
BOEK BESPREKIXG. 

PAUL DE TEIuL& : R&peitorium der Za/,nliejl/cuiule. 

KURT SPIELVOGEL : Repetitorium der Za/indrzelic/ien 
Wi$sen$c/za ften. 

Twee taiidheelkundige repetitieboeken op een maal : mij 
cliiukt dat is wel een bewijs dat er behoefte aan iets der- 
gelijks bestond. 

lID E TERRA'S boek, het eerst verschenen, komt wat den 
veelomvattenden inhoud betreft overeen met dat van SPIEL- 

VOGEL, doch verschilt er geheel van in vorm, in wijze van 
samenstelling. Wat den inhoud betreft, deze omvat behalve 
de tandheelkunde ook de techniek, die wij bij SPIEL VOGEL 

missen, terwijl de vorm dien is van een catechismus, vragen 
en antwoorden. Juist door deze wijze van behandeling kan 
liet werk kort en gedrongen zijn, zonder onduidelijk te 
worden. Mij dunkt echter dat de schrijver in zijn ijver om 
zooveel mogelijk alle vragen die wel eens op een staats- 
examen gedaan kunnen worden, te behande1en, wel .vat ver 
is gegaan. Vragen uit de physica en mechanica, over de 
eigenschappen der lichamen, over het geluid, het licht, de 
warmte, over magnetisme en electriciteit, zijn inderdaad 
vrageu die, voortvloeiende uit andere vragen of uit de ant- 
woorden van den candidaat, gesteld kunnen en mogen wor- 
den op een examen voor practisch of zelfs reeds theoretisch 
tandmeester, doch die heeft men vroeger op de school reeds 
geleerd te beantwoorden en zijn m. i. niet op hun plaats 
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een tandheelkundig repetitieboek. Op deze wijze komt ~ P  
er eenvoudig geen eind aan en kan men b. v met evenveel 
recht de afleiding van vreemde woorden en technische ter- 
1fl€fl, die toch ook gevraagd kan worden, wenschen opge- 

nomen 	

pge- 

nomenl te zien. achter het moet erkend worden, de natuur- 
en scheikunde nemen niettegenstaande dat alles, toch slechts 
een tiende gedeelte van het geheele werk in beslag. De 
overige negen tiende deelen zijn, con amore, gewijd  aan 

 Histologie, Anatomie en Physiologie, Pathologie, Therapie ~ 
en Geneesmiddelleer en Techniek. 

1)eze onderwerpen zijn zeer interessant behandeld en dit 
gcdeeltevaii liet werk laat zich met genoegen doorwerken. 
Deze wijze van behandeling, reeds lang toegepast op andere 
wetenschappen (zie WEBER'S Illustrirte Catechismeri) is voor 
de tandheelkunde geheel nieuw en zeer aangenaam. 

Ilet werk verdient alleszins, om inhoud en ook uitvoering, 
die niets te wenschen overlaat, een plaats niet alleen in de 
boekenkast maar ook op de studeertafel en vooral in het 
hart) en het hoofd van allen die tandheelkunde bestudeeren. 

Kort na hit verschijnen van de Terra's arbeid, gaf Kuit'r 

SPILvoGFL, een in Nederland gediplomeerd Duitseh tand- 
liecikundige, zijn werk in het licht, dat eveneens een aanwinst 
mag genoemd worden voor de tandheelkundige bibliotheek. 
In beknopten vorm omvat het alles wat de aanstaande 
tandarts behoort te weten van Anatomie, Histologie, Phy- 
siologic, Pharmacodynamie 	Recepteerkuride, terwijl ook 
de eigenlijke theoretische tandheelkunde, hoewel niet bij- 
zonder uitvoerig, behandeld wordt. Het werk van den beer 
S. is hij uitnemendheid geschikt om éven vóór het theoretisch 
tandheelkunciig examen te worden doorgewerkt, daar het 
reeds cone zekere mate van algemeene ontwikkeling en 
bekendheid met het onderwerp, veronderstelt. Het mag 
dIlroiii vooral niet vergeten worden door hen die zich van 
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nu af aan de tandheelkunde gaan wijden, 'daar zij, zijnde 
ill liet bezit van een diploma H. B. S., de veronderstelde alge- 
lneene ontwikkeling bewezen hebben te bezitten. ook voor 
den, in de praktijk staanden tandheelkundige, zal het boek 
blijken een zeer geschikt hulpmiddel te zijn om ziele spoedig 
liet antwoord op enkele opkomende vragen te rappeleeren. 

De heer S. vertoefde geruirnen tijd te Utrecht, volgde 
daar met vrucht liet onderwijs in de tandheelkunde en 
maakte zieh vertrouwd met de aldaar gevolgde methode 
van onderzoek en hieruit voortvloeiende behandeling ; boven - 
dien ten volle bekend met de eischen van het theoretisch 
tandheelkundig examen, is zijn verblijf hier te lande van 
oniniskenbaren invloed geweest op zijn arbeid, en dit is 
een reden te meer, zijn Repetitoi'iurn in ons aller handen 
te wenschen. 

Ik geloof dat de schrijver goed gezien heeft met de 
techniek maar totaal weg te laten. ]dat is een geheel  a .art ~ 	 apart 

 waarover meer dan (('il goed leerboek bestaat 
en dat bovendien toehl slechts door practische oefening geleerd 
kan worden. Mij dunkt het boek spreekt reeds voor zich 
zelf en belooft' een goeden wegwijzer en leidsman te zullen 
zin. Ik wensch derf schrijver geluk met zijn arbeid en den 
lezer zódveel nut en genoegen als het boek mijzelf ge- 
bracht heeft. 

Amsterdam, Juli ' J 1,. 	 N. J. J . (hErEI. 


