
XXX' Vergadering der Nederlandsche 

Tandmeesters=Vereeniging. 
19 Dec. 1897. 

ANWEZIG 21 leden. 
Te omstreeks elf uur opent de voorzitter deze 

bijeenkomst en doet de secretaris voorlezing 
der notulen, welke zonder eenige op- of aanmerking war-
den goedgekeurd, voorts geschiedt voorlezing der ingeko-
men stukken ; een schrijven van het bestuur van het Ned. 
Tandheelkundig. Genootschap behelzende de mededee-
ling dat de heer Witthaus is aangewezen om het genoot-
schap te vertegenwoordigen bij de samenstelling van de 
bekende populaire verhandeling. Drie aanvragen voor 
het lidmaatschap van de dames Betsy Vas Nunes, Eva 
Leendertz en een schrijven inhoudende eene dankbetui-
ging van de Eastern Counties-Branch of the British Den-
tal Association. 

Aan de orde komt de ballotage over de Candidaten. De 
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H.H. J. J. E. de Vries en P. B. Kikkert worden door 
den voorzitter tot stemopnemers aangewezen, uit de hier 
opgevolgde stemming blijkt dat de dames Leendertz en 
Vas Nunes en de heer G. Leendertz als leden zijn aange-
nomen. 

Hierna geschiedt voorlezing van het verslag der Re-
dactie-Commissie ; de heer ter Kuile Lemker had zich 
belast met het uitbrengen van het rapport. Na voorlezing 
van dit rapport dankt de voorzitter den heer ter Kuile 
Lemker, tegelijkertijd merkt de voorzitter op dat de le-
den wat meer konden doen om het tijdschrift te steunen. 

Aan de orde is de verkiezing van twee leden voor cre 
redactie-commissie ter voorziening in de vacature ont-
staan door de periodieke aftreding van de HH. T. C. A. 
Dilger en W. J. ter Kuile Lemker, welke' echter herkies-
baar zijn ; op de meest ondubbelzinnige wijze verklaart 
de vergadering zich.opnieuw voor beide heeren en worden 
zij bij acclamatie herbenoemd. 

Thans wordt overgegaan tot verkiezing van het nieuwe 
bestuur. 

Een der aanwezigen vraagt inlichtingen omtrent de her-
kiesbaarheid van den voorzitter. Hem wordt hierop me-
degedeeld dat de tegenwoordige voorzitter niet herkies-
baar is. 

Bij de stemming voor den voorzitter worden uitge-
bracht 18 stemmen, 14 op den heer J. W. Roeloffs, één op 
den heer Greeter, één op den heer Witthaus, één op den 
heer E. Stark en één op den heer John E. Grevers. 
, De heer Roeloffs laat zich de op hem uitgebrachte keuze 
onder eenig voorbehoud welgevallen, hij verklaart tevens 
schroomvallig deze onderscheiding te kunnen aanvaar-
den en zijn definitief besluit naderhand te zullen mede-
deelen. 

Bij de stemming van vice-voorzitter worden uitgebracht 
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17 stemmen, 16 op den heer John E. Grevers en één op 
den heer J. Witthaus. 

De heer John E. Grevers moet om dezelfde particuliere 
redenen als die welke het vorige jaar voor hem bestonden 
voor het in hem gestelde vertrouwen bedanken, hij 
wenscht geene betrekking in het bestuur te bekleeden. 

De heeren Greeter en BUlger uiten reenige hartelijke 
woorden van verzet tegen het besluit des heeren Grevers, 
inzonderheid tracht de heer Bijter de motieven van den 
heer Grevers te ontzenuwen, hij doet dit op zoo welspre- 
kende wijze, met zooveel kracht van overtuiging, dat de 
heer G. ten slotte geen weerstand langer weet te bieden 
en door hem er in wordt toegestemd het vice-praesidiaat 
te aanvaarden. 

Na deze verklaring is ook de heer Roeloffs bereid het 
voorzitterschap te aanvaarden. 

Voor ien secretaris worden uitgebracht 18 stemmen ; 
17 op den heer de Jonge Cohen en i op, den heer BUlger. 
De heer de Jonge Cohen antwoordt op de vraag des voor-
zitters bereid te zijn op nieuw het secretariaat waar te ne-
men. 

Voor 2en secretaris worden uitgebracht 1g stemmen, 
op den heer Bedger i7 stemmen, één op 'den heer E. Stark 
en één op den heer Witthaus. Aldus gekozen de heer Bed-
ger, die deze benoeming aanneemt. 

Voor penningmeester worden uitgebracht 1g stemmen ; 
bij eerste stemming wordt geen volstrekte meerderheid 
verkregen, zoodat herstemming moet plaats vinden tus-
schen de heeren Carl Schger en N. J. J. Greeter. Uit de 
herstemming blijkt dat de heer Greeter is herkozen die 
zich de benoeming laat welgevallen. 

De gebruikelijke panie wordt door den voorzitter aan-
gekondigd, en wordt hierna de vergadering om 2 uur her-
opend. 



12 
	

XXXe VERGADERING DER 

De heer Dilger verkrijgt het woord tot het houden zij-
ner aangekondigde voordracht over 

Tandheelkundig Tarief. 

Spreker betoogt de wenschelijkheid bij het opmaken 
der rekening de belangen van patient en van dentist beide 

recht te doen wedervaren. 
Hij onderwerpt de beide berekeningsmethoden, per uur 

en per operatie, aan een beschouwing, releveert de voor-
en nadeelen, die ieder systeem aankleven en komt tot de 
slotsom, dat de wijze waarop men berekent minder afdoet, 
mits men billijk zij. Echter niet in de meer mercantiele 
beteekeriis van dit woord ; nooit toch verlieze men uit 
het oog, dat de tandheelkunde een kunst is en men zegt 
niet ten onrechte „de kunst moet betaald,worden". 

De man, die een minimumtarief als constante basis zij-
ner berekeningen handhaaft, moet zelf wel heel weinig 
waarde toekennen aan hetgeen hij presteert. En in ver-
band hiermee wenscht spreker het „gratis consult" te zien 
afgeschaft ; sedert de opleiding van den modernen tand-
arts zooveel moeite en kosten vereischt, is die vordering 
aan het publiek zeker niet onbillijk. 

De voorzitter dankt den heer Biilger voor de wijze, 
waarop door hem deze kwestie in de vergadering is aan-
gevoerd en spreekt den wensch uit, dat het gesprokene 
moge bijdragen tot eene oplossing van dit zoo vaak voor-
komende vraagstuk in de tandheelkundige praktijk. 

Naar aanleiding dezer voordracht ontspint zich eenti 
langdurige duscussie. 

De Heer J. J. Son bespreekt het instellen eener Com-
missie, welke een minimumtarief zal ontwerpen. 

De Heer M. Slier uit zich tegen het instellen van een 
tarief, het blijft steeds een moeilijke zaak den financiee-
len toestand onzer patiënten te beoordeelen. 
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Mejuffrouw van Gelderen spreekt zich uit voor een klas-
sentarief. 

De voorzitter acht de kwestie zeer moeilijk. Tandheel-
kunde is een kunst en geen handelszaak, en hoe kunst 
moet worden beloond, hiervoor is geen maximum of mi-
nimumtarief te bepalen, we moeten voldoende ervaring 
en 'menschenkennis bezitten om onze patiënten te kunnen 
klassificeeren voor zeker tarief. 

De heer Bruske stelt voor een bepaald tarief in 't leven 
te roepen, hij maakt hiervan een voorstel dat echter door 
de vergadering verworpen wordt. 

De voorzitter stelt voor de discussien over dit onder--
werp te sluiten, echter wordt door hem de raad gegeven 
geen gratis-consult te verstrekken waar het geldt het ne-
men van informatien omtrent prijs enz. enz. 

Hierna is het woord aan den heer John E. Grevers tot 
het houden zijner aangekondigde demonstratie I. het ver-
vaardigen van duplicaat modellen met behulp van Geia.- 
fine-rollen specie, II. bijzonder soort banden voor gebit-
bevestiging, III. het wederom bruikbaar maken van oude 
boren. 

Demonstrant verhaalt eveneens van een door hem be-
handeld geval van pyorrhoea alveolaris volgens de articu-
latie-methode van Bonwill. 

De vice-voorzitter dankt den heer John E. Grevers voor 
zijn belangrijke demonstratiën. 

Thans demonstreert de heer de Jonge Cohen. Dr. 
Timme's Stantz-apparaat, wat in ruime mate de belang-
stelling wekte, was, de mogelijkheid om verbogen pla-
ten te stampen, waaraan tanden bevestigd zijn en die 
wederom geheel gaaf te voorschijn komen. 

De voorzitter dankt den heer de Jonge Cohen voor deze 
demonstratie. 

De voorzitter heeft inmiddels de vergadering verlaten 
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en wordt het voorzitterscháp door den vice-voorzitter 
waargenomen. 

De heer Roeloffs demopstreert een eenvoudig ingerich-
ten electrischen mondspiegel met behulp van een accumu-
lator te gebruiken ; jammer echter dat de accumulator 
blijkt ontladen te zijn, waardoor het goede effect wordt 
gemist. 

Het apparaat munt door bijzondere eenvoud uit. 
De i ste Secretaris dankt bij ontstentenis van den voor-

zitter den heer Roeloffs voor zijne demonstratie. 
Aan de orde zijn de vrije mededeelingen, waarvan door 

het vergevorderde uur geen gebruik wordt gemaakt, 
waarop door den vice-voorzitter de vergadering wordt ge- 
sloten. 	 d. J. C. 


