
Vijfde Jaarverslag der Nederlandsche 

Tandmeesters=Vereeniging. 

Dames en Heerera, 

EDEROM valt mij de eer te beurt U verslag te 
doen van de werkzaamheden onzer vereeniging 
na dat weer een afgesloten vereenigingsjaar ach-

ter ons ligt. 
Gedurende 1897 werden 3 gewone en 3 buitengewone 

vergaderingen gehouden. 
Wederom bleek in den loop des jaars dat het bezoek 

der vergaderingen niet zoo groot was als met grond kon 
worden verwacht met het oog op de altijd praktische on-
derwerpen, die behandeld werden ; niettemin bleek in de 
tandheelkundige wereld de belangstelling in de vereeni-
ging niet verflauwd ; het aantal der gewone leden werd 
met tien vermeerderd, zoodat het ledenaantal op 31 Dec. 
1897 bedroeg : 57 gewone leden, een buitengewoon lid en 
6 eereleden. 

Het aantal der laatsten was inmiddels met één vermeer-
derd door  de benoeming van Dr. W. G. A. Bonwill van 
Philadelphia. 

Met toenemend succes werd van wege de N. T. V. voort- 
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gegaan met het uitgeven van het Tijdschrift voor Tand-
heelkunde, eene Commissie uit de leden droeg zorg voor 
de behoorlijke uitgave terwijl met een enkele uitzondering 
de belangrijke inhoud een gevolg harer werkzaamheid 
was. 

Het museum werd wederom in ruime mate door de le-
den bedacht o.a. deed de heer E. Pinkhof eene belangrijke 
schenking. Tal van leerrijke demonstratiën en voordrach-
ten werden gehouden, zij vonden een klein doch dankbaar 
gehoor. 

Wat betreft de onbevoegde uitoefening der tandheel-
kunst, zeer weinig klachten kwamen bij het bestuur in, trou-
wens gelijk wij in ons vorig jaarverslag opmerkten zijn 
bijna alle onbevoegden gedekt door den bijstand van een 
bevoegde waardoor eene vervolging moest achterwege 
blijven. De zoo lang verbeidde wijziging in de geneeskun-
dige wetten kan hierin eenmaal een blijvende verbetering 
aanbrengen. 

Ten aanzien van enkele besluiten door de vereeniging 
genomen verdient in zonderheid vermelding het instellen 
der commissie voor het uitgeven eener populaire tand-
heelkundige verhandeling in vereeniging met het Ned. 
Tandheelkundig-Genootschap te Utrecht en eene zelf-
standige commissie in zake het uitgeven van schoolplaten. 

Wij kunnen dit verslag niet eindigen zonder een woord 
van oprechten dank aan Dr. Bonwil voor de onbekrompen 
wijze waarop door hem aan de leden der N. T. V. de re-
sultaten zijner vindingrijke geest werden meegedeeld. 

d. J. C. 


