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6 November 1898. 

Aanwezig 23  leden. 
Te ongeveer elf uur opent de voorzitter deze bijeen- 

komst en doet de secretaris voorlezing der notulen van 
de vorige vergadering, welke behoudens een enkele opmer-
king worden goedgekeurd. 

Hierna richt de voorzitter een woord van welkom tot 
den heer Ed. Glazer, voor het eerst  in de vergadering 
aanwezig. 

Aan de orde is de ballotage over de heeren P. J. Da-
gevos (Hilversum) en R. Klinger (Amsterdam). Na voor- 
afgaande ampele bespreking van beide candidaturen wor-
den de beide candidaten met overgroote meerderheid van 
stemmen tot lid der N. T. V. aangenomen. 

Ter behandeling komen hierna de ingekomen stukken ; 
een briefkaart van den heer R. Takens, dat door hem 
voor het lidmaatschap wordt bedankt ; van den heer E. 
Stark een schrijven, dat hij verhinderd is heden zijn aan- 
gekondigde voordracht te houden, doch zich beschik-
baar stelt voor een volgende vergadering ; dit schrijven 
gaat vergezeld van een 15-tal doosjes phosphaatcement-
plombe, die op verzoek van den heer Stark, onder de aan- 
wezigen worden verdeeld. Een schrijven van 'den Minister 
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van Binnenlandsche Zaken, inhoudende de mededeeling, 
dat er voor de Regeering geen termen zijn tusschenbeide 
te komen, voorzoover betreft de klachten, betrekking 
hebbende op den Lector in de Tandheelkunde te 
Utrecht ; voorts nog enkele schrifturen van minder ge-
wicht. 

Naar aanleiding van het ingekomen schrijven van den 
Minister van B. Z. wordt door den heer L. J. Son een 
afkeurende motie voorgesteld met verzoek tot het af druk-
ken dezer motie in 't Tijdschrift voor Tandheelkunde. 

Met overgroote meerderheid werd bedoelde motie aan-
genomen, terwijl met bijna algemeene stemmen de ver-
gadering hare goedkeuring niet kon hechten aan het 
voorstel van den heer L. J. Son, om de motie in het Tijd- 
schrift af te drukken. 

Aan de orde komt thans het rapport der Commissie, 
belast geweest met de regeling van het Ie Lustrumfeest. 
De heer P. Kikkert brengt namens genoemde Commissie 
rapport uit en doet enkele bijzonderheden omtrent de 
arbeid der Commissie. Door het niet tot standkolven van 
eenige feestelijkheid heeft de Commissie geene groote 
geldelijke uitgaven gedaan_ Zij beklaagt zich echter over 
de weinige medewerking bij de leden ondervonden, waar-
door zij hare taak niet tot de aangenaamste heeft mogen 
rekenen ; intusschen acht zij zich ontslagen van eiken 
verderen arbeid en legt zij hare rekening en verantwoor-
ding ter goedkeuring aan de vergadering voor. 

De voorzitter dankt de leden der Commissie voor het-
geen zij hebben getracht te verrichten, hij merkt hierbij 
schertsend op, dat de leden der N. T. V. blijkbaar meer 
voor 't nuttige dan voor het aangename gestemd zijn ; 
hierop verklaart de voorzitter de Commissie voor ont-
honden. 
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De voorzitter kondigt thans de gebruikelijke pauze aan 
Om nagenoeg 2 uur worden de werkzaamheden hervat. 
Vooraf maken de leden kennis met eene tentoonstelling 
van chloor-aethyl-apparaten en lance-parfum's in den 
vorm van chloor-aethylbuizen ; tegelijkertijd is de heer 
John Poulson aanwezig, die Haskel's kronenapparaat de-
monstreert. 

Terzelfdertijd demonstreert de heer N. J. J. Greeter het 
nemen van gipsafdrukken ; te dien einde neemt de-heer 
G. een afdruk van een boven- en onderkaak bij een pa-
tiënt. Na afloop hiervan doet de heer Roeloffs een goud-. 
vulling met het „Or de Genève", terwijl door den heer de 
Jonge Cohen Mitchell's electrische oven wordt gedemon-
streerd en vervaardigt met behulp van Ash's low-fusible 
body een Logankroon ; eveneens vertoont demonstrant 
Ash's Pigmentarium en eenige tanden met deze kleurstof 
behandeld. 

De vice-voorzitter dankt na afloop der demonstratiën de 
verschillende demonstratoren, met genoegen heeft hij 't 
aanschouwd hoe wederom praktische onderwerpen onder 
de aandacht der leden werden gebracht. 

Aan de orde zijn de „Vrije Mededeelingen". 
De Secretaris brengt in 't midden, dat zich een treurig 

verschijnsel in de tandheelkundige wereld heeft voorge-
daan, hem is n.l. gebleken hoe hier te lande verschillende 
onbevoegde assistenten ten huize van tandmeesters werk-
zaam zijn. Van meer dan eene zijde is den Secretaris 
hierop gewezen, die hiertegenover vrijwel machteloos 
staat, wat betreft eene gerechtelijke vervolging dier on-
bevoegden. 

Hij deelt mede, 'iat hij aan dit onderwerp echter voor-
loopig zijne aandacht zal blijven wijden, bovendien merkt 
hij op, dat ook leden van onze vereeniging niet vreemd 
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aan dit vergrijp zijn en komt het hem daarom niet on-
gewenscht voor te verklaren, dat dergelijke handelingen 
onvereenigbaar zijn met het lidmaatschap der N. T. V. 

Eene aangename discussie ontspant zich naar aanlei-
ding dezer mededeeling, waaruit ten slotte volmaakte een-
stemmigheid ten opzichte van dit onderwerp blijkt. 

Met name worden enkele leden genoemd, die zich hier-
aan schuldig maken, alhoewel het vermoeden geuit wordt, 
dat onbekendheid met de wet er de oorzaak van is. 

De voorzitter stelt voor dit onderwerp in 't tijdschrift 
te behandelen. De heer Schäfer stelt voor de verschil-
lende personen, die als schuldig bekend staan aan te 
schrijven, den heer Witthaus lacht meer het denkbeeld 
toe alle collega's in Nederland eene circulaire van dezelfde 
strekking te doen toekomen. 

De heer John E. Grevers merkt naar aanleiding van het 
voorstel van den voorzitter op, dat het niet geoorloofd is 
alles op de schouders van de redactie te schuiven, de le-
den geven zoo zelden door hunne werkzaamheid te too- 
nen, blijken van belangstelling in 't tijdschrift, het gaat 
daarom niet aan ook met de uitvoering dezer zaak de re-
dactie te belasten. 

Het bestuur neemt dit voorstel over en zal de uitvoe-
ring dezer zaak ter hand nemen. 

Hiermede wordt de discussie over dit onderwerp ge-
sloten. De heer Glazer vraagt inlichtingen aan het be-
stuur in hoeverre de N. T. V. zal deelnemen aan het con-
gres in 19oo; de vice-voorzitter deelt mede, dat ,le noo-
dige stappen zullen worden gedaan. Besprekingen met 
Dr. Sauvez hebben reeds plaats gevonden. Niets meer aan 
de orde zijnde sluit de voorzitter deze bijeenkomst. 

d. J. C. 


