
XIXe Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging, 

8 Februari 1896. 

Aanwezig 20 leden. 
Te omstreeks half negen opent de voorzitter de heer 

GREVERS Sr. de vergadering. 
Na voorlezing der notulen brengt de seeretaris het jaar-

verslag uit. Uit dit verslag blijkt eene aanzienlijke vermeer-
dering van het leden aantal hoewel de finaucieële toestand 
verre van rooskleurig kan genoemd worden. Met de verklaring 
dat het 3e jaarverslag eene roemrijke bladzijde vult in de 
geschiedenis der N. T. V., besluit de secretaris dit verslag. 

Hierna doet de penningmeester rekening en verantwoording 
van zijn gehouden beheer, nadat de rekening en verant-
woording door de hiertoe benoemde commissie in orde is 
bevonden, wordt de penningmeester met een woord van 
bijzonderen dank door den voorzitter van zijn gehouden 
beheer gedechargeerd. De bibliothecaris brengt hierop ver-
slag uit omtrent de toestand der boekerij, de heer SCH&FER 

beklaagt zich echter over den niet al te grooten ondervonden 
steun. hij hoopt dat de leden hem in staat zullen stellen 
het volgend jaar een uitgebreider verslag te kunnen uit-
brengen. 

Thans neemt de voorzitter het woord, hij zegt bij zijn 
aftreden een woord van dank aan de leden voor den door 
hem bij hun ondervonden steun tijdens zijn voorzitterschap; 
zich tot de overige bestuurders richtend, spreekt hij een 
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woord van diepgevoelden dank tot den vice-voorzitter, die 
hem zoo vaak moest vervangen. 

De aftredende penningmeester spreekt ook een woord 
van dank voor het in hem gestelde vertrouwen. De voor-
zitter en de penningmeester verlaten hierop de bestuurstafel 
en nemen de nieuwgekozenen, de heeren JOHN E. GREVEES 

en G. C. Bosos hunne zetels in. 
De nieuwbenoemde voorzitter, de heer JOHN E. GREVERS, 

aanvaardt zijne betrekking met het uitspreken eener korte 
rede, en verzoekt den secretaris voorlezing te doen van de 
ingekomen stukken. 

Van de H.H. J. E. STARK (Rotterdam) en C. E. STARK 

('s Hage) is een schrijven ontvangen waarbij zij voor hun 
lidmaatschap bedanken. 

Van den heer J. VAN RIJSWIJK DE JONG te Amersfoort is 
een uitvoerig sehrijven ontvangen, bevattende de klacht over 
de verregaande deloyale concurrentie door hem ondervonden 
van een daar ter stede van tijd tot tijd vertoevende collega. 
Enkele treffende staaltjes wordt in dit schrijven door dezen 
heer medegedeeld. 

Naar aanleiding van dezen brief maken sommige leden de 
opmerking, dat op de N. T. V. niet de verplichting rust. 

de klachten van niet-leden te onderzoeken en te behandelen. 
De voorzitter is het hiermede ten deele eens, want door 

dit schrijven in behandeling te nemen en deze zaak onder 
de oogen te zien wordt de tandheelkundige stand gebaat, 
het zoude z. i. overweging verdienen uit de leden der N. T. V. 
eerre commissie te benoemen, die van deze kwade praktijken 
kennis neemt en de middelen ter bestrijding aangeeft Deze 
commissie zoude dan tevens werkzaam kunnen zijn bij het 
nemen van maatregelen tegen de onbevoegde uitoefening. 

De vergadering besluit hierop met algemeene stemmen 
tot het instellen eener zoodanige commissie. Tot leden der 
commissie worden door den voorzitter benoemd de H.H. 
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W. J. SON, J. W. ROELOFFS en H. B. DE JONGE COHEN. 
Een der aanwezigen deelt mede dat dezer dagen een onbe-
voegde hier ter stede ter zake van het plaatsen van kunst-
tanden is veroordeeld geworden. 

De voorzitter doet mededeeling dat de redactie-commissie 
door ruiling in het bezit gekomen van een groot aantal 
tijdschriften, bereid is deze aan de bibliotheek der N. T. V. 
af te staan. Aangezien niemand zieh tegen dit aanbod verzet, 
zal de redactie-commissie eerlang overgaan tot de afgifte 
dier boeken. De heer TER KUILE LEMKER stelt voor de 
verslagen der N. T. V. tijdiger dan tot nu geschiedt te 
doen opnemen in het Tijdschrift voor Tandheelkunde, hier- 
aan kan worden voldaan, door met het plaatsen dier verslagen 
niet te wachten totdat de notulen zijn bekrachtigd. Dit 
voorstel vindt bij de vergadering geen tegenstand en wordt 
hierop met algemeene stemmen aangenomen. 

De heer GREETER dient een voorste] in tot het stichten van 
een informatie-bureau naar aanleiding van het steeds aan- 
groeiende aantal wanbetalers in onze praxis. Allen zijn 
het met den voorsteller eens dat veel in deze richting kan 
worden gedaan door eendrachtige en voorzichtige samen-
werking. 

De voorzitter geeft de heer GREETER in overweging na 
te gaan de organisatie op dit punt bij de geneeskundige 
kring en verzoekt hem zich te willen belasten. met het 
inrichten van een dergelijk informatie-bureau. 

Aan de orde is het voorstel van den heer 0. E. STARK 

(Arnhem) dat luidt alsvolgt 
Ilet lidmaatschap der redactie-commissie is onvereenig-

baar met het lidmaatschap van het bestuur der N. T. V. 
De voorsteller zelve is niet aanwezig en kan het voorstel 

van deze zijde dus niet toegelicht worden. 
In stemming gebracht wordt het met algemeene stemmen 

verworpen. 
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Mejuffrouw H. VAN GELDEREN komt hierna aan het woord, 
tot het houden harer aangekondigde demonstratie Afdruk-
lepels van Dr. d'Argent, zie pag. 61 van deze aflevering. 

De voorzitter brengt Mej. VAN GELDEREN dank voor 

hare leerrijke demonstratie. 
De Heer FRANK maakt bezwaar tegen de plaatsing der 

kraantjes, hier stelt Mej. VAN GELDEREN tegenover hare 
ervaring met deze apparaten ; door haar werd nimmer 
bezwaren ondervonden. Eens werd door haar eene groote 
moeielijkheid ondervonden; de afdrukmassa was namenlijk toen 
zoo hard geworden dat van verwijderen van den mondlepel 
geen sprake was, op dezelfde wijze als het koude water 
werd toegevoerd, voerde zij heet water door den mondlepel 
en toen de afdrukmassa hierdoor eenigzins verweekt was 
ging het verwijderen van den lepel zeer gemakkelijk. 

De voorzitter verleent thans den Heer GREETER het 

woord tot het?'houden eener demonstratie van Büttner-
kronen. Zie pag. 66 van deze aflevering. 

De door Spr. opgesomde voordeelen van de Battner-
kroon lokt eenige discussie uit; velen spreken zich uit voor 
het gebruik van de Richmond-kroon. 

Hierop verleent de voorzitter den Heer BÖLGER het 
woord tot het houden zijner aangekondigde demonstratie: 
Afdruklepels voor bijzondere doeleinden, zie pag. 68 van 

deze aflevering 
Van de Vrije mededeelingen wordt door den Heer 

JOHN L. GREVERS gebruik gemaakt, naar aanleiding eener 
door den Hoogleeraar KORTEWEG verrichte resectie van 
den onderkaak. De Heer G. deelt in 't kort enkele bijzon- 
berheden mede en wil gaarne in deze aangelegenheid het 
oordeel der vergadering vernemen, wijl door hem een 
prothese moet vervaardigd worden. Het werk van CLAUDE 

MARTIN kon hem niet de gewenschte inlichtingen verschaffen, 
hij stelt zich daarom voor naar Lyon te gaan en CLAUDE 
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MARTIN zelve te raadplegen. Enkelen der aanwezigen brengen 
het een en ander in 't midden, aangezien Spr. niet het 
noodige licht wordt ontstoken, zal hij zich de reis derwaarts 
moeten getroosten. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de 
vergadering. 

D. J. C. 


