
BERICHTEN. 

De voornaamste Tandheelkundige scholen, in de Vereenigde 
Staten hebben zich vereenigd onder den naam van „National 
Association of Dental Faculties of America", met het doel: 
i°. meer eenheid te brengen in de praktische opleiding voor 
a.s. tandartsen; 'a°. den standaard van het Amerikaansche on-
derwijs, zoo dikwijls door onbevoegden in gevaar gebracht; 
hoog te houden, en zoowel de deugdelijke scholen als de ern-
stige studenten te beschermen tegen het gevaar, dat hen van 
die zijde dreigt ; 3°. voeling te houden met in Europa geves-
tigde Amerikaansche tandartsen, om hen in staat te stellen, 
jonge lieden, die voor hun studie naar Amerika komen, van 
raad en inlichting te dienen; en tevens de faculteiten in 

Amerika te beschermen tegen het indringen van vreemde stu-
denten, die zonder voldoende voorbereid te zijn, van de 
gastvrijheid der tandheelkundige scholen misbruik zouden 

kunnen maken. 

In verschillende Europeesche landen zijn reeds commissies 

of gemachtigden aangewezen om in deze werkzaam te zijn; 
voor Nederland en België is benoemd de heer J. E. G r e-
v e r s te Amsterdam. 

Studenten in de tandheelkunde, die aan de Amerikáan-
sehe scholen hun studies wenschen te voltooien, wordt der-
halve aanbevolen, zich tot het verkrijgen van introducties en 

inlichtingen te wenden tot den heer J. E. Grevers. 
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Op verzoek van enkele collega's werden gedurende •ie 
maanden Februari, Maart en April door den Heer John E. 
Grevers te Amsterdam zes voorlezingen gehouden op tand-
heelkundig gebied. 

Hij behandelde achtereenvolgens 

de Odontogenese en histologie der tanden, meer 
speciaal de ontwikkelingsgeschiedenis van het glazuur en het 
tandbeen en wijdde zeer uitvoerig uit over het voorkomen van 
zenuwen in de dentine; 

de Ca r i es d en ti u m, waarbij de nieuwe onderzoekin-
gen van Black en Williams besproken werden; 

de A n o m al i e ë n der k a k e n, v oorzoover deze door 
tanden veroorzaakt worden en anomaliën• der kaakholte; 

ten slotte de Bacteriën van de mondholte. 
De buitengewoon fraaie lantaarnbeelden, die spreker bij 

deze voorlezingen vertoonde, maakten de behandeling zeer 
leerzaam. Een dertigtal collega's en vele leden der studenten-
vereeniging „John Tomes" woonden de voordrachten bij en 

zullen ongetwijfeld den heer Grevers erkentelijk zijn voor de 
moeite, die hij zich getroostte om deze onderwerpen ten ge-
hoore te brengen. 


