
XXXVIIste Vergadering der Neder- 

landsche Tandmeesters Vereeniging. 

In afwijking van de usance werd deze Vergadering 
gehouden te Utrecht in „Het kasteel van Antwerpen." 

Aanwezig 23 leden. 
Te half 12 opent de voorzitter deze bijeenkomst en 

doet de 2° secretaris bij ontstentenis van den t° 
secretaris voorlezing der notulen, •die worden goed-
gekeurd. De voorzitter wijdt eenige woorden aan de 
nagedachtenis van den Heer Grevers Sr.; de leden 
betuigen hunne instemming door zich van hunne zit-
plaatsen te verheffen. 

Onder de ingekomen stukken dienen vermeld: brie-
ven van Mej. Vas Nunes, thans Mevr. Drilsma, en van 
den Heer Joosten, waarbij zij voor hun lidmaatschap 
bedanken. Verder een schrijven van den Heer E. 
Stark van gelijke strekking, in antwoord op een in 
opdracht der vorige vergadering door het Bestuur aan 
dien heer gerichten brief, waarin hem verzocht werd 
te dezer vergadering te verschijnen, ten einde tegen 
zich bezwaren te hooren inbrengen aangaande de wijze 
van reclame bij den verkoop der mondkosmetica, die 
zijn naam dragen. Na eenige discussie wordt dit schrijven 
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voor kennisgeving aangenomen en besloten aan de 
Redactie van het T. v. T. te verzoeken den brief van 
den Heer Stark in toto op te nemen. Aldus luidende: 

Amsterdam, 23 Oct. 1899. 
Mijne Heeren. 

Naar aanleiding van een schrijven van uwen Secretaris, 
waarin mij medegedeeld wordt, dat het bestuur de behande-
ling eener vraag van een der leden, betreffende het geoor-
loofde van eene door mij geplaatste aankondiging, tot de 
vergadering van 29 October wil uitstellen en mij uitnoodigt 
daarbij aanwezig te zijn, heb ik de eer het volgende onder 
uwe aandacht te brengen : 

Toen na de oprichting der N. T. V. in art. 7  van het huis-
houdelijk reglement, de verstrekkende bepaling opgenomen 
werd, dat het adverteeren in de nieuwsbladen slechts ge-
oorloofd was voor adres advertenties, heb ik, zeer tot mijn 
nadeel, mij strikt aan die bepaling gehouden. 

Gelukkig- heeft men ingezien dat de redactie van dit artikel 
geheel verkeerd was, dat men hiermede geen geboorte of 
sterfgeval in zijn famille mocht aankondigen en is art. 5 
daarvoor in de plaats gekomen, waarbij eenvoudig Reclame 
verboden wordt. Wanneer ik thans mijne clientelle wat mede 
te deelen heb, is er geen enkel artikel, dat zich hiertegen 
verzet. 

Waar onze vereeniging nog zoo vele leden telt, die hun 
diploma konden verwerven, zonder blijken van eenige vóór 
studie te geven, acht ik mij niet beleedigd, dat een van 
hen een vraag doet, als die, welke aanleiding tot dit schrijven 
gegeven heeft. 	 • 

Had hij latijn geleerd, dan had hij aan het werkwoord 
Reclamare gedacht, hetgeen beteekent, „door luid geschreeuw 
zijn wil openbaren." 

Stond hij op goeden voet met zijn fransch, dan wist hij, 
dat Reclame beteekent „Aanbevelend artikel in een dagblad" 
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en had hij gedaan, wat een fatsoenlijk man, die bang is 
onhebbelijk te zijn, doet, dan had hij Kramers woordentolk 
ter hand genomen en voor Reclame op pag• 454 gevonden 
„Bovenmatig aanbevelende aankondiging 
kwakzalverachtige aanprijzing van waren." 

Dit geval versterkt mij in mijne meening, dat men ver-
keerd doet het aantal bastaard-woorden te vergrooten ; waar 
de thans gebruikelijke door het meerendeel, zoo verkeerd 
begrepen worden, betreur ik het, dat zoo vele tandmeesters 
het bastaard woord tandarts zoo misbruiken. 

Waar ik mij, om bovenvermelde redenen door bedoelde 
vraag niet beleedigd gevoel, anders gestemd ben ik tegen-
over het bestuur uwer vereeniging, dat het noodig gevonden 
heeft mij hierover een brief te schrijven. 

Tegenover iemand, die zich eenmaal geheel voor uwe 
vereeniging gegeven heeft, had ik verwacht, dat men, vóór 
hem lastig te vallen, met meer ernst overwogen had of 
hiervoor termen aanwezig waren. 

Overtuigd, dat niemand uwer het laken zal, wanneer ik 
er tegenopzie mij verder aan dergelijke inmenging in mijne 
particuliere zaken bloot te stellen, neem ik mijn ontslag als 
lid der Nederlandsche Tandmeesters vereeniging. 

Hoogachtend 
Uw. dv. 

E. STARK. 

Volgt ballotage over de H.H. Kopp-Weimar en Men-
sing--Rotterdam, welke heeren als lid worden aange-
nomen. Na afdoening der huishoudelijke aangelegen-
heden begaf het gezelschap zich naar de woning van 
den Heer Roeloffs, ter bezichtiging van diens tand-
heelkundige en elektrische inrichting. Eerst werd een 
mondelinge inleiding door den eigenaar ten beste ge-
geven, waarna de volkomen geruischlooze motor en de 
vernuftige inrichting tot aansluiting van de apparaten 
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aan de akkumulatorcnbatterij, alsmede de eenvoudige, 
maar praktische koolrheostaat van Engelmann werden 
gedemonstreerd. Verder vertoonde de heer R. zijn 
methode voor 't maken van gouden kronen zonder 
naad en plaatste zulk een kroon bij een patient, waarbij 
de krachtige speekselpomp zeer van pas kwam. Bij 
't plaatsen van een caninus met porceleinfront in den 
onderkaak wendde demonstrator een ingenieus gevon-
den mondstuk voor de speekselpomp aan, waardoor 
het operatieveld totaal droog blijft. Ook een regulator 
naar Angle in den mond van een patientje vond veel 
bijval, evenals een brug van 9 tanden gebaseerd op 
twee met goud overkapte bicuspidaten, terwijl korte 
stiften in enkele wortels van incisivi de draagkracht 
verhoogden. In het naar den eisch ingericht atelier 
wordt op uitgebreide wijze partij getrokken van mecha-
nische drijfkracht door een gasmotor voor het opwek-
ken van elektriciteit, voor de beweging van wals en 
draaibank en 't produceeren van sterke luchtstroomen 
bij 't smelten. De heer Roeloffs demonstreerde de 
inrichting van zijn schakelbord, het smelten van platina 
door knalgas, het smelten van een goud-platinalegeering 
door Flctcher's apparaat enz. De heer John E. Grevers 
bracht terecht een woord van dank aan demonstrator. 

Ia de vergaderzaal teruggekeerd was de beurt aan 
de vrije mededeelingen. De heer J. Otté demonstreerde 
de verbeteringen aan zijn intra-ossale injectiespuit en 
aan de technische bewerking van den Bonwill-artiku-
la.tor ; de intra-ossale injectiemethode blijft hem uit-
stekende resultaten geven, echter ziet men vaak een, 
ofschoon pijnlooze, oedemateuze zwelling optreden 
De nieuwe Bonwill-artikulator loopt in konische lagers, 
waardoor iedere schommeling wordt verhinderd, en 
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juist passen der prothese verkregen. De heer John E. 
Grevers vertoont zijne wijze van manipuleeren met het 
submarinegoud, dat hij in water kookt en bewaart om 
de lucht uit de cylinders te drijven. Verder vertoont 
spreker een molaar met cement-exostose, die aanleiding 
tot neuralgische verschijnselen had gegeven, alsmedc 
eigenaardige resorptieverschijnselen na periodontit;s. 

Na nog eenige discussies sluit de voorzitter deze 
zeer intressante vergadering. 	 C. B. 


