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So ist man in der Lage, in unglaublich kurzer Zeit solch 
tiefe Einschnitte in den Zahn, ja sogar in kiinstl. Znne zu 
machen Die unter Zufluss von Speichel hergestellten  Fiil-
lungen und die Anweudung des penen Schleifmittels kann 
ich den Collegen nur aufs warmste zur Nachahmung 
empfehlen. 	 WILR. REKEST. 

Een groot deel van de middagzitting werd ingenomen 
door de volgende belangrijke voordracht van den heer 
A. A. H. HAMER over : 

Toepassing van Galvanoplastiek in 
de tandheelkunst, 

DOOR 

A. A. H. HAMER D. D. S. 

Galvanoplastiek, d. i. de kunst om metalen den vorm van 
een bepaald model te geven, door hen uit de oplossingen 
hunner zouten, met behulp vau de langzame werking van 
een electrischen stroom te doen neerslaan, werd in 1838 
bijna gelijktijdig ontdekt door JACOBI in Rusland en door 
SPENCER in Engeland. 

De praktische toepassing die men sedert van deze ontdekking 
gemaakt heeft voor allerlei takken van industrie is z66 
algemeen en z66 bekend, dat het geen nut kan hebben 
daarover hier uit te wijden. 

Dat er ook in de tandheelkunde gebruik is gemaakt van 
galvanoplastiek bewijzen reeds de 3 patenten die in Amerika 
daarvoor zijn genomen. 

Het eerste werd in 1880 toegekend aan JOHN A. DALY 
voor het langs galvanischen weg bedekken van rubbergebitten 
met een goudlaagje. 

De beide andere patenten zijn van JOSEPH G. WARD 

van Februari en December 18 8 9. 
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Het eene is verleend voor het maken van een ilDental 
plate by electro deposition", die hij op de volgende wijze 
verkrijgt : 

Hij neemt een gipsafdruk van den mond en maakt hiervan 
een positief in was. Wanneer de was goed droog is, wordt de 
oppervlakte van dit positief geleidend gemaakt met bronspoeder 
of potlood en hierop wordt het metaal uit het electrolytisch 
bad neergeslagen. 

In het tweede patent beschrijft WARD een andere 
methode aldus : 

Van het positieve model van den mond van gips of was 
wordt de oppervlakte geleidend gemaakt op de bekende 
wijze en hierop worden een of twee lagen van verschillende 
metalen gedeponeerd, z66, dat de plaats waar later de rubber-
bedekking zal komen dunner is dan het niet met rubber 
bedekte verhemelte gedeelte, wat verkregen wordt door het 
model, waarop zich reeds een dunne laag metaal heeft afgezet, 
uit het bad te nemen en het gedeelte wat dun moet blijven 
met was te bedekken en daarna het model weer in het 
bad te plaatsen tot het deponeeren van een nieuwe laag 
metaal. 

Toch is de toepassing van de galvanoplastiek voor tand-
heelkundige doeleinden niet algemeen bekend en zeer weinig 
gebruikt, omdat de resultaten die men tot nog toe kreeg 
niet schitterend waren. 

Dank zij de ambitie en het vernuft van mijnen vader is 
het mogen gelukken een methode te vinden zoo volmaakt 
en zoo oorspronkelijk dat het American patent office ondanks 
de 3 bestaande patenten in Februari 1896 aan mijn' vader 
een patent verleende voor het maken van een galvanoplastische 
plaat voor het plaatsen van tanden. 

Ik wil trachten in den korten tijd die me gegeven is, 
u duidelijk te maken, waarin het groote verschil bestaat 
tussehen deze, en de door anderen gemaakte platen, en u 
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vervolgens mededeelen hoe deze betere resultaten verkregen 
kunnen  worden. 

Vergun me eerst een °ogenblik te spreken over galvano-
plastiek en electrochemie in 't algemeen. 

Wanneer men een galvanischen stroom voert door een 
vloeistof, dan kunnen zich 2 gevallen voordoen, bf de vloeistof 
die den stroom doorlaat is een enkelvoudig lichaam, zooals 
kwik bijv., in dat geval wordt deze eenvoudig verwarmd, 
evenals een homogene metalen geleider, bf wel de vloeistof 
is samengesteld, in welk geval die vloeistof niet alleen 
verwarmd maar bovendien dikwijls ontleed wordt. Dit ver-
schijnsel, de ontleding van een samengesteld lichaam in zijn 
elementen onder den invloed van den galvanischen stroom, 
heet, zooals u bekend is : electrolyse. 

De studie der verschijnselen der electrolyse heeft geleerd, 
dat deze aan vaste regelmatige wetten gehoorzaamt. 

Zoo heeft bijv. bij alle electrolytische verschijnselen de 
ontleding van den electrolyt alleen plaats, waar deze in 
aanraking komt met de electroden en niet in de geheele 
massa, en steeds zal ook één deel van de stoffen, waaruit 
de verbinding bestaat, aan ééne der electroden, het andere 
deel aan de andere ontwikkeld worden. 

Indien men een gesmolten zout aan de werking van den 
galvanischen stroom blootstelt in een vat dat noch door het 
gesmolten zout, noch door de stoffen waarin het zout ontleed 
wordt, aangetast wordt, en men gebruikt electroden, die 
evenmin worden aangetast, dan blijkt, onverschillig welk zout 
men ook neme, dat het metaal zich steeds afzet aan de 
negatieve electrode, en het niet metallisch gedeelte altijd 
aan de positieve pool. 

De ontleding van zouten in oplossing wordt dikwijls veel 
samengestelder door de aanwezigheid van het water, waarin 
ze opgelost zijn, en wel eenvoudig door de werking, die de 
stoffen, welke aan de eleetroden ontwikkeld worden kunnen 



54 	Handelingen der Gecombineerde Vergadering. 

uitoefenen op den electrolyt, onderling, of op de electroden, 
maar ook door secundaire reacties, die schijnbaar den aard 
van het verschijnsel geheel wijzigen. Bij de electrolyse van 
kopersulfaat bijv. verkrijgt men, als de electroden uit platina 
bestaan, een neerslag van koper aan de negatieve pool, en 
aan de positieve wordt zwavelzuur gevormd met een voort-
durende zuurstof ontwikkeling. 

Is echter de positieve electrode zelf ook van koper dan 
zal deze door de zich aldaar ontwikkelende zuurstof in statu 
nascendi worden aangetast, waarbij zich koper oxyd vormt, 
en dit laatste zal zich vervolgens weer met het zwavelzuur 
verbinden tot kopersulfaat. Er heeft dus geene gasontwikkeling 
plaats (bij niet te sterke stroom althans) en er geschiedt 
volkomen hetzelfde, alsof een deel van het koper van de ééne 
electrode naar de andere werd overgebracht, in de richting 
van den stroom. 

Van dit verschijnsel nu, wordt voor ons doel, op 
tweëerlei wijze gebruikt gemaakt 1° door de eigenlijke 
galvanoplastiek, die bestaat in het maken van een meer 
of minder dikke neerslag van metaal, die nauwkeurig den 
vorm aanneemt van een voorwerp, waarvan men een afgietsel 
wil verkrijgen, maar die zich niet aan dit voorwerp hecht, 
en 2° door de z. g. eleetrochemie of galvaniseering die bestaat 
in het bedekken van voorwerpen met dunne metaallagen die 
daaraan blijven hechten, zooals het vergulden. 

We zullen nu zien hoe reeds uit een der hoofdfeiten van de 
electrolytische ontleding, dat deze n. 1. alleen plaats vindt aan 
de electroden, voor een deel de superioriteit van onze 
galvanoplastische plaat is af te leiden. 

Wanneer men nl. gips of was waaruit het positieve 
model gemaakt is, geleidend maakt door het met potlood of 
bronspoeder te bedekken, en men plaatst dit model in een 
electrolytisch goud- of zilverbad, na het met een metaal-
draad aan de negatieve pool verbonden te hebben, dan zal 
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deze dunne potloodlaag met de koperdraad geen flink 
geleidende electrode vormen. De stroom is het sterkst vlak 
bij den geleiddraad, en hier zal men ook bet metaal zich 
het eerst zien afzetten. Langzamerhand verspreidt zich het 
goud- of zilverlaagje over de gepotloode oppervlakte. Wat 
zal hiervan het gevolg zijn? Dat de afgezette metaallaag 
niet overal even dik zal wezen en geen homogene veer-
krachtige plaat zal vormen. 

Doch er is meer; zilver en goud-galvanoplastiek bieden 
veel grootere moeilijkheden dan die van koper. Hoe beter 
het electrolytisch bad de stroom geleidt hoe gemakkelijker 
zal de metaalafzetting plaats vinden. 

We hebben nu bij een zuur koperbad, op de samenstelling 
waarvan ik aanstonds terugkom, veel minder weerstand dan 
bij de alealisehe zilver en goud baden. Het geleidingsvermogen 
van deze cyaan-zilver of goud-baden is zelfs zoo gering dat de 
afzetting bijna onmogelijk wordt, wanneer men geen uitstekend 
geleidende electrode heeft. Neemt men zijn toevlucht tot andere 
middelen bijv. door het model bf met een dun goudblad te 
bedekken bf wel door eerst op het gegraphiteerde model 
een dun laagje koper te deponeeren, dan krijgt de goud-
of zilverplaat niet de juiste grootte, en we verliezen in scherpte 
van het model, waardoor de galvanoplastische plaat, die juist 
om zijn photographische nauwkeurigheid zoo mooi is, al zijn 
waarde verliest. 

Het blijkt dus, dat het geleidend model niet gemaakt moet 
zijn van gips of eenig andere stof, gegoten in den afdruk 
van den mond, maar dat het galvanoplastisch proces direct 
een aanvang moet nemen op den afdruk van den mond ; 
en wel, 1° omdat, zooals ik reeds aantoonde de metallische 
neerslag zich op een goed geleidende electrode, dus liefst op 
een model van koper of van zilver, niet alleen veel gelijk-
matiger afzet, waardoor verhevenheden vermeden en een 
homogene laag verfwegen wordt, maar deze neerslag is ook 
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van veel betere qualiteit, dan die, welke op eeu gepraepareerd 
gipsmodel gedeponeerd wordt, en 2° verkrijgt men een veel 
nauwkeuriger aansluiting van de plaat in den mond, daar 
alle fouten tot een minimum gereduceerd worden. 

Het spreekt van zelf, dat men, om een volkomen aan het 
verhemelte sluitende plaat te kunnen maken, allereerst een 
onberispelijken afdruk van den mond moet hebben. Een gips-
afdruk is dus het best. 

Deze wordt op de volgende wijze gepraepareerd, wanneer 
men een gewone verhemelteplaat wil maken, waarop later 
de tanden gesoldeerd zullen worden, of wel op de gebruike-
lijke wijze met rubber zullen bevestigd worden. 

De gipsafdruk wordt zorgvuldig gedroogd en daarna 
langzaam gedrenkt met gesmolten was of stearine, waarvan 
de temperatuur even meer dan 100° bedraagt, en waarin 
ze z66 lang moet blijven tot er zich geen luchtbelletjes 
meer ontwikkelen. Daarna laat men den afdrUk af koelen en 
gaat over tot het graphietteeren. 

Dit moet geschieden met een zachte doezelaar en men 
moet vooral niet te hard wrijven maar zeer losjes z66 lang 
de manipulatie voortzetten tot dat men eene glimmende opper-
vlakte verkrijgt. 

Een afdruk van Stents, Eichler of een andere guttapercha 
compositie kan direkt gegraphietteerd worden. 

Om de grens te bepalen van het gewenschte model kan 
men eenvoudig de graphiet wegkrabben, waar men geen 
deposito verlangt of men kan dat gedeelte bedekken met 
een oplossing van guttapercha in chloroform. De aldus 
gepreepareerde afdruk is nu gereed om in een koperbad 
geplaatst te worden dat aldus is samengesteld : 

Sulphas cupri 	gr. 200. 
Acid. Sulph. pur ij 	30. 
Aq. destill. 	ff 1000. 

Men zet den afdruk eenvoudig in dit bad en plaatst op 
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de gepotloode vlakte voorzichtig één of twee koperdraden, 
die natuurlijk over de geheele lengte die in het bad komt, 
met een isoleerende stof bedekt zijn, en welke verbonden 
worden met de negatieve pool eener batterij ; op eenigen 
afstand hangt men de anode van zuiver koper. Welke 
electriciteitsbron men gebruikt is onverschillig, als men 
slechts zorgt dat de stroom niet al te sterk is. 

Men kan ongeveer de stroomsterkte bepalen door op iedere 
c. M2. der negatieve electrode een stroomsterkte van ± 0.2 
ampères te berekenen. 

Een Bunsensche dompel-batterij is voor kopergalvanoplastiek 
zeer geschikt. Zoodra de gegraphietteerde afdruk met een laag 
koper volkomen bedekt is, kan het deponeeren gestaakt worden. 
Tot versterking van dit model vult men den afdruk verder 
met gips, of met een licht vloeibaar metaal. 

Wordt gips gebruikt, dan moet men v66r het vullen een 
koper geleiddraad met een weinig zacht soldeer of wel met 
dareet metaal aan het koper vast soldeeren. Gebruikt men 
dareet metaal, dan plaatst men den koperdraad eenvoudig 
z66, dat deze tegelijkertijd in het model bevestigd wordt. 

De gips of de afdrukmassa wordt nu van het koper-model 
verwijderd en dit laatste volkomen gereinigd. 

Het maken van koper-modellen langs galvanoplastischen 
weg is, zooals u bekend is, volstrekt niet nieuw. 

In 1886 vertoonde Dr. VAJNA in Berlijn op het congres 
der- Deutschen Naturforseher und Aerzte reeds dergelijke 
modellen en hij beschrijft zijn methode in het Oest. Ung. 
Vierteljahrschrift 1889. Ook in het Lehrbueh der Zahnheil-
kunde van Dr. v. METNIZT 1891, blz. 324 vinden we deze 
methode vermeld. 

De leden van het Genootschap zullen zich nog herinneren 
welke fraaie goudplaatjes de heer SCHOONDERMARK vervaar-
digde op galvano-pl. kopermodellen, die de wijze waarop 
hij deze modellen maakt in 1892 voor ons demonstreerde. 
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Een dergelijk koper of zilver model nu is het ideaal voor 
goud- of zilver-galvanoplastiek. Om het voor het goud of 
zilverbad geschikt te maken, wordt het model zorgvuldig 
met potlood ingewreven en gepoetst. Dit potlooden heeft een 
dubbel doel : 1° is het noodig voor het gemakkelijker loslaten 
vau de goud- of zilverplaat van het model, en 2° wordt door 
deze graphietteering, die van den afdruk gecompenseerd. 

Door het laagje potlood op den afdruk zal het positieve 
model nl. iets le klein worden; door ook een dun laagje 
potlood op het model te brengen wordt echter de plaat die 
hierop gemaakt wordt, weer evenveel grooter. 

Alle deden vau het model waarop geen goud- of zilver-
neerslag gewenscht wordt, bedekt men vervolgens met een 
mengsel van paraffine en was (2 : 1). Met een warm spateltje 
wordt de grens van de plaat scherp bepaald. 

Het model is nu gereed om in het zilver- of goudbad 
geplaatst te worden. Men kan het daarin hangen aan een 
stevigen standaard, of wel aan een balans, die ik u later 
zal beschrijven. 

Het zilverbad is aldus samengesteld : 
Water gr. 	5000. 
Cyaanzilver gr. 	250. 
Cyaankalium gr. 750. 

Voor het maken van goudplaten heeft men 2 goudbaden 
noodig : 

a. dat bestaat uit : 	 b. uit : 
gedist. water 	4000 gr. 	 4000 gr. 
ammoniakgoud 	25 gr. 	 75 gr. 
Cyaankali 	100 g. 	 400 gr. 

Het eerste is een z. g. verguld bad, het tweede voor 
galvanoplastiek. 

Ter verkrijging van den electrischen stroom bleken gewij-
zigde Daniell-elementen de eenvoudigsten en de geschiksten. 

Men gebruike steeds 2 Daniell-elementen, voor zilver 
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productie op quantum, voor goud grootendeels op spanning 
verbonden. 

Voor elk bad moet aanwezig zijn een reostaat en een 
naald-galvanometer. 

De hoeveelheid neerslag hangt af van het stroomquantum ; 
de stroomspanning heeft invloed op de qualiteit van den 
neerslag. 

Een hooge stroomspanning geeft een weeken zelfs zwam-
achtigen neerslag, die bij te hooge spanning poeder wordt. 
Een geringe spanning geeft een harden brossen neerslag. 

De ervaring leerde dat bij zilvergalvanoplastiek voor elk 
stuk vanmiddelraatige grootte slechts een stroomsterkte van 0.1 
ampère met een spanning van ongeveer 1/2 volt voldoende is. 

Na ongeveer 2 of 3x24 uur kan de vereischte dikte van 
de plaat verkregen worden. 

Voor het maken van goudplaten gebruikt men, zooals ik 
reeds zeide twee baden van verschillende concentratie. 

In het eerste, minst geconcentreerde bad wordt een uiterst 
taaie, buigzame goudlaag gedeponeerd; dus met groote stroom-
spanning. Hiervoor verbindt men twee Daniell-elementen op 
spanning en werkt met een stroomsterkte van ongeveer 0.01 
ampère met een spanning van 2 volts.  

Is nu ongeveer 2/3 van de zwaarte van de gewenschte 
plaat verkregen, dan plaatst men die in het geconcentreerde 
goudbad tot het deponeeren van een zeer harde broze laag, 
nu met een stroomsterkte van 0.02 ampères met een spanning 
van 1 volt. 

Men verbindt dus de elementen nu op quantum. 
De combinatie van deze twee innig verbonden lagen geeft 

een chemisch zuivere goudplaat van werkelijk verrassende 
qualiteit. 

Dit nu is in het kort alles wat het eigenlijke neerslaan 
van het metaal betreft ; hierop kan men allerlei variaties 
maken en ik geloof dat het de eenvoudigste en minst 
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vervelende manier is, om u eenige resultaten te toonen 
en daarbij dan te vertellen hoe die gemaakt zijn. 

Een kort resumé van 's heeren HA MER'S speech ten behoeve 
van de Engelsche collega's luidt als volgt : 

The method I have presented to you in the Holland 

language is practically this : 
Take an impression of the mouth in plaster or any other 

suitable material, the surface of which is metallized or made 
conductive by applying plumbago. This cast is submerged 
in an electrolytic bath of copper. When the deposit has 
the requisite thickness, it is removed from the bath and 
filled up with plaster or with lo w fusing metal. This model, 
after being removed from the impression material, is again 
slightly coated with graphite and placed in an electrolytic 
bath of double cyanide of silver and potassium, or if a pure 
gold plate is required, of a double cyanide of gold solution. 
The dental plates made by electro-deposition of metals by 
Mr. WARD or Mr. DALY are made upon a positive cast or 
model of the mouth. The plates thus made are by far not 
as perfect fitting the mouth as those which are made by 
this method, and the deposited metals are also of an inferior 
quality, according to the following facts. 

1'. If it is desired to deposit gold upon a nonconducting 
material like piaster, wax etc. it is necessary that this non-
conducting model be very carefully and rather thiekly coated 
with graphite. In consequente of the addition of rather 
thick layer of graphite, a gold plate made upon such a 
model will be too large. With this method a very slight 
coating of graphite is sufficient for making a deposit of 
copper, the copper being deposited very much easier as 
gold. The slight inaccuracy which cannot be avoided, is 
here compensated by giving a slight coating with graphite 
to the metallic model also. 
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Any addition (of graphite) to the impressiou will decrease 
the size of the copper plate to be used as model but will in-
crease the size of the plate deposited thereon, in the same degree. 
This is a most important thing. 

2°. An electro-deposited dental plate made upon a model 
of copper or silver is of a superior quality, is more homo-
geneous in structure and is without unevenesses or bubbles, 
for the reason that — like in this method — even with 
the weakest current the deposition of metal upon the me-
tallic model begins at the same moment and over the entire 
surface of the model, while on a plaster model coated with 
graphite a much stronger current is required and here the 
depositing begins at one point, spreading from this point 
slowly over the surface of the model, this accounts for 
the reason of uneveness and fragility of the plate 

Bij de nu volgende discussie verklaart de heer JOHN. E. 
GREVERS zich geinteresseerd voor de zooeven gehoorde voor-
dracht, daar hij den uitvinder van het besproken systeem 
zelf zag werken. Op verzoek van den heer HAMER demon-
streerde hij (G.) de methode op het tandheelkundig congres te 
Chicago, waar ook de heer CUNNINGHAM uit Cambridge 
tegenwoordig was. Deze heer had meegebracht een bij 
betrekkelijk lage temperatuur smeltbaar materiaal, als ren-
placant voor ocontinuous gum". Nu werd een proef genomen 
op een volgens hierhoven beschreven galvano-plastische 
methode vervaardigde zilveren plaat (in vereeniging met 
CUNNINGHAM'S materiaal) die de hitte weerstond. 

De eerst zeer harde plaat was na verhitting vrij week, 
maar bezat toch nog zekeren hardheidsgraad ; een tweede 
verhitting echter maakte haar zeer week. 

De heer HASKELL, aan wien de éénmaal aldus ver-
hitte plaat vertoond werd, verwonderde zich er over, 
dat deze tenminste nog eenigszins hard was ; hij trachte 
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het smeltpunt te bepalen, wat echter vrij hoog bleek te 

liggen. 
Een en ander pleit naar de heer GREVERS meent, voor 

de resultaten van het beschreven galvanoplastisch proces. 

Mej. MERTENS vraagt of de besproken platen gerepareerd 
kunnen worden, m. a. w. of ze 't soldeeren verdragen, 

en of de aangebrachte banden veeren. 
De heer CoxoN deelt mede, dat hij bij zijne proefne-

mingen op hetzelfde gebied stelsels gebracht had, den 
neerslag op het model te verkrijgen; de resultaten waren 
echter niet gunstig, waardoor zijne appreciaten van 's heeren 

HAMER'S werk des te hooger stijgt. 

De heer LENNOX vraagt of HAMER zijn methode ook 

heeft trachten toe te passen voor gouden kronen zonder 

naad, wat hij (L.) als niet moeilijk beschouwt. 

Repliceerend zegt de heer HAMER, dat de platen gesol-

deerd kunnen worden, dat de banden weinig veerkrachtig 
zijn; dat hij nog niet beproefd heeft mr. LENNOX'S idee 

uit te voeren, ofschoon hem zulks wel toelacht. 

Nu gaat de voorzitter van den dag, de heer dr. TH. DENTZ 
over tot het sluiten van de bijeenkomst in de volgende woorden : 

Ladies and Gentlemen, 

Now our meetings have come to an end allow me to 
say a few valedictory words. In the first place, English 
collegues, 1 wish you a hearty fareweli. At the opening of 
our meeting, yesterday afternoon, your president, Mr. RHODES, 
expressed his thanks for the friendly way in which we had 
entertained you. Well, gentlemen, if we had done for you 
ten times as much, we should stil outsider ourselves 
your debtors. You have devoted to us your time, your 
homes, your knowledge, and I should like you to say if all 

this is compensated by the little pleasure we may have 
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offered to you and which, let it well be understood, after 
all has been nothing more than a pleasure we have done 
to ourselves. Let me onee more thank you, most cordially, 
for your kind visit, which we shall allways keep in the 
most agreeable and thankful remembrance and which, no 
doubt, sooner or later will bear the fruits which your 
president hoped it would. 

Vergunt mij, leden der beide Tandheelkundige Vereeni-
gingen, dat ik ook u, en dan liefst in onze moedertaal, 
een afscheidsgroet breng. Aan afscheid is gewoonlijk eene 
weêmoedige gedachte verbonden, doch gelukkig is dat thans 
niet zoo. Het afscheid van heden beteekent geheel iets 
anders dan zulks onder gewone omstandigheden het geval 
is. Dat afscheid beteekent een welkom, nu onze twee ver-
eenigingen elkander de hand hebben gereikt ! Moge die 
handdruk eene blijvende vriendschap beteekenen ! Dat zal 
niet anders dan nuttig kunnen zijn voor de bevordering 
der tandheelkundige wetenschap in ons geliefd vaderland, 
en tot het tot stand brengen der zoo gewenschte harmonie 
tusschen ambtgenooten. 

Maar, even als in een orkest, waar ook harmonie, in de 
ware beteekenis van het woord, gehoord wordt, niet alle 
executanten hetzelfde instrument bespelen, of alles in één 
toon ten gehoore wordt gebracht, zoo bespele, in ons orkest, 
elkeen zijn instrument met toewijding en liefde, en worden 
er nu en dan dissonanten gehoord, welnu, in de schoonste 
scheppingen van een BACH en een BEETHOVEN ontbreken 
ze ook niet, maar laat het dan steeds ons streven zijn om 
die op te lossen tot een heerlijk slotaccoord. 

En hiermede, Dames en Heeren, sluit ik de Vergadering. 

Ten slotte zegt nog de heer RHODES, dat de taal van 
SHAKESPEARE die al zijn gedachten zoo uitstekend kan weer- 
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geven, voor hem niet voldoende is, waar het geldt den 
dank der Engelsehe dentisten te betuigen voor de genoten 
ontvangst. En daar woorden te kort schieten hoopt spreker, 
dat bij een eventueel bezoek aan Engeland, de Nederlandsche 
collega's door daden van de gezindheid hunner gastheeren 

overtuigd worden, 

In de pauze tussehen de voordrachten, werd de aandacht 
der vergaderden getrokken tot de tentoonstelling van instru-
menten op tandheelkundig gebied. De Hr. DENTZ had bereid-

willig zijn particulier vertrek in 't Instituut daartoe afgestaan 

aan den heer UYTENBOGA.A.RD, die van de gelegenheid en van 

de ruimte goed had partij getrokken. Er werd dan ook veel 
aandacht geschonken aan de alleszins keurige verzameling 
van instrumenten. De excavatoren en tangen zijn volgens 
den exposant allen uit de beste Engelsehe fabrieken, en ver-
scheidene aanwezige personen betuigden ook hunne tevreden-
heid over de sinds langer of korter tijd gebruikte instru-
menten. Ook verklaarde de heer COEBERGH, assistent voor 

de conservative tandheelkunde dat de boormachines uitstekend 

bevallen. 
De heer ITYTENBOGIART voert geen Parson Shaw-machine 

in, doch heeft er wel een enkele in voorraad. Ook fabriceert 

-de heer UITENBOGAART een Columbia-stoel die zeer nauw-
keurig het oorspronkelijk Amerikaansch model weergeeft. 
Nog eens gezegd, alles wat wij zagen was netjes, blijkbaar 

degelijk en niet duur. 
Nu nog twee zaken die bijzonder de aandacht, trokken, en 

wel : eene nieuwe ventielsluiting aan den vulcaniseerketel en de 
electrische inrichting voor tandartsen. Het nieuwe ventiel 
schijnt zeer practiseh en is aan de meeste oude ketels aan te 

brengen. Zelden zagen wij eene zoo keurige en practisehe 

inrichting voor electriciteit ten gebruike van den dentiste. De 
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accumulatoren hebben 10 volt spanning, wanneer men er ook 
licht mede branden wil en 8 volt voor den mondspiegel met 
reflector, eauter en motor voor.de boormachine. De accumu-
latoren zijn verbonden aan een schakelbord met stroom-
wisselaars en rheostaat en is voorzien van een voltmeter 
tot 10 volt. aanwijzend en een loodsmelting. In geval van 
kortsluiting smelt b. v. deze draad en niet de platinadraad 
in de lamp. Verder zijn er alle benoodigdheden bij te ver-
krijgen, als glasstaaflamp, die met 8 volt.-lamp uitstekend 
licht geeft; een mondspiegel met lamp en reflector er boven, 
een cauter met aparte platinadraden, een electrische hamer 
met lange stoppers, die ook uit de hand kunnen gebruikt 
worden. De aanwezige tandartsen die eene dergelijke inrich-
ting bezaten, spraken er hunne goedkeuring over uit. 


