
Vierde Jaarverslag der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging. 

Dames en Heeren! 

Wederom is voor mij de aangename taak weggelegd u 
verslag te doen van de lotgevallen onzer vereeniging over 
het afgeloopen jaar. Dubbel aangenaam wordt deze taak 
wanneer door u wordt ingestemd in onze uitspraak dat de 
N. T. V. op de door haren ingeslagen weg steeds is voort-
gegaan op eene wijze, waardoor thans een tijdperk van 
buitengewonen bloei is aangebroken. 

Er werden in het afgeloopen jaar 6 gewone vergaderingen 
gehouden. 

Eene buitengewone vergadering in vereeniging met het 
Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap gehouden tot 
ontvangst van de leden van de Eastern Counties-Branch of 
the British Dental Association, gaf den leden gelegenheid 
met tal van beminnelijke vakbroeders kennis te maken en 
hunne methodes te leeren kennen ; door deze samenwerking 
kwam bovendien een einde aan de sedert eenigen tijd bestaan 
hebbende gespannen verhouding tusschen de beide Neder-
landsche vereenigingen en naar wij hopen door eene voor 
beide partijen bevredigende oplossing van het bekende 
geschil waardoor de goede verstandhouding in den vervolge 
gewaarborgd is. 

Het bestuur heeft steeds getracht de gewone vergaderingen 
zoo aantrekkelijk mogelijk te maken, helaas was het bezoek 
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niet in verhouding tot het vele belangrijke dat de vergade-
ring te aanschouwen of te hooren kreeg, opmerkelijk was 
het echter dat het meerendeel der aanwezigen steeds uit 
niet-Amsterdammers bestond, terwijl zij, die in de gunstigste 
omstandigheden verkeerden om de vergaderingen te kunnen 
bezoeken door hunne afwezigheid schitterden. Gelukkig bleek 
deze omstandigheid geen invloed uit te oefenen op den ijver 
van hen, die steeds bereid zijn de vruchten hunner ervaring 
en kennis ten toon te spreiden voor een klein doch bovenal 
aandachtig en dankbaar gehoor. 

Het valt voor uwen verslaggever niet moeilijk de oorzaken 
te gissen die hiertoe hebben medegewerkt; de N. T. V. 
oorspronkelijk opgericht om de onbevoegde uitoefening te 
bestrijden, heeft evenwel zonder dat beginsel te laten vallen 
niet minder aandacht geschonken aan den wensch harer 
leden vooral den wetenschappelijken arbeid niet te verwaar-
loozen. In het vorige jaarverslag hadden wij reeds gelegen-
heid u er op te wijzen hoe moeilijk het is de onbevoegden 
met kans op succes te bestrijden, zij allen worden in hunne 
kwade practijken bijgestaan door een bevoegde, die hun als 
Mus aekatus geen oogenblik van den dag verlaat en het 
waakzaam oog der gerechtigheid verschalkt, bovendien zijn 
vele dier onbevoegden in den loop der tijden gediplomeerd 
geworden en kunnen nu rustig, op dezelfde ethische grond-
slagen als voorheen de tandlijdende menschheid bedienen. 

Toch kan ik n verklaren ook namens het overige bestuur, 
dat wij hoewel met minder opgewektheid om het vele 
ondervonden teleurstellende steeds voortgaan de bij ons 
aangebrachte klachten met de meeste nauwgezetheid te 
onderzoeken — Men verge echter niet van ons een razzia 
in het heir der onbevoegden. 

Verschillende belangrijke besluiten werden in het afge-
loopen jaar genomen met betrekking tot de stoffelijke 
belangen van den tandheelkundigen stand : ad I een e p e r m a- 
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nente commissie werd benoemd in zake de 
behandeling en het opsporen van bekend 
geworden feiten van onbevoegde uitoefening; 
ad 	besloten werd tot de oprichting van een 
informatiebureau in zake de credietwaardig-
heid onzer patiënten, ad II: eene commissie 
werd ingesteld naar aanleiding van de gun-
stige .bepalingen voor hen die in het buiten-
land hunne bevoegdheid hebben verkregen 
en hier te lande het praktisch tandmeesters-
examen wenschen af te leggen, ad. IV: kwam 
de herziening van het huishoudelijk regle-
ment in de December-vergadering tot stand. 

Het museum werd in ruime mate bedacht, de Redactie-
commissie besloot de vele tijdschriften door ruiling verkregen 
en de talrijke boekwerken ter recensie ontvangen aan de 
vereeniging af te staan, terwijl het aantal curiosa door 
belangrijke schenkingen van de H. H. E. STARK en G. C. 
BOSCH aanzienlijk vermeerderd is geworden. 

Het ledenaantal bedroeg op 31 Dec. 1896 47 gewone 
leden en een buitengewoon lid benevens 5 eereleden. 

Wij kunnen dit verslag niet besluiten zonder een woord 
van hooge waardeering uit te spreken tot hen die het 
belangrijke der bijeenkomsten zoo zeer hebben verhoogd, 
inzonderheid tot u hooggeschatte HEREST, die niet ontzag 
het ruwe Decemberweer te trotseeren en van Bremen hierheen 
te komen om het nieuwste van het nieuwe het submarine 
goud te demonstreeren. Uwe vindingrijke geest en de 
bereidwilligheid waarmede gij uwe nieuwigheden aan ons 
vertoont zij eene aansporing voor ons allen, opdat eenmaal 
van de N. T. V. kan worden getuigd: nullus dies sine linea. 

D. J. C. 


