
Verslag van de Redactie-Commissie. 

Geachte Dames en Heeren ! 

Terugblikkende op den afgelegden weg, kan het 
niet anders, of de Redactie-Commissie moet zich dank-
baar gestemd gevoelen voor het vele goede, dat dit 
jaar aan Vereeniging en Tijdschrift heeft gebracht. 
Tegen het einde van 't vorig jaar liet het zich aanzien, 
dat er wel eens gebrek zou kunnen komen aan de zoo 
noodige stof ! Nu wordt wel eens beweerd dat stof 
ongezond is; maar wij zijn beslist van een ander ge-
voelen: stof is het gezondste, het meest levenwekkende 
element, om een Tijdschrift te doen groeien en bloeien; en 
der Redactie-Commissie kon men het dan ook duidelijk 
aanzien, dat haar verlangen naar een goeden voorraad 
stof een tijd lang niet voldoende bevredigd werd. Onze 
vrees bleek echter voorbarig te zijn. Verschillende zeer 
belangrijke bijdragen, waaronder vooral die van de 
Heeren Frank, Hamer, Van der Hoeven en Witthaus zich 
hebben onderscheiden, hebben in het afgeloopen jaar ons 
alle reden tot dankbaarheid gegeven. Door zulke niet ge-
noeg te waardeeren oorspronkelijke stukken zal het Tijd-
schrift zijn goeden naam handhaven en op hechte grond-
slagen bevestigd worden. Intusschen blijft onze reeds 
meermalen herhaalde oproeping aan U allen, om naar 

*) Uitgebracht in de Vergadering der N. 7'. V 15 December 1900. 
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vermogen aan het goede doel mee te werken, nog steeds 
van kracht; door aller steun kan het Tijdschrift slechts 
winnen, en daarmede wordt de geheele tandheelkundige 
stand gebaat. 

De uitgifte van het Tijdschrift, die een tijdlang eenige 
vertraging ondervond, kan thans weer geregeld ge-
schieden; de Redactie is weliswaar niet aan een datum 
gebonden, maar streeft er toch steeds naar, de afleve-
ringen zoo geregeld mogelijk te doen volgen. 

Tot groot leedwezen der Redactie zag zich de heer 
Böiger wegens drukke bezigheden gedwongen, zijn 
zetel in onze vaste commissie te verlaten; dankbaar 
herdenken wij zijn ijverige bemoeiingen voor het welzijn 
van ons dierbaar pleegkind. Tot onze voldoening ver-
klaarde de heer Böiger zich bereid, als vast medewerker 
zijn steun te zullen blijven verleenen. In zijne plaats 
werd de Heer Witthaus, die zich als vast medewerker 
reeds verdienstelijk had gemaakt, tot lid der Redactie 
benoemd. Verder had onze commissie het verlies te 
betreuren van den heer Schäfer, die als Redactielid zijn 
ontslag nam, en opgevolgd werd door den heer Kikkert. 

Tijdens het tandheelkundig Congres te Parijs werd 
ons Tijdschrift aldaar vertegenwoordigd door den heer 
de Jonge Cohen, die zich daartoe welwillend beschik-
baar stelde. Bovendien werd de aantrekkelijkheid der 
Tentoonstelling verhoogd door de aanwezigheid van 
een in prachtband gebonden compleet exemplaar van 
het Tijdschrift; er zijn zelfs teekenen die er op wijzen 
dat men aldaar ook thans nog dit boekwerk ten zeerste 
waardeert, en er geen afstand van wil doen. 

Aldus trachtende naar onze zwakke krachten ons 
papieren kind te doen groeien en gedijen, blijven wij 
het in uw aller warme belangstelling aanbevelen. 


