
Verslag der Commissie van Redactie 

over het jaar 1895. 

Heeren en Dames ! 

In het nu bijna afgeloopen jaar is ons tijdschrift voor 
het eerst onder eene bijzondere daarvoor benoemde en 
verantwoordelijke commissie verschenen. Stond de vorige 
jaargang onder toezicht van het bestuur der Vereeniging, 
het bleek al spoedig dat aan zulk Bene dubbele verant-
woordelijkheid bezwaren waren verbonden, die het beter 
was voor de toekomst te vermijden, en verder, dat het 
leven van eene redactie-commissie niet door de wisselvallig-
heid van eventueele veranderingen in het bestuur in gevaar 
mag worden gebracht. Deze en andere overwegingen gaven 
aanleiding dat een voorstel werd ingediend om eene afzon-
derlijke commissie voor een bepaald aantal jaren te benoemen, 
welke benoeming plaats vond bij besluit der Vergadering 
van 20 Oct. 1894. Reeds in de Vergadering van 4 Nov. 
d. a. v. kon den leden een concept-reglement worden voorge-
gelegd, welks acht artikelen na openlijke bespreking en het 
aanbrengen van enkele wijzigingen werden goedgekeurd 
(zie afl. 1 van dezen jaargang). 

In den boezem der toen benoemde commissie werden 
vervolgens de noodige huishoudelijke regelingen getroffen, 
en een rooster opgemaakt, volgens welk de leden moeten 
aftreden, ten einde een ongewenschte staking van den 
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geregelden gang van zaken zooveel mogelijk te voorkomen. 
Dat een dergelijk reglement noodzakelijk was, bleek 

helaas reeds in den loop van dit jaar, daar twee leden om 
bijzondere redenen hun mandaat neerlegden, in wier plaats de 
heeren N. J. J. GREETER en T. C. A.BÖLGER benoemd werden, 
terwijl achtereenvolgens de heeren CARL ScnäFER en E. STARK 
hun ontslag namen. Op uitnoodiging van de nog overgeble-
ven leden van Redactie aanvaardden de heeren JOHN E. GREVERS 
en W. J. TER KUILE LEMKER opnieuw het lidmaatschap der 
commissie, en werd deze dus weer voltallig. 

De vrees, die aanvankelijk bij vele vakgenooten bestond, 
dat een Nederlandsch tijdschrift eigenlijk geen reden van 
bestaan had, met bet oog op den reeds bestaanden over-
vloed van buitenlandsche tijdschriften, en den zeer beperkten 
kring van lezers, is gelukkig gebleken ijdel te zijn geweest . 

Het tijdschrift is niet alleen in ons land hij velen een 
goede bekende, maar heeft zelfs zijn weg gevonden naar 
het buitenland, en met niet weinig trots wijzen wij er op, 
dat artikelen in ons blad verschenen, door buitenlandsche 
tijdschriften zijn overgenomen. 

D. en H., ons tijdschrift leeft en bloeit ; en met groote 
voldoening ziet de Redactie het aantal aangroeien van hen, 
die gaarne hun deel, groot of klein, willen bijdragen om 
het tijdschrift in belangrijkheid te doen toenemen. Het is 
waar, de medewerking kon grooter zijn, maar de redactie 
vertrouwt, dat deze niet zal uitblijven, als het meer algemeen 
erkend zal zijn dat het tijdschrift werkelijk in eene bestaande 
behoefte voorziet, en dat de schroom die bij zoovele praktische 
mannen bestaat, om de pen te hanteeren, door het voor-
beeld dat anderen gaven, meer en meer zal verdwijnen. 

Praktische mannen toch hebben wij noodig om het tijd-
schrift belangrijk te doen zijn; geen belletrie beoogen wij. 
Met het doel voor oogen : de verheffing van onzen stand 
wenschen wij niets liever dan eenvoudige, nuttige mede- 
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deelingen of beschouwingen, aan onze wetenschap of aan 
de praktijk ontleend. Daardoor steunen wij elkander, vullen 
elkaar aan en dwingen tevens het pubiek achting af voor 
onzen stand. 

De redactie van haar kant geeft de verzekering, dat zij, 
zooveel als in haar vermogen is, het tijdschrift vruchtbaar 
en aantrekkelijk zal trachten te maken, door eene zorg-
vuldige keus van stukken, het aanbrengen van platen, die 
vaak zooveel bijdragen om het betoog duidelijk te maken, 
en het vermijden van alles, wat buiten onzen kring ligt of 
wat onzen stand zou kunnen schaden, 

In de eerste plaats is het de roeping van dit tijdschrift 
om te zorgen, dat al het verhandelde op onze bijeenkom-
sten in ruimen kring worde verbreid en daardoor getuigenis 
af te leggen van het jonge en krachtige leven van deze 
Vereeniging. Maar hiermede beoogen wij geenszins de 
leden te ontslaan van hunne verplichting om de vergade-
ringen getrouw te bezoeken; integendeel, het is slechts 
voor hen, die verhinderd waren de vergadering bij te wonen, 
eene, zij het ook onvolkomen, vergoeding, en tegelijkertijd 
eene aansporing, zich niet dan om gewichtige redenen aan 
onze bijeenkomsten te onttrekken. Verder vormen de soms 
uitgebreide en altijd leerzame boekbeoordeelingen een be-
langrijk deel van den inhoud. 

Daar de onkosten aan het uitgeven van een tijdschrift 
als het onze grooter zijn dan wij aanvankelijk verwachtten, 
wekte het voorstel HEINEMANN betreffende eene verhoo-
ging der contributie de algeheele sympathie der redactie, n.l. 
wanneer dit ook aan het tijdschrift ten goede komt. 

Met dankbaarheid vermeldt de redactie het feit, dat in 
het afgeloopen jaar ook eenige artikelen zijn geleverd door 
collega's, die niet tot onze vereeniging behooren, daar-
door blijk gevende van hun gewaardeerde sympathie, en 
verder dat haar arbeid niet weinig verlicht werd door de 
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welwillendheid van een harer leden, die zijne uitgebreide 
tandheelkundige bibliotheek voor het goede doel beschik-
baar stelde. 

Met den wensch dat ons tijdschrift in klimmende mate 
aan zijne roeping moge beantwoorden, roept de redactie de 
medewerking in van u allen en ook van hen die, buiten 
onze vereeniging staande, het met den tandheelkundigen 
stand wél meenee. 


