
XXXle Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters=Vereeniging. 

22 Januari 1898. 

E omstreeks à IZ  ure opent de voorzitter deze bij-
eenkomst met een hartelijk woord van welkom 
tot Mejuffrouw E. Leendertz, die voor 't eerst 

in de vergadering aanwezig is. 
Ingekomen zijn een schrijven van den heer G. Leendertz 

te Breda, waarin deze heer mededeelt verhinderd te zijn 
ter vergadering te komen, een schrijven van den heer 
Schouten van de zelfde strekking, tegelijkertijd de mede-
deeling behelzende dat Mej. E. Hamburger te Wagenin-
gen den wensch te kennen heeft gegeven lid der N. T. V. 
te worden. Voorts een schrijven van den heer Hopewell 
Smith, waarin namens de Eastern Counties-Branch of the 
British Dental-Association wordt mededeeling gedaan, 
dat op de meest ondubbelzinnige wijze door de Vereeni-
ging dank wordt betuigd voor de gastvrije ontvangst, de 
Branch ten vorige jare bereid. 
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Hierna doet de Voorzitter ue gebruikelijke vragen tot 
de in 't vorige jaar iii'''t leven geroepen commissiën : 
I. De Commissie in zake het uitgeven van schoolplaten ; 

de heer BOlger weet vooralsnog geen bemoedigende re-
sultaten mede te deelen, de commissie was een paar 

'malen bijeen, zonder tot het doen van bepaalde voor-
stellen te kunnen geraken. 

II. De commissie in zake het tandheelkundig onderwijs ; 
geene voldoende mededeelingen kunnen vooralsnog 

gegeven worden ; de heer Roeloffs releveert een en an-
der omtrent het wenschelijke van de oprichting eener 
tandheelkundige school. 

III. De commissie in verband met art. 34 van het huis-
houdelijk Reglement ; námens de commissie wordt 
door den heer de Jonge Cohen het volgende rapport 
uitgebracht. 

Rapport der Commissie bedoeld in art 34 van 
hee' livishoudelijk Reglement der N. T.-V. 

Dames en Heerera, 

Ofschoon de Commissie bedoeld in art. 34 van het H. R. en 
in de eerste vergadering van het vorig jaar benoemd geen uit-
gebreid verslag harer werkzaamheden kan uitbrengen op grond, 
dat bij haar geen feiten zijn aangebracht, die voldoenden grond 
opleverden voor een optreden harerzijds, heeft zij toch gemeend, 
eenige beschouwingen aan haar rapport te moeten vastknopen. 

Zooals bekend, is het bestuur onmiddellijk na de oprichting 
der N. T. V. met kracht opgetreden tegen de onbevoegde uit-
oefening der tandheelkunst; de gevolgen zijn niet uitgebleven 
doch tal van veroordeelingen zijn hiervan het gevolg geweest. 

Steeds is het bestuur voortgegaan toe te zien, dat de wet-
ten, die den bevoegden tandheelkundige in bescherming nemen 
tegen de onbevoegde uitoefening werden nageleefd en heeft het 
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zich steeds in den steun der bevoegde autoriteiten mogen ver-
heugen. Spoedig heeft ditzelfde bestuur moeten ontwaren, dat 
het dien steun moest derven, aangezien van hoogex hand maat-
regelen werden genomen, die het den Geneeskundige Inspec-
teurs onmogelijk maakten op den door hun ingeslagen weg voort 
te gaan. Den Inspecteur van het Geneesk. Staatstoezicht voor 
N. H. werd de ambtenaar ontnomen, die zich zeer verdienstelijk 
had weten te maken met het opsporen van verschillende delic-
ten, terwijl het toen bezwaarlijk aanging van dien hoogen ambte-
naar te vergen, dat door hein persoonlijk de zoo noodige voor-
loopige instructien zouden worden geleid, waardoor een volledig 
proces-verbaal kon worden saarngesteld, dat voor den ambte-
naar van het 0. M,. bij de kantongerechten eene aanleiding kon 
zijn om eene vervolging te laten doorgaan. 

De Commissie moet echter met nadruk wijzen op een tweede 
punt met betrekking tot de moeielijkheid om de wet in al hare 
gestrengheid toe te passen. Hoewel het den onbevoegden niet 
onbekend is gebleven, dat zij hunne kwade praktijken gemakke-
lijk kunnen voortzetten, tengevolge van de u zoo even gerele-
veerde omstandigheden zijn zij toch op zelfbehoud bedacht ge-
bleven door zich te onttrekken aan den krachtigen arm der jus-
titie met behulp van een listigen kunstgreep ook in de overige 
geneeskundige wereld niet onbekend. De meesten hunner heb-
ben zich met bevoegden geassocieerd waardoor zij geheel straf-
feloos kunnen voortarbeiden. Dat deze bevoegden geheel als 
strooman hunne diensten hierbij verleenen, behoeft geen betoog. 

De commissie ontveinst niet deze handelingen als een schan-
delijk bedrijf te moeten aanmerken van hen, die niet schroo-
men het edele streven der N. T. V. aldus te niet te doen. 

Desniettegenstaande is de commissie niet ontmoedigd, omdat 
in casu van eene richtige toepassing der wet geen sprake is, op 
verschillende gronden is het onaannemelijk te gelooven, dat 
door deze onbevoegden geen strafbare handelingen worden ge-
pleegd, bovendien zijn de jurisprudentien niet altijd even con- 
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stant, en is het bovendien zeer de vraag of deze heden ten dage 
nog gangbaar zijn. 

Ten slotte meent de Commissie in verband met vorenstaande 
beschouwingen bij het bestuur der N. T. V. krachtig te moeten 
aandringen opnieuw eene beweging op touw te zetten tegen 
de onbevoegde uitoefening der tandheelkunst, zij geeft hier-
bij in overweging deze maatregelen voor te bereiden in ver-
eeniging met lichamen, die hetzelfde doel beoogen, doch hier bij 
niet over het hoofd te zien dat de bijstand van een ervaren 
rechtsgeleerde hierbij onmisbaar is. 

De Commissie voornoemd: 

J. W. ROELOFFS, Leden. W. J. SON, 
H. B. DE JONGE COHEN, Secretaris. 

Voor zooverre de commissie sub. i betreft wordt deze 
door den voorzitter opnieuw diligent verklaard ; de com-
missie sub. 2 wordt ontbonden, terwijl besloten wordt het 
onderwerp aan te houden ; de commissie sub. 3 wordt op-
nieuw diligent verklaard, nadat hare leden de H.H. W. J. 
Soli, J. W. Roeloffs en H. B. de Jonge Cohen zich hebben 
bereid verklaard opnieuw hun mandaat als lid der com-
missie aan te nemen. 

Hierna brengt de secretaris het jaarverslag uit en doet 
de penningmeester rekening en verantwoording over het 
afgeloopen jaar, waaruit blijkt dat de financiën zich in be-
vredigenden staat' bevinden. 

De Heer Schger, tevens belast met het beheer der cu-
riosa, stelt zich voor bij eene volgende gelegenheid ver-
slag te doen van de onder zijn beheer staande verzameling. 

De voorzitter benoemt de H. H. M. Slier en P. Kikkert 
tot het nazien der rekening, welke tot goedkeuring advi-
seeren. Onder dankbetuiging wordt de penningmeester 
van zijn beheer ontheven. 
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De voorzitter neemt thans het woord tot het houden 
van een afscheidsrede ; nadat door hem het standpunt 
der vereeniging en haar streven breedvoerig wordt uiteen-
gezet wordt door hem een woord van dank gebracht aan 
de leden, voor de hem betoonde bereidwilligheid, waar-
door zijne taak aanmerkelijk werd verlicht, voorts een 
woord van dank aan zijne medebestuurders voor hunne 
medewerking. Hierop wordt het nieuwe bestuur door hem 
geïnstalleerd. 

De voorzitter, de heer Roeloffs, neemt thans het woord 
en wendt zich tot de leden met een hartelijk woord van 
welkom en spreekt den wensch uit; dat het, jaar 1898 bui-
tengewoon voorspoedig voor de vereeniging moge zijn. 
Hij wendt zich vervolgens tot den afgetreden voorzitter, 
wiens bijzondere verdiensten voor de vereeniging door 
hem worden geschetst. De vergadering betuigt met groot 
applaus hare instemming met het door, den nieuwen voor-
zitter gesprokene. De voorzitter geeft thans het woord 
aan den heer T. C. A. Bfflger voor zijne voordracht ,,M e-
dedeelingen uit de praktijk." 

Spr. bepaalt zich tot de bespreking van enkele middelen 
vooral der laatsten tijd in de tandheelkundige wereld aan-
geprezen. 

In de eerste plaats Salier's déntine anaesthe-
t i c u m, een middel dat verscheidene malen bij het uitbo-
ren van zeer gevoelige caviteiten groote diensten bewe-
zen, had. Echter liet het in de steek bij lastig toegankelijke 
caviteiten in de onderkaak van personen bij wie sterke 
salivatie bestond, daar het middel slechts in droge holten 
zijn werking kan ontwikkelen. 

Voorts Dr. Tel cho w's) Plu or i d-P 1 o m b.e, vol-
gens den uitvinder in samenstelling meer overeenkomende 
met de geaardheid van het glazuur dan de phosphaat-ce-
menten. Het mag vooral niet te dik worden aangeroerd. 



64 
	

XXXIe VERGADERING DER 

De tijd van aanwending is nog te kort om over blijvende 
resultaten te. kunnen oordeelen. 

Spr. vult zijne bespreking aan met de mededeeling, dat 
door hem aan verschillende scheikundigen verscheidene 
storten phosphaat-plomben ter onderzoek zijn aangebo-
den, doch zonder positieve resultaten. 

Naar aanleiding dezer voordracht ontspint zich een ge-
animeerd debat over verschillende aangeprezen cement- 
soorten, waaraan door de H.H. John E. Grevers, Greeter 
en 13Cilger wordt deelgenomen. De heer Greeter beveelt 
inzonderheid voor het bevestigen van kronen Weston's ce- 
ment aan. De voorzitter bespreekt de'wenschelijkheid van 
het aanstellen van een scheikundige, die al zulke middelen 
voor ons zou kunnen analyseeten. De vergadering gaat 
met dit denkbeeld mede en deelt de voorzitter hierop mede 
deze zaak in den boezem van het bestuur te bespreken. 

Hierna zijn de „Vrije mededeelingen aan de 
o r d e". 

De heer Kikkert vertoont verschillende tand-anoma-
hen en afdrukken Van kindermondjes. 

De heer Scafer deelt mede met veel succes granaat-
steentjes 'te gebruiken Dij het polijsten van submarine 
goudvullingen. 

De heer John E. Grevers vertoont eenige modellen van 
reguleergevallen en doet mededeeling van een door hem 
behandeld interessant geval van tandimplantatie, dat hij 
binnenkort hoopt te vertoonen. 

De heer W. J. Son deelt een en ander mede over het ge-
bruik van goud in vereeniging met cement. 

De voorzitter noodigt den heer Son zijne ervaringen 
dienaangaande in eene vergadering hier mede te deelen 
en herinnert hem tevens aan de door hem toegezegde voor-
dracht over moeielijke extractiën. 

De heer de Jonge Cohen bespreekt wederom, vooral 
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ook met 't oog op den slechten opkomst van hedenavond 
'het slechte bezoek der vergaderingen ; de leden schijnen 
niet te kunnen begrijpen, dat, indien zulk een toestand be-
stendigd wordt de taak voor het bestuur niet van de aan- 
genaamste zal blijken te zijn. 

Verschillende der aanwezigen prijzen middelen aan om 
het bezoek te verbeteren, inzonderheid wijst de heer John 
E. Grevers op het gemis van een kliniekgebouw, ware dit 
er eenmaal dan zoude zulks veel tot de belangrijkheid der 
vergaderingen kunnen bijdragen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om- 

streeks elf uur deze bijeenkomst. 
d. J. C. 


