieran te herinneren ; in de meeste gevallen bleek 
dat de bepalingen der geneeskundige wetten bij de meeste 
ambtenaren niet onbekend waren, in het tegenovergestelde 
geval hielp reeds eeue enkele correspondentie aan het ge- 
wensehte resultaat. 
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Meestal was deze tusschenkomst noocligf waar de onbevoegde 
zijn arbeidsveld had gekozen in de verschillende Noord 
Hollandsehe gemeenten en hier ondervonden wij steeds eene 
gi'oote bereidwilligheid bij de betrokken burgemeesters. Uit 
de met H. Edelachtb. gevoerde correspondentiën bleek ons 
steeds dat door hen streng de hand wordt gehouden aan 
de bekende circulaire van den geneeskundigen Inspecteur 
voor N. H. in zake het elken reize vertoonen van het 
diploma bij het bezoeken van verschillende plaatsen om 
aldaar de tandheelkunst uit te oefenen; opdat er voldoende 
zekerheid Beata dat hij, die voor korten tijd de praktijk komt 
uitoefenen hiertoe de bevoegdheid bezitte. 

Iu sommige plaatsen werd zelfs van hen, die het diploma 
den bevoegden ambtenaar vertoonden de verklaring geeischt 
dat de oogenblikkelijke bezitter ook rechtmatige eigenaar 
van het vertoonde bewijs van bevoegdheid was. 

Wij moeten echter met weemoed verklaren dat zij, 
die met de handhaving der geneeskundige wetten belast 
zijn in hunne middelen meermalen worden beperkt door de 
twijfelachtige opvattingen onzer geneeskundige wetten, en 
moge het hier niet de plaats zijn hierover een lans te 
breken, toch mogen we niet ontveinzen dat de invoering 
van het nieuwe strafwetboek ons weinig goeds heeft ge- 
bracht. De behandeling dier overtredingen voor den kan- 
tonrechter maakt niet dien indruk en heeft niet die uit- 
werking als vroeger toen deze delicten pan de beoordeeling 
der rechtbanken waren overgelaten, terwijl de instructiën 
der beklaagden en getuigen door gewone politie-ambtenaren 
geleid, dikwijls van dien aard zijn, dat zij voor de ambte- 
naren van hit O. M. bij de kantongerechten geen aanlei- 
ding zijn eene vervolging te laten doorgaan. 

Memge delinquent ontging hierdoor zijne gerechte straf, 
daar in het afgeloopen jaar slechts een paar veroordeelende 
vonnissen werden uitgesproken. 
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Pat het optreden der N. T. V. een onmiskenbaren in- 
vked heeft gehad op de vrije bewegingen der onbevoegden 

kan door u M. H. niet worden ontkend, eenigen hunner 

zagen zich reeds verplicht een compagnieschap aan te gaan 

met bevoegde tandmeesters om hunne strafschuldigheid te 

kunnen ontgaan. 
Betreurenswaardig moet het genoemd worden, dat er nog 

onder de bevoegden — zelfs hij de jongere collega's 

enkelen gevonden worden, die er niet toben opzien aldus 

af te dalen. 
Wij besluiten dit gedeelte van ons verslag met de hoop 

dat het toekomstig bestuur der N. T. V. in bovenstaande 
eene vingerwijzing mogen zien om zoo spoedig mogelijk 
van de Hooke Regeering de toezegging te verkrijgen eener 
herziening der geneeskundige wetten, de Ned.  Maatschappij 
ter bevordering der geneeskunst ging ons hierin reeds voor. 

Thans aan het tweede gedeelte van mijn verslag gekomen, 
geachte medeleden, meen ik ook dit te moeten voorafgaan 
door een oprecht gemeend woord lof en hulde aan die leden 
der N. T. V., door wier ernstig streven deze vereeniging 
is geworden wat zij thans is; wie uwer zal willen ontken- 
uen dat zij gedurende haar zoo kortstondig bestaan op de 
meest ondubbelzinnige wijze heeft getoond. te kunnen het- 
geen zij wilde, en indien u ook dat met mij eens is, dan 
zult u moeten toestemmen dat den leden, die hiertoe hunne 
beste krachten hebben aangewend namens de geheele ver- 
gadering een woord van dank toekomt. • 

De omstandigheden, die er toe hebben bijgedragen de 
arbeid der N. T. V. vruchtbaar te doen zijn mag ik niet 
verzwijgen, waar het bestuur volgens het huishoudelijk reg- 
lement heden avond demissionair is en zeker voor bet toe- 
komstig bestuur eene niet onbelangrijke vingerwijzing 
kunnen zijn. 

In de allereerste plaats wil ik u dan wijzen op de vol- 



Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging 1894 1895. 	69 

maakte eenstemmigheid, die steeds bij het bestuur der 
N. T. V. heeft voorgezeten waardoor niemand regeerde en 
allen regeerden, en wanneer aanstonds de onverbiddelijke 
wet ons heeft ben uiteenspatten dan geloof ik vrij wel dat 
ieder lid van het bestpur de gedachte met zich mede zal 
dragen, het nieuw gekozen bestuur trekke leering uit de 
steeds bij ons plaats gevonden harmonie opdat nit deze een- 
dracht zich een groote macht ontwikkele! 

En thans wenschen wij even met u te blijven stilstaan 
bij hetgeen in het belaub der tandheelkundige wetenschap 
door onze vereeniging in het afgeloopen jaar werd verricht. 
Een zevental vergaderingen werden gedurende 1894 ge- 
houden, die zich steeds door een gezellig samenzijn en een aan- 
genamen toon kenmerkten en die blijkens het oordeel van 
hei die deze vergaderingen getrouw bezochten steeds leer- 
zaam zijn geweest ; de gevoerde debatten getuigden immer 
van een vriendschappelijkere aard. Belangrijke besluiten 
werden in het afgeloopen jaar genomen, inzonderheid zij 
vermeld het besluit waarbij het bestuur der N. T. V. ge- 
machtigd werd tot de uitgave van een tijdschrift en het be- 
noemen eener commissie ten einde na te gaan in hoeverre 
de oprichting eener tandheelkundige school in Nederland 
wenschelijk is. 

Wanneer ik in de eerste plaats uwe aandacht vestig op 
het besluit betreffende het uitgeven van een tijdschrift , dan 
doen wij sulks zeer zeker met het oog op de belangrijke 
geldelijke offers, die hierdoor van de vereeniging werden 
geeischt en niet minder de groote offers door vele leden 
van de N. T. V. gebracht door hunnen steun aan het 
tijdschrift te verleenen. 

Den H.H. JOHN E. GREVERS en W. J. TER KUILE LEM- 

KER, die het bestuur in deze op zoo buitengewone wijze 
bijstonden brengen wij hiervoor een bijzonder woord van 
dank. Duos hunnen krachtigen steun werd de taak van 
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het bestuur aanmerkelijk verlicht en wij twijfelen geenszins 

of gij M. H. zult met deze woorden van oprechten dank 

ten zeerste instemmen. 
Ook op andere wijze verloogende de N. T. V. hare roe- 

ping niet der wetenschap te dienen bij voortduring waren 
wij in de gekgeriheid belangrijke voordrachten te hooren. 

JOHN -E. GREVERS. 	Verslag van het Columbian 
deutal-congres te Chicago. 

B. FRANK. 	 Tandheelkunst in verband met 
de onbevoegde uitoefening. 

j. TER KUILI4 LIMiELt. Over articulatie en vullingen. 
CARL SCHäFER. 	 Stifttanden. 

idem. 	 Operatieve behandeling van 
empyema antr. Highmori. 

idem. 	 Kunsttandplaatsing met be- 
hulp van stiftplanting in het 

roc. alreolaris. 
E. PINKIT0F. 	 Het onderhoud der tanden. 
BERNA1tD FRANK. 	lets over extractiën. 

Idem. 	 Demonstratie van den Bonwill- 
articulator. 

E. STARK. 	 Is de oprichting eener taridh eel- 
kundige school wenschelijk. 

En thans zijn wij aan het einde van ons verslag ge- 
naderd ; indien wij geslaagd zijn u op duidelijke wijze de 
lotgevallen der N. T. V. te hebben medegedeeld, dan rest 
ons slechts de hoop uit te spreken dat de indruk, die u 
zult ontvangen hebben van dien aard zij dat door ons allen 
met de meeste ernst moet worden meegewerkt om net 
voortbestaan dezer nog zoo jeugdige vereeniging te helpen 
bestendigen ; zwaar is de taak, die de N. T. V. op hare 
schouders is gelegd gij allen helpe haar die torscheu. 

Het zij zoo. 	 D. J. C. 





•Stecndrukherij v. h. 'Inland, (Lichtdruk). 






