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Tandmeesters-Vereeniging, 

15 December 1895. 

De vice-voorzitter de beer E. STARK opent te omstreeks 
half elf des voormiddags deze talrijk bezochte bijeenkomst, 
welke door 30 leden wordt bijgewoond. Hij spreekt een 
hartelijk woord van welkom tot hen, die van zooverre zijn 
gekomen in dit barre jaargetijde en hun voornemen hebben 
te kennen gegeven door hunne medewerking aan den arbeid 
van heden, deze vergadering zoo belangrijk te maken. 

Hierna geschiedt voorlezing der ingekomen stukken, w. o. : 
Een schrijven van het eerelid Dr. W. HERBST te Bremen, 
behelzende eene verontschuldiging over zijne afwezigheid; 
van het eerelid Dr. E. FLÖRBE te Bremen een telegram 
met de groeten en de beste wenschen voor deze vergadering. 
Voorts doet de secretaris voorlezing van een ingekomen 
schrijven van den geneeskundigen Inspecteur van Noord-
Holland, naar aanleiding cener met Z.Ed.gel. gevoerde corres-
pondentie, in verband met het feit, dat tal van hiertoe onbe-
voegden zich van den titel tandmeester of tandarts bedienen 
ter misleiding van het publiek. 

De heer JoHN. E. GnuVERS doet tegelijkertijd mede-
deeling van een door hem ontvangen particulier schrijven 
van Dr. GEo CUNNINGHAM te Cambridge, bevattende de 
mededeeling dat er bij de British Dental Assocation het 
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plan bestaat naar Amsterdam over te steken wanneer door 
hen het volgend jaar te Harwich een bijeenkomst wordt 
gehouden. 

Hierna komt de ballotage van den heer J. W. F. VAN 

'T WOUT aan de orde. De uitslag der stemming is dat 
deze heer tot lid der Vereeniging wordt aangenomen. 

De voorzitter neemt thans het woord om in een korten 
toespraak de nieuwe leden te installeeren. 	 • 

Hierbij doet Z.Ed. opmerken dat, zoo het al niet de 
aangenaamste, toch een aangename taak voor den voorzitter 
is nieuwe leden te installeeren en hun een woord te mogen 
zeggen, die door hunne toetreding zoo duidelijk te kennen 
gaven, sympathie te gevoelen voor deze Vereeniging 

Thans komt aan de orde rekening en verantwoording 
van den penniugmeester der regelingscommissie van de 
Algemeene Zomervergadering ; de rekening en verantwoor- 
ding door den heer GREETER uitgebracht wordt door eene 
commissie, bestaande uit de heeren RoELOFFS en TER KUILE 

LEKKER nagezien ; zij dragen deze rekening ter goedkeuring 
aan de vergadering voor, die zich daarmede kan vereenigen 
en wordt mitsdien de heer GREETER van zijn gehouden 
geldelijk beheer gedechargeerd. 

De voorzitter verleent thans het woord aan den beer 
TER KUILE LEKKER tot het uitbrengen van het verslag der 
redactie-commissie van het Tijdschrift voor Tandheelkunde. 

Na het aanhooren van dit verslag brengt de voorzitter 
een woord van dank ook namens de vergadering voor de 
werkzaamheid der redactie-commissie. 

De heer J. HEINEMANN (Groningen) verkrijgt nu het 
woord ter inleiding van zijn voorstel tot verhooging der 
contributie. Hij richt vooraf een woord van dank tot het 
bestuur der N. T. V., voor de wijze waarop de Alge-
meene Zomervergadering is geleid geworden en ook voor 
de betoonde welwillendheid de vergadering van beden op 
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Zondag te houden, hierdoor zijn velen gebaat geworden 
en in de gelegenheid gesteld het belangrijke van heden te 
genieten. Vervolgens wijst hij er op hoe dezen zomer op 
schitterende wijze is bewezen dat de N. T. V. recht van 
bestaan heeft, dank zij de groote werkzaamheid der te 
Amsterdam woonachtige leden. Zij hebben steeds ten opzichte 
van hunne vakgenoten in de provincie de grootste welwil-
lendheid aan den dag gelegd, zij waren het, die indertijd 
de contributieverlaging voor ons buitenleden hebben door-
gedreven . 

Dit laatste evenwel, hoezeer blijk gevend van hunne 
goede gezindheid jegens ons, had tengevolge dat onze schat-
kist thans den bodem laat zien. 

De heer H. betoogt vervolgens dat de contributie voor 
ieder lid gelijk dient te zijn en hiermede geeft hij zijn voor-
stel gaarne ter overweging aan de vergadering. 

Dit voorstel wordt allereerst in stemming gebracht onder 
de buitenleden; allen blijken er voor te zijn, vervolgens 
wordt door de vergadering en bloc gestemd en wordt het 
op twee stemmen na met algemeene stemmen aangenomen. 

De bestuursverkiezing voor het oogenblik aan de orde, 
wordt opgeschort voor een korten tijd, aangezien door den 
voorzitter wordt aangekondigd dat door den heer O. E STARK 

(Arnhem) het volgende voorstel is ingediend : 
Het lidmaatschap van de redactie-commissie 

is onvereenig baar met het lidmaatschap van 
het bestuur der N. T. V. 

De vergadering besluit echter de behandeling van dit 
voorstel tot een volgende vergadering te verdagen. 

Hierop heeft bestuursverkiezing plaats en worden gekozen 
de H.H. JOHN. E. G iEVERS. JOSEPH OTTE., H. B. DE JONGE 

COHEN, G. C. BOSCH en CARL ScnäFEn onderscheidenlijk 
als voorzitter, vice-voorzitter, le secretaris, 2e secretaris en 
penningmeester. 
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De voorzitter stelt thans een pauze voor van één uur. 
Na heropening der vergadering komt de heer JOHN. 

E. GREVEns aan het woord tot het houden zijner demonstratie : 
De chirurgische behandeling van Ataktodontia door 

luxatie en rotatie. (Zie vorige aflevering van dit tijdschrift 
De voorzitter verleent den heer BERNARD FRANK het 

woord tot het houden zijner demonstratie van instrumenten 
voor de onmiddellijke regelingsmethode, welke demon-
stratie zich nauw aansluit aan het door den heer GREVERS 
medegedeelde. 

Op kunstvaardige wijze vervaardigt de heer FRANK een 
band van tin, die nauw om de aanwezige tanden aansluit, 
doch voorzien van eene inrichting waarop de forceps ter 
luxeering bestemd een steunpunt vindt, voorts geeft de 
heer F. een doeltreffende methode aan de hand om de 
tang in den bek te voorzien van een rustpunt even-
eens van tin vervaardigd en zuiver aanpast aan den te 
luxeeren tand, waardoor het afglippen van de tang wordt 
voorkomen. *) 

De voorzitter dankt den heer FRANK voor zijne gewichtige 
mededeelingen en geeft hierna het woord aan den heer 
HEINEMANN tot het houden zijner voordracht : Drie gevallen 
nit de praktijk. (Zie vorige aflevering van dit tijdschrift.) 

Thans is de heer J. Ommf aan de beurt tot het houden 
zijner demonstratie van de Wiesendangersche Ideaal-
kronen. (Zie vorige aflevering van dit tijdschrift). 

Ten slotte is het woord aan den heer W. J. ROELoFFS, 
die mededeelingen doet over de behandeling van wortel-
kanalen gevolgd door eene demonstratie van een stift- 

*) Van deze interressante voordracht hopen wij in de volgende aflevering 
een meer volledig verslag te kunnen leveren. De heer FRANK heeft zich 
bereid verklaard zijne demonstratie hiervoor te bewerken, voorzien en 
toegelicht door eenige lichtdrukken. 
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tand met besparing der nog voorhanden zijnde kroon-
resten. (Zie vorige aflevering van dit tijdschrift). 

Als toegift op dit wel voorziene programma vertoont de 
heer B. FRANS een kunstig in elkaar gezette obturator, 
die door de aanwezigen met belangstelling wordt gade-

geslagen. 
De heer JOHN. E. GnEVERS vertoont nog een forceps, 

dien hij voor de luxatie-operatie heeft laten vervaardigen. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de 

vergadering. 
D. J. C. 


