
Jaarverslag der Redactie=Commissie 
over 1897. 

Dames en Heeren, 

ET afgeloopen jaar is een belangrijk jaar geweest 
voor de tandheelkunde in 't algemeen, en voor 
onze vereeniging in 't bizonder. De kunst is 

weer met vele nieuwigheden verrijkt, oude methoden zijn 
bevestigd of verbeterd, en zoo er ooit een tijd van stilstand 
mocht komen, zeker is die tijd thans nog niet aangebro-
ken Ik zou geneigd zijn dit jaar te noemen het jaar van 
de links snijdende boren, daar deze nuttige nieuwigheid, 
reeds verleden jaar door ons ijverig lid C. Witthaus aan-
bevolen, in dit jaar algemeen als bruikbaar en zelfs on-
misbaar erkend is. Misschien zal menigeen de beteekenis 
voor ons beroep van de Kathaphoresis, of van het Forma-
geen, of van het submarine goud, of de Galvanoplastiek 
van Hamer, of zelfs van de X-stralen, hooger schatten ; en 
ik wil gaarne toestemmen, dat al deze en nog vele andere 
vindingen in de toekomst van hooge waarde kunnen zijn ; 
maar — zij zijn nog in wording, hun nut zal nog moeten 
blijken ; de links snijdende boren daarentegen zijn af, ge- 
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heel af ; niemand zal er iets aan willen of kunnen veran-
deren ; deze vinding geeft iets dat van zelf spreekt ; zij is 
het links snijdende Ei van Columbus. 

Mijne Heeren, ik ben eigenlijk niet aangesteld om een 
overzicht van de nieuwste vindingen te geven, maar een-
voudig om een verslag uit te brengen ; ik moet dus ver-
schooning vragen voor dezen naar links afwijkenden aan-
loop. Maar — wat is onze Redactie, wat zijn`wij, arme Re-
dacteuren, zonder — schaar, had ik haast gezegd, maar ik 
bedoel : zonder nieuwigheden! 

De nieuwste snufjes zijn ons nog niet nieuw genoeg ; 
wat wonder dus dat wij als trouwe journalisten dadelijk 
en overal het gesprek brengen op al wat nieuw is of er voor 
doorgaat. En daar er zooveel nieuwe dingen zijn te ver-
melden op ons gebied, is het in de eerste plaats de pers, 
die zich daarin verheugt. Met dezelfde begeerte, waarmee 
de dagbladcorrespondent zich meester maakt van elk po-
litiek of burgerlijk nieuwtje, werpen wij ons op elke tand-
heelkundige prooi, in den vorm van nieuwe instrumenten, 
nieuwe methoden of nieuwe goede boeken ; met ijver grij-
pen wij naar onze pen, om het nieuwtje aan de vergetel-
heid te ontrukken. Daarbij moet worden uitgezocht en 
gezift, en naar vermogen het beste uitgekozen ; want om 
alles op te nemen, rijp en groen, zou zeker niet de goed-
keuring van onze lezers wegdragen. En zoo is het dat wij 
slechts zes maal in 't jaar voor 't voetlicht treden. Of ons 
blad ooit een dagblad zal worden? Wie weet? ik waag het 
niet hierop neen te antwoorden. Maar toch zeker niet in 
deze eeuw! Voorloopig zal het geachte publiek zich met 
onze zes boekjes tevreden moeten stellen ; evenwel zou-
den wij niets liever wenschen, dan dit getal tot twaalf te 
kunnen opvoeren. In afwachting van dit voorloopig ide-
aal, heeft de redactie besloten eenige uitbreiding te geven 
aan het Tijdschrift, door daarin, behalve aankondiging 
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van nieuw verschenen boeken en vertalingen van belang-
rijke artikelen uit vreemde tijdschriften, ook een kort over-
zicht te geven van alles wat de litteratuur ons maandelijks 
verschaft. 

Vele opstellen, die anders onopgemerkt moeten blijven, 
zullen nu in beknopten vorm worden weergegeven ; zij die 
daarin aanleiding vinden, met het oorspronkelijke nader 
kennis te maken, kunnen zich dan wenden tot onzen biblio-
thekaris, die blijkens de opgaaf op blz. 159 alle geschrif-
ten die ons bereiken, in zijn hooge bescherming neemt, en 
daaruit gaarne aan ieder weetgierig lid op de bekende 
voorwaarden, elke gewenschte aflevering zal toezenden. 

Evenals de vorige jaargangen, is ook deze, waar het te 
pas kwam, van illustraties voorzien ; gaarne zouden wij 
dit op wat uitgebreider schaal hebben gedaan, bijv. : door 
het opnemen van meerdere portretten van verdienstelijke 
collega's, doch om financiëele redenen moesten wij ons nog 
beperken. 

Wat voor 't overige onze balans betreft, deze zal, hoe-
wel niet schitterend, toch ook niet ongunstig blijken te 
zijn. Wij zullen het jaar '98 beginnen niet alleen met den 
noodigen frisschen moed, maar bovendien met een batig 
saldo van ongeveer f 15o, terwijl het loopende jaar begon-
nen is met een nadeelig saldo van f o.375. 

De ontvangsten over 1897 bedragen tot heden f 750, 
terwijl nog f 524 geind moet worden ; dat is te zamen 
f 1274. 

Uitgegeven is tot heden f 488, en er moet nog betaald 
worden f 636, samen f 1124. De cijfers zijn globaal, daar 
natuurlijk het jaar nog niet is afgesloten ; voor nadere in--  
lichtingen verwijs ik naar onze financieële specialiteit 

Het aantal lezers van ons tijdschrift heeft zich wederom 
uitgebreid ; wellicht is dit voor velen eene aansporing ge-
weest of zal het nog worden, om zich bij de Vereeniging 
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die hun vroeger vreemd was, aan te sluiten ; zoo erken-
nen wij ook hierin weer den band, die Tijdschrift en Ver-
eeniging als bij elkaar behoorende, samenvoegt. 

Verder wenschen wij de aandacht der leden te vestigen 
op een punt, dat door velen weleens voorbij wordt gezien, 
n.l. dat er heel wat werk verricht moet worden om onze 
afleveringen behoorlijk en op tijd te doen verschijnen. En 
wanneer de broederen ons nu eens wat meer wilden steu-
nen door het toezenden van mededeelingen of ervaringen, 
of studies over een of ander onderwerp, dan zou ons werk 
daardoor belangrijk verlicht worden en het tijdschrift zou 
er bij winnen. Wil men warmte, dan moet de noodige 
brandstof niet aan de kachel worden onthouden. 

Ook zal het ons steeds aangenaam zijn, opmerkingen of 
inzichten uit uw midden te ontvangen, die tot nut van het 
tijdschrift kunnen strekken. 

Ik eindig met den wensch, dat door Uw aller gewaar-
deerde steun de redactie in staat worde gesteld op den in-
geslagen weg voort te gaan ; want eendracht maakt macht, 
en alleen door eendrachtige samenwerking kan iets goeds 
tot stand komen. 

t K. L. 


