
Achtste Jaarverslag der Nederlandsche 
Tandmeesters- Vereeniging. 

Dames en Heeren, 

Aangenaam is 't mij, U voor de eerste maal verslag 
te mogen doen van de werkzaamheden onzer Vereeni-
ging. Veel bijzondere gebeurtenissen hebben in het 
afgeloopen jaar niet plaats gevonden. Tot ons genoegen 
kunnen wij echter constateeren, dat de werkzaamheid 
der leden meer op den voorgrond trad dan vroegere 
jaren. Dit is wel voornamelijk toe te schrijven aan de 
motie van den heer Böiger, welke in de vergadering 
van i6 December 1899, werd aangenomen en aldus luidde : 

„De voordrachten en demonstratiën op de Ver-
gaderingen der N. T. V. zullen worden gehouden 
beurtelings door ieder der leden volgens rooster". 

Gedurende het jaar 1900 werd vier maal vergaderd. 
De navolgende heeren hielden daarop de volgende 
voordrachten : 

J. E. Grevers : Bespreking van anomaliën der tanden, 
met behulp van lantaarnbeelden. 

J. Leendertz : Tandziekten en anomaliën van de 
tanden onzer huisdieren. 

J. E. Grevers : Odontharmose. 



164 
	

ACHTSTE JAARVERSLAG DER NED. TANDM.-VEREENIGING. 

W. J. ter Kuile Lemker: Over het exstirpeeren der pulpa. 
W. Son : Extractio dentiunl difficilis. 
G. C. Bosch : Iets over cocaïne-injecties. 
C. Witthaus : Etectrische toestellen voor tandartsen. 
T. C. A. Böiger : Bespreking van eenige nieuwe 

praeparaten. 
Mej. H. van Gelderen : Kinderpraktijk. 

Als lid traden toe, de HH. C. C. Kayser en J. L. 
van den Hoek, terwijl de HH. J. B. Heinemann, O. 
E. Stark, B. J. Grevers, A. de Smitt en Mej. Ebels als 
zoodanig bedankten. Het ledental bedraagt dus nu 
pl. m. 50. Door den dood ontviel der Vereeniging een 
zeer gewaardeerd lid, de heer Pinkhof. 

Met steeds toenemend succes wordt het Tijdschrift 
voor Tandheelkunde van wege de Vereeniging uitge-
geven. Wat de financiëele belangen aangaat, daarover 
zal de Penningmeester U wel het een en ander mede-
deelen. Voor zoover mij bekend, laat deze niets te 
wenschen over. De strijd tegen de onbevoegde uit-
oefening der tandheelkunde wordt nog even verbitterd 
gestreden als voorheen, en de Commissie in zake werd 
dit jaar een crediet van f Loo verleend, teneinde zich 
van rechtskundigen bijstand te verzekeren. 

Ik besluit dit verslag met den wensch, dat een volgend 
jaar van een even gunstig verloop der werkzaamheden 
van de Vereeniging gewag mag worden gemaakt. 

P. K. 


