
XLIIIste Vergadering der Nederlandsche 

Tandmeesters-Vereeniging. 
17  Maart 1901. 

Aanwezig 13 leden en de heer R. Anema van Batavia 
als gast. 

Te ongeveer acht ure opent de voorzitter deze 
bijeenkomst en doet mededeeling, dat door ontstentenis 
van den Ien  secretaris, de ze zijne functie voor heden-
avond zal waarnemen. Met een hartelijk woord van 
welkom begroet de voorzitter de HH. Klinger en 
Anema, de eerste als lid der N. T. V., doch voor het 
eerst hedenavond aanwezig, de heer Anema daaren-
tegen als introducé. 

Hierna doet de secretaris voorlezing der notulen van 
cle laatste vergadering, die behoudens eene enkele op-
merking worden goedgekeurd. De secretaris leest 
vervolgens het jaarverslag voor, waaruit de voortdurende 
bloei der Vereeniging blijkt. Vervolgens brengt de 
penningmeester verslag uit over het door hem gehouden 
financieel beheer. De voorzitter benoemt de HH. de 
Vries en Kaijser in commissie, tot het nazien der 
rekening en verantwoording. Hierna spreekt de voor-
zitter een kort woord voor de installatie van het nieuwe 
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bestuur, welks samenstelling gelijk gebleven is aan het 
vorig vereenigingsjaar. 

Voorlezing der ingekomen stukken vindt hierna plaats 
eene missive van de Hofcommissie, waarbij wordt kennis-
gegeven, dat de heer Friederich te Arnhem van wijlen 
Z. M. Willem III het praedicaat Hofleverancier heeft 
ontvangen ; de voorzitter merkt naar aanleiding hiervan 
op, dat zulks geheel iets anders beteekent dan Hof-
tandarts, en van dezen laatsten titel bedient zich toch 
de heer Friederich, een briefkaart van den heer Schoon-
dermark te Tiel, inhoudende een verzoek, hem voor het 
Tandheelkundig weekblad te doen toekomen verslagen 
van de vergaderingen der N. T. V. De vergadering is 
van meening dat aan dit verzoek geen gevolg kan wor-
den gegeven ; is 't den heer Schoondermark mogelijk 
zijn lezers verslagen te kunnen verschaffen dat is zijne 
zaak, echter ligt 't niet op den weg van het bestuur 
hem die officieel te doen toekomen, een verzoekschrift 
van collega Levison te Amsterdam, die zich in benarde 
omstandigheden bevindt en daarom de tusschenkomst 
der N. T. V. inroept, teneinde financieelen steun te 
ontvangen. Na eenige discussiën wordt met 7 stemmen 
vóór en 5 tegen besloten den heer L. ondersteuning 
te verschaffen. De voorzitter wenscht geen bedrag hier-
voor vastgesteld, en benoemt de HH. J. E. de Vries 
en de Jonge Cohen in commissie om deze aangelegen-
heid tot een gewenscht resultaat te brengen. 

Alsnu geschiedt voorlezing van eene uitnoodiging 
van de Eastern. C. B. van de British Dental Associ-
ation, of de Nederl. Tandm. Ver. wenscht deel te 
nemen aan de gecombineerde vergadering dier Ver-
eeniging op 3, 5 en 6 Augustus. 

De heer Grevers deelt mede, dat een zelfde uitnoodi- 
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ging door het Nederl, Tandh. Genootschap is ont-
vangen, de brief is daar in behandeling genomen ; uit 
de gevoerde discussiën was het duidelijk, dat geen 
politieke beweegredenen op 't antwoord, dat op deze 
uitnoodiging zou worden gegeven, van invloed mochten 
zijn. Het genootschap heeft besloten te berichten, dat 
de uitnoodiging is aangenomen. Overweging verdiene 
het daarom volgens den heer Grevers, dat de N. T. V. 
op dezelfde wijze handele. 

De heer Roeloffs zag gaarne, dat de N. T. V. een 
officieel vertegenwoordiger naar Engeland afvaardigde. 

De voorzitter stelt voor in denzelfden geest te 
handelen als het N. T. G. ; met algemeene stemmen 
hecht de vergadering aan dit voorstel hare goedkeuring. 

Ten slotte zond de ie secretaris een klein berichtje, 
dat door den heer Slier en Lindeboom geen antwoord 
is gezonden, op de bekende uitnoodiging tot het houden 
eener voordracht. 

Naar aanleiding hiervan wordt de opmerking gemaakt 
dat het van weinige deferentie getuigt voor den secre-
taris, die zoo geheel belangloos het gewichtige ambt 
van secretaris met groote toewijding vervuld ; de ver-
gadering beaamt deze opmerking. 

De HH. de Vries en Kaijser brengen thans verslag 
uit, betreffende het nazien der rekening en verantwoor-
ding van den penningmeester. Zij adviseeren tot goed-
keuring dezer rekening; de voorzitter déchargeert 
hierop de beide kasopnemers. 

Aan de orde is thans : Verkiezing van twee leden 
der Redactie-commissie, wegens periodieke aftreding 
van de HH. W. J. ter Kuile Lemker en C. Witthaus 
Beide heeren warden bij acclamatie herbenoemd. De 
heer Ter Kuile, ter vergadering aanwezig, neemt zijne 
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benoeming aan, den heer Witthaus zal van zijne be-
noeming kennis gegeven worden. 

De heer Grevers vraagt den voorzitter verlof, der 
vergadering een patient te demonstreeren, waardoor 
de gewone loop van het programma wordt onderbroken. 

De heer Grevers demonstreert een brandweerman, 
die bij de uitoefening van zijne beroepsplichten van 
eene zeer aanzienlijke hoogte is gevallen. Patient 
vertoont een geval van „infractie", hoewel in den be-
ginne is gedacht geworden aan fractuur ; niet onmoge-
lijk heeft deze bestaan van de proc. condol. ; doch het 
onderzoek met Röntgen-stralen, heeft dit niet aan het 
licht gebracht. Bovendien zijn de gewrichten onder-
zocht en ook deze vertoondén geen afwijkingen. De 
heer Grevers behandelt patient met een drukapparaat 
teneinde de kaak uit elkander te zetten; onder deze 
behandeling ondervindt patient reeds veel verbetering. 

De heer Greeter merkt op, dat het resultaat van de 
therapie, de diagnose zal moeten bevestigen. 

De voorzitter bedankt den heer Grevers voor zijne 
belangwekkende demonstratie. 

De heer Grevers vertoont nog een radiogram met 
2 blijvende molaren en een temporaire. De radices 
van den temporairen molaar zijn afwezig. 

Daarna verkrijgt collega Roeloffs het woord, tot het 
houden van zijne beschouwingen naar aanleiding der 
uitgesproken beleediging door Dr. C. v. d. Hoeven, ten 
laste der N. T. V., op eene der vergaderingen van het 
N. T. G. 

Tengevolge hiervan ontwikkelt zich een minder aan-
genaam debat, 't welk den heer Grevers aanleiding 
geeft onder protest de vergadering te verlaten. 

Op de vraag van den heer R oeloffs, of de vergadering 
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iets beleedigends zag in de gesproken woorden, werd 
ontkennend geantwoord. 

Ten slotte wordt het voorstel van den heer Greetér, 
eene commissie te benoemen en de zaak in handen 
daarvan te stellen, met algemeene stemmen aangenomen. 

Als leden dier commissie worden benoemd de HH. 
Böiger, Ter Kuile Lemker en Roeloffs. 

Nogmaals komt het betreurenswaardig incident van 
het heengaan van den heer Grevers, ter sprake ; de 
vergadering is echter algemeen van opinie, dat in de 
gesproken woorden, al waren deze niet vleiend, niets 
beleedigends voor den heer Grevers voorkwam. 

Met 't oog op het late uur werd de vergadering 
gesloten en de te houden voordrachten en demon-
stratiën uitgesteld tot de volgende bijeenkomst. 

K. 


