
Jaarverslag der Redactie-Commissie, uit- 
gebracht in de Vergadering der 

N. T. V., op 20 December 1896. 

Dames en Heeren. Het jaarverslag der Redactie-Commissie 
kan ditmaal kort zijn. Wij verheugen ons in de toenemende 
belangstelling, door het tandheelkundig Nederland aan ons 
Tijdschrift bewezen. Met -dankbaarheid herdenken wij de 
bijdragen, die ons werden toevertrouwd, ook van collega's 
buiten de Tandmeesters-Vereeniging staande, en waarvan 
eenige door belangrijkheid uitmuntten. Vele artikelen werden 
opgeluisterd door goed geslaagde lichtdrukplaten ; het was ons 
aangenaam, van verschillende zijden bewijzen van instem-
ming hiermede te mogen ontvangen. 

De ontwikkeling van ons Tijdschrift houdt gelijken tred 
met die van de Vereeniging, en hoewel beide een zelf-
standig bestaan voeren, zoo is er toch een sterke band, die 
beide uitingen van het vereenigingsleven samenhoudt, en die 
niet zou kunnen worden verbroken zonder beide te schaden. 
Zij moeten eendrachtig samenwerken en elkaar aanvullen, 
en nooit trachten elkaar te vervangen. Deze overweging 
moge voor de lezers van het Tijdschrift eene aansporing 
zijn, om beide — Tijdschrift en Vereeniging — in hun 
streven te steunen. 

Niet dat het eerste geheel waardeloos is, als men geen 
lid der Vereeniging is; maar wel is een belangrijk onder- 
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deel van minder beteekenis en soms zelfs onduidelijk voor 
hen, die niet ter vergadering verschenen. "Wij hebben hier 
voornamelijk het oog op de vele voordrachten en praktische 
demonstraties, die alle in het Tijdschrift te vinden zijn, 
doch dáér onmogelijk volkomen tot hun recht kunnen 
komen. 

Met genoegen constateert de Redactie, dat eenige artikelen, 
in ons Tijdschrift voorkomende, hun weg hebben gevonden 
naar het buitenland. Aan den anderen kant achten wij het 
ook onzen plicht, belangrijke artikelen in de buitenlandsche 
tijdschriften op te sporen en onzen Nederlandschen vak-
broeders aan te bieden. 

Wegens de toenemende werkzaamheden aan ons blad 
verbonden, heeft de Redactie in den laatsten tijd rijpelijk 
overwogen, of het niet wenschelijk zou zijn, het aantal 
vaste medewerkers uit te breiden; in de jongste vergade-
ringen kwam dit punt ter sprake, en, naar wij met grond 
mogen verwachten, zullen de besprekingen hierover tot een 
gunstig resultaat leiden. 

Ten slotte herdenkt de Redactie met erkentelijkheid de 
wel willende toezending van cliché's door auteurs en uitgevers ; 
ook werden ons door eenige uitgevers, waaronder enkele van 
naam, belangrijke nieuwe werken toegezonden. Moge het 
nieuwe jaar ons verder brengen op den weg van vooruit-
gang en ontwikkeling ; en moge ons tijdschrift ook zijn 
bescheiden deel aanbrengen tot verheffing en verbetering 
van onzen stand. 

T. L. 


