
XXXVE VERGADERING DER 1NEDERLANDSCHE 
TANDMEESTERS-VEREENIGING. 

i8 December 1898 

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

komst en doet de Secretaris voorlezing der notulen van 
de vorige vergadering, welke zonder eenige op- of aan-
merking worden goedgekeurd. 

Hierna geschiedt voorlezing der ingekomen stukken, 
een schrijven van Mevrouw van Loenen—de Bordes en 
den heer T. C. A. Bölger, houdende mededeeling, dat zij 
hun mandaat als leden der commissie voor de schoolpla-
ten neerleggen, voorts een bericht van mej: Hamburger 
te Wageningen, dat zij als lid der N. T. V. bedankt, een 
schrijven van het voorloopig comité voor 't Tandheelkun-
dig Wereldcongres in 1900 tot deelneming opwekkende 
en tevens de N. T. V. verzoekende een aantal afgevaar-
digden aan te wijzen om in vereeniging met het bestaande 
comité te Parijs, voorloopig stappen te doen in 't belang 
van het voorgenomen Congres. Na. eene korte bespreking 
wordt besloten deze zaak tot een volgende vergadering 
aan te houden. Een samenwerken met het N. T. G. te 
Utrecht wordt als gewenscht voorgesteld. 

De Voorzitter neemt thans het woord voor de instal-
latie vang den heer P. J. Dagevos ; hij roept hem een har-
telijk woord van welkom toe en doet een beroep op zijn 
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medewerking en steun om de N. T. V. tot bloei te hel-
pen brengen. 

Het woord wordt thans verleend aan den heer W. J. 
ter Kuile Lemker tot het uitbrengen van het jaarverslag 
der Redactie-Commissie. Hierna deelt -de voorzitter mede, 
dat de kas der Redactie den bodem laat zien ; hij stelt 
daarom voor uit de kas der N. T. V. de Redactie-com-
missie f 250.— af te geven. De heer Greeter, penning-
meester der Redactie-commissie licht met cijfers toe hoe 
hoog de geldelijke nood der Redactie-commissie is .ge-

stegen. Na deze besprekingen stemt de vergadering er 
in toe, de Redactie-commissie den gewenschten steun 
niet te onthouden. Aan de orde komt thans de benoeming 

van twee Redactie-leden wegens periodieke aftreding 

der H.H. N. J. G. Greeter en H. B. de Jonge Cohen. 

Beide werden bij acclamatie herbenoemd. 
Hierna komt in behandeling het voorstel van het be-

stuur tot het beperken van het aantal vergaderingen tot 

3, n.l. 2 gewone en i buitengewone. 
De voorzitter licht dit voorstel toe ; meer en meer 

blijkt het slechte bezoek der vergaderingen, de medewer-
king der leden is steeds geringer geworden, wordt er eene 
vergadering uitgeschreven, niemand meldt zich voor eene 
voordracht aan. 

Indien het bestuur onderling zich niet zou verbinden 
voor eene demonstratie of voordracht, er ware van al de 
gehouden vergaderingen vrij wel niets terecht gekomen. 
De voorzitter wijst er daarom met nadruk op, dat het 
niemands verwondering behoeft te baren, dat een derge-
lijk voorstel van de bestuurstafel wordt gedaan en ver-
dedigd. 

De voorzitter geeft thans het woord aan de leden, die 



NEDERLANDSCHE TANDMEESTERS-VEREENIGLNG. 	97  

een en ander in 't midden wenschen te brengen betreffen-
de dit voorstel. 

De H.H. E. Stark en ter Kuile Lemker wijten het 
slechte bezoek der vergaderingen daaraan, dat deze op 
Zondag worden gehouden. Mej. v. Gelderen gevoelt veel 
voor den Zondag ; 't verdient echter overweging vroeger 
te beginnen, opdat zij die de vergaderingen wenschen bij 
te wonen, niet dien geheelen rustdag behoeven op te of-
feren. De heer Bruske geeft in overweging den Zaterdag-
avond voor de vergaderingen te bestemmen of zoo dit 
geen bijval vindt, den Zondagavond te kiezen. De heer 
John E. Grevers verklaart zich tegen den Zaterdagavond, 
de ervaringen met de Zaterdagavondvergaderingen opge-
daan zijn nog treuriger, getuige den ontvangavond, inder-
tijd Dr. Herbst bereid, toen 7 leden aanwezig waren, 
waarvan 5 leden van het bestuur. Tegen den Zondag be-
staat z.i. geen bezwaar, wel is waar heeft de Zondag een 
geheel andere bestemming, doch spr. deelt wat hem be-
treft mede, dat ieder bezoek aan 'de vergaderingen saam-
viel met een of ander vermaak, waarvan hij had kunnen 
genieten, desniettegenstaande stelt hij 't bezoek aan de 
vergaderingen veel hooger ; spr. gevoelt zeer veel voor 
een samentreffen met beroepsgenoten, hij ziet hierin 't 
grootste vermaak, dat hem meer genot verschaft dan 
elk ander genoegen. 

De heer J. J. Son oppert 't denkbeeld enkele vergade-
ringen in 't centrum des lands te houden. 

De voorzitter brengt thans het voorstel van het bestuur 
in stemming ; het wordt met meerderheid van stemmen 
aangenomen. Er zal echter steeds na warden gestreefd, 
precies op tijd te beginnen. 

Aan de orde is de bestuursverkiezing. 
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De voorzitter benoemt de heeren P. J. Dagevos en J. J. 
Son tot stemopnemers. 

Uitgebracht worden 19 stemmen voor de verkiezing 
eens voorzitters, waarvan 16 op den heer Roeloffs, 2 op 
den heer John E. Grevers en i op den heer de Jonge 
Cohen, zoodat gekozen is de heer Roeloffs, die verklaart 
de benoeming aan te nemen. 

Voor de verkiezing van een vice-voorzitter worden uit-. 
gebracht 19 stemmen, waarvan 13 op den heer E. Stark, 
5 op den heer Bölger en i op den heer Schäfer, zoodat 
gekozen is de heer E. Stark, die zijne benoeming in be-
raad houdt. 

Voor de verkiezing van zen  secretaris warden uitgebracht 
19 stemmen, waarvan 16 op den heer de Jonge Cohen, 
2 op den heer Böiger en I op den heer Kikkert ; de heer 
de Jonge Cohen verklaart de benoeming te aanvaarden. 

Voor de verkiezing van Zen  secretaris worden 19 stem-
men uitgebracht, waarvan 17 op den heer Böiger, r op 
den heer Kikkert en i op den heer Greeter. De heer Böl-
ger verklaart de benoeming te aanvaarden. 

Ten slotte heeft de verkiezing van den penningmees-
ter plaats ; uitgebracht worden 19 stemmen, waarvan 
16 op den heer Greeter, 2 op den heer Kikkert en r op 
den heer Schäfer, zoodat de heer Greeter is gekozen, die 
verklaart de benoeming aan te nemen. 

De Voorzitter kondigt thans de gebruikelijke pauze 
aan ; omstreeks 2 uur vereenigen zich de leden onder het 
gehoor van Dr. Wertheim Salomonson, die zich bereid 
heeft verklaard de Röntgenstralen Le demonstreeren. 
Spr. ving aan met de aanwezigen terug te voeren tot het 
elementaire gebied der electriciteitsleer om hierna gelei-
delijk te komen tot de ontdekking der Xstralen en hunne 
beteekenis. Met behulp van een Barium platino-cyannuur- 
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scherm werden door spr. verschillende lichaamsdeelen 
doorlicht ; een speld, onder de huid van spr.'s vinger ge-
stoken, was duidelijk zichtbaar. 

Na afloop dezer demonstratie stelde spr. zich beschik-
baar tot het geven der gewenschte inlichtingen, terwijl 
de beer John. E. Grevers door hem werd uitgenoodigd 
den aanwezigen ook een en ander mede te deelen om-
trent zijne ervaringen en de wetenschap, die hij dienaan-
gaande had vergaard. 

De heer Grevers deelde mede, dat de diagnose eener 
cemeritose met behulp der Xstralen gemakkelijk was vast 
te stellen, eveneens is zulks het geval met de diagnose 
van chronische periodontitis en tandretentie. Het stellen 
der diagnose op denpkels gelukt slechts zelden. Het ver-
krijgen van een goed radiogram bleek volgens spr. met 
groote moeielijkheden gepaard te gaan. 

De heer Roeloffs doet van zich zelve een uitvoerige 
historia morbi ; een reeds lang bestaande hoofdpijn, wel-
ke door spr. geweten wordt aan de slechte conditie zijner 
tanden ; van de diagnose met behulp der Xstralen be-
wacht spr. veel heil. Hierna brengt de voorzitter een 
woord van dank aan Dr. Wertheim Salomonson, terwijl 
de vergadering met een daverend applaus hiermede in-
stemt. 

De voorzitter verleent de heer E. Stark 't woord voor 
zijne aangekondigde voordracht: „O ver C e men t." 
(Zie pag. Ioi dezer afl.) 

Uit de gevoerde discussiën over deze voordracht blijkt, 
dat velen der aanwezigen met de door den heer Stark 
bereide cement reeds goede resultaten hebben verkregen. 
De heer John. E. Grevers geeft den heer Stark in over- 
weging zich met eenige tandheelkundigen te verstaan en 
controle-proeven te verrichten. 
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De voorzitter dankt den inleider voor zijne belangrijke 
mededeelingen.  en hoopt eens een Hollandschen Rostaing 
in hem te kunnen begroeten. 

Aan de orde zijn de Vrije Mededeelingen.. 
De heer Roeloffs vertoont een gedragen aluminium-

gebit ; het is geheel verteerd en legt geen bijzondere ge-
tuigenis af van de goede hoedanigheden van dit materiaal 
als basis voor een kuntsgebit, voorts deelt spr. zijne me- 
thode mede om gipsvormen eene bijzondere hardheid te 
verschaffen, door ze eenigen tijd in kokende lijnolie te 
leggen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze 
bijeenkomst. 

. 	d: J. C. 


