
XXIVe Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging. 

19 en 20 December 1896. 

19 December. De voorzitter opent te omstreeks acht uur 
deze matig bezochte vergadering en verzoekt den secretaris 
voorlezing der notulen van de laatste vergadering te doen, 
welke, behoudens eene opmerking van den heer BOLEER, 
worden goedgekeurd. 

Namens de redactie van het Tijdschrift voor Tandheelkunde 
wordt door den heer W. J. TER KUILE LEMKER verslag 
van hare werkzaamheid uitgebracht, waaruit de toenemende 
bloei van de uitgave van het Tijdschrift blijkt. 

Op voorstel van den voorzitter wordt de behandeling 
van de herziening van het huishoudelijk reglement tot de 
volgende bijeenkomst verdaagd. 

20 December. De leden vereenigen zich des morgens om 
10 uur met eenige gasten in de collegekamer van den 
hoogleeraar J. ROTGANS, ter bij woning van de demonstratiën 
van Dr. W. HEREST. 

Ter inleiding van deze demonstratiën houdt de heer 
E. STARK eene kleine toespraak, waarbij hij 't een en ander 
mededeelt omtrent een bezoek door hem aan HERBST in 
diens woonplaats gebracht. Hierop ving Dr. HERBST zijne 
demonstratie van het submarine goud aan op phantoom en in 
vivo en vertoonde tal van nieuwigheden, hoogst eenvoudig 
doch praktisch. Na afloop dezer demonstratie bracht de 
vice-voorzitter in warme bewoordingen den dank der aan- 



68 X XIVe Vergadering der Nederl. Tandmeesters-Vereeniging enz. 

wezigen aan het zoo hoogst verdienstelijk eerelid der N. T. V. 
(Zie verder pag. 80 dezer aflevering.) 

Te half 3 ure vereenigden zich de leden opnieuw in een 
der zalen van H6tel Krasnapolsky. 

Aan de orde is het eerst de bestuursverkiezing. 
De heer Joint E. GEVERS wordt met overgroote meerderheid 

tot voorzitter herkozen. De heer G. weigert de benoeming om 
de door hem verschillende ontvouwde redenen, te aanvaarden ; 
hij zwicht ten slotte voor den grooten aandrang der vergadering 
en laat zich de benoeming welgevallen. Hierna wordt achter 
eenvolgers gekozen tot vice-voorzitter de heer J. W. ROELOFFS, 

tot len secretaris de beer H. B. DE JONGE COHEN, tot 2en idem 
de heer T. C. A. BI5LGER, tot penningmeester de heer CARL 

SCHAPER, De heeren JOSEPH OTTt en G. C. Bowlt hadden 
voor een eventueele herbenoeming bedankt. 

De voorzitter geeft • thans het woord aan den heer JOSEPH 

Orrt tot het houden zijner aangekondigde voordracht : 
Intra-m(21e cocaïne-injectie. Zie afl. 6, 3e jaargang. 

Ten slotte komt aan de orde de herziening van het 
Huishoudelijk Reglement, 

Met enkele kleine wijzigingen wordt het door de Commissie 
ontworpen concept-reglement aangenomen. 

Om 5 uur wordt deze tweedaagsche bijeenkomst gesloten 
en vereenigen zich velen der aanwezigen aan een gezelligen 
disch in Hbtel de l'Europe, waar Dr. HERBST als gast aanzat. 
Verschillende hartelijke toespraken werden aldaar gewisseld en 
gaf Dr. HERBST op ondubbelzinnige wijze zijne ingenomenheid 
te kennen met zijn bezoek aan de hoofdstad en zijn verblijf te 
midden der leden der N. T. V. In een van geest tintelenden 
toost bracht Dr. H. zijn submarine goud op nieuw in herinne-
ring en zinspelende op Amsterdam met zijne talrijke grachten 
en groote hoeveelheden water kon het niet anders of het 
submarine goud zou een algemeen gebruik ten deel vallen. 


