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S Mei 1598. 

ANWEZIG 18 leden. 
Te ongeveer één uur opent de voorzitter de 

vergadering en doet de secretaris voorlezing 
der notulen, welke behoudens eene opmerking 

van den heer BOlger worden goedgekeurd. 
De voorzitter stelt hierna den heer Greeter in de gele-

genheid de vergadering Wilson's anaestheticum te demon-
streeren in zijne toepassing ; een door den heer Greeter 
verrichte extractie geschiedde geheel pijnloos. 

Naar aanleiding dezer demonstratie ontspint zich een • 
aangename discussie. De voorzitter acht 't ongewenscht 
dergelijke geheimmiddelen toe te passen, tenzij ze vóór 't 
gebruik onderzocht zijn door een degelijk scheikundige. 

De heer Greeter deelt hierop mede, dat Wilson's anaes-
theticum niet scheikundig onderzocht kan worden. 

De heer Margadant Jr. stelt daarom voor, dat De-
monstrant zich met Wilson direct in contact moet 
stellen ten einde zekerheid te verkrijgen omtrent de sa-
menstelling van diens middel. 
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De heer ter Kuile Lemker had vernomen, dat na de 
aanwending van W's anaestheticum zwelling optrad, waar-
uit door Spr. werd opgemaakt dat er wel eucaïne in aan-
wezig kon zijn. De heer Greeter zag zelden zwelling op-
treden, hij acht deze ook als een gevolg van te weinig an-
tiseptische voorzorgen. 

De heer J. J. Son houdt daarentegen de zwelling voor.  
een gevolg van de aanwezigheid van cocaïne. 

Thans heeft voorlezing der ingekomen stukken plaats, 
o. m. een antwoord van den heer Dr. Th. Dentz op een 
door het bestuur der N. T. V. tot ZEd.gel. gerichte mis-
sive in zake de wijze waarop door het Tandheelkundig 
Instituut hulp wordt verleend. 

Naar aanleiding van Git laatste schrijven stelt de heer 
L. J. Son het bestuur voor op audiëntie naar den Minister 
te gaan om zijne bezwaren bloot te leggen ; dit voorstel 
vindt geen bijval. 

De heer ter Kuile Lemker acht 't niet juist, dat het be-
stuur al zijne werkkracht concentreert op dat ééne Ut-
rechtsche belang, ook te Amsterdam en elders heerschen 
ongerechte toestanden. De voorzitter merkt hierbij op, 
dat er ten aanzien van hetgeen te Utrecht plaats vindt wel 
degelijk moet worden ingegrepen en is hier geen sprake 
van speciaal Utrechtsche belangen, doch art. 2 der statu-
ten van de N. T. V. is eene voldoende aanleiding om hier 
het bestuur te doen ageeren. 

De heer John E. Grevers vindt geene voldoening in 't 
schrijven van den heer Th. Dentz, er blijft daarom voor 't 
bestuur thans niets anders over dan zich tot den Minister 
van Binnenlandsche Zaken te wenden ; onder overlegging 
van een afschrift van den bekenden brief van den heer L. 
J. Son, terwijl 't bovendien wensChelijk zij dat Curatoren 
van de Universiteit te Utrecht van de door ons te nemen 
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maatregelen op de hoogte worden gebracht. De verga 
dering ondersteunt dit voorst el en zal door het bestuur in 
dien zin worden behandeld. 

Aan de orde is nu het verslag van de commissie voor 
het 1° Lustrumfeest der N. T. V. De heer Kikkert, se-
cretaris der commissie, brengt een uitvoerig verslag uit 
omtrent de voorloopige werkzaamheden der commissie, 
welke verschillende feestplannen heeft overwogen, in 't 
bijzonder heeft de commissie het terrein rondom Haarlem 
verkend als zijnde 't meest geschikt om dienst te doen 
voor de waardige herdenking van het vijfjarig bestaan der 
N. T. V. 

De voorzitter brengt hulde voor den reeds betoonden 
buitengewonen ijver der commissie, hij stelt echter voorop, 
dat de commissie dient te rekenen op de algeheele mede-
werking der leden, alVorens voort te gaan in de door haar 
gevolgde richting. De heer Greeter deelt ook mede, dat 
het in de bedoeling der commissie ligt eene circulaire te 
verspreiden onder de leden, waarin zal worden aangedron-
gen op de aanwezigheid van alle leden als feestvierders. 

De vice-voorzitter vraagt of 't wenschelijk is de com-
missie een blanko-crediet te verleenen ; de voorzitter be-
antwoordt zulks toestemmend, 't is te verwachten dat de 
commissie dit blijk van vertrouwen ten volle waardig is. 

De „vrije mededeelingen" zijn inmiddels aan de orde. 
De heer Greeter verricht nog eene extractie onder aan-
wending van Wilson's anaestheticum met even gunstig re 
sultaat. 

Op nieuw komt de kwestie der schoolplaten aan de 
orde ; betreffende het uittreden van den heer E. Stark uit 
de commissie voor de schoolplaten en het hierop benoe-
men van den heer John E. revers in de commissie wor-
den eenige mededeelingen gedaan, terwijl door de com- 
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missie met het oog op de kostbaarheid der onderneming 
wordt ontraden voort te gaan. 

De heer J. C. Heeringa te Deventer beklaagt zich, dat 
een assistent van een in den omtrek gevestigden tand-
meester te Deventer de praktijk onbevoegd uitoefent. 
De heer Grevers raadt den heer Heeringa aan deze zaak 
grondig te onderzoeken en zich dan opnieuw tot het be-
stuur te wenden met een geformuleerde klacht. 

De heer John E. Grevers deelt mede, dat Dr. Wertheim 
Salomonson toezegging heeft gedaan de radiographie in 
de N. T. V. te demonstree ren. Niets meer aan de orde 
zijnde sluit de voorzitter deze bijeenkomst. 

d. J. C. 


