
3e  Jaarverslag van de 
Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 

Dames en Heeren! 

Voor de derde maal heb ik de eer hedenavond het 
jaarverslag der N. T. V. uit te brengen. Hadden we bij 
de aanbieding van het tweede jaarverslag gelegenheid u op 
sommige lichtpunten te wijzen; nu we geroepen zijn u 
verslag te doen van de geschiedenis en lotgevallen uit het 
derde levensjaar onzer vereeniging is deze taak voor uwen 
verslaggever een niet minder aangename. 

De N T. V. heeft zich in het afgeloopen vereenigingsjaar 
moge verheugen in den grooten steun van vele beoefenaren 
der Tandheelkunst zoowel van hier als elders. Niet minder 
hebben de leden zelve tot den bloei der Vereeniging bij-
gedragen. Uit de verslagen der vergaderingen zal het n allen 
zijn opgevallen dat het aantal van hen, die door hunne 
voordrachten en demonstratiën tot den wetenschappelijken 
arbeid bijdroegen aanzienlijk uitgebreid is. 

Met rechtmatigen trots mag de N. T. V. op haren arbeid 
van het afgeloopen jaar terugzien, hebben zij, die het konden 
weten bij de oprichting der N. T. V. niet aan hare levens-
vatbaarheid getwijfeld, meer nog dan dat, zij hadden haar 
een lang leven voorspeld. Haar onmiddellijk krachtig optreden 
toonde alras dat bij de oprichters een ernstig en doordacht 
streven voorzat om de Tandheelkunde in ons vaderland uit 
hare lethargic op te wekken en tot hoogere daden aan te vuren. 
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Er werden in het afgeloopen jaar zeven gewone verga-
deringen en een Algemeene Zomervergadering gehouden. 
Zonder in herhaling te willen treden omtrent hetgeen over 
deze laatste vergadering reeds geboekt staat, mogen we 
niet onvermeld laten dat deze bijeenkomst eene krachtige 
uiting is geweest van hetgeen door de N. T. V. wordt beoogd. 

Het ledenaantal steeg van 20 personen tot 41, terwijl 
de Vereeniging aan 5 buitenlandsche tandheelkundigen het 
eerelidmaatschap aanbood. 

Het voorstel tot verhooging der contributie voor de 
buiten-leden vond bij hen zelve een gunstig onthaal en 
werd zonder eenige moeielijkheid tot wet verheven. De 
minder rooskleurige toestand van de vereenigingskas als 
gevolg van de groote financieele uitgaven voor de Algemeene 
Zomervergadering in Juni was voor het bestuur mede eene 
aanleiding deze wetswijziging te steunen. 

Vanwege de N. T. V. werd voortgegaan met de uitgifte 
van het 'Tijdschrift voor Tandheelkunde" hetgeen met 
succes plaats vond 

Bij de bestrijding der onbevoegde uitoefening der tand-
heelkunde heeft het ons ook dit jaar niet aan steun van 
de zijde der autoriteiten ontbroken, de omstandigheid echter 
dat verschillende onbevoegden in hunne kwade praktijken 
door tandheelkundigen en geneeskundigen (met bevoegdheid) 
worden gesteund, maakte vele vervolgingen onmogelijk en 
zal het er gaande weg toe moeten leiden den strijd tegen 
deze, wier ter kwader are het diploma hunner bevoegdheid 
werd verleend, aan te binden. 

Wij besluiten dit verslag met de verklaring, die ik hoop 
ook door u zal worden gedeeld, dat het afgeloopen vereeni-
gingsjaar een roemrijke bladzijde vult in de geschiedenis 
der N. T. V. 	 D. J. C. 
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