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Boeken of schrifturen het merk // BLACK" dragende., zijn 
in de tandheeikui'idige wereld bekend als degelijk, hetrouw- 
haar en volledig. Wanneer over Dr. BLACK gesproken wordt 
is dit altijd in den superlatief. 

Op grond daarvan zouden wij reeds met de enkele ver- 
melding kunnen volstaan dat een derde uitgaaf viii boven- 

genoemd boek verschenen is en daarmede genoeg hebben 
gezegd. 

Van deze stelling uitgaande zullen wij ons alleen bepalen 
tot het inleiden van did boek aan die lezers, die met het 
werk onbekend zijn en hunne aandacht op de gewichtigste 
punten te vestigen. 

Het wekt bevreemding dat in weerwil van de vele en 
goede handboeken die wij bezitten, zoo weinige, eigenlijk geen 
enkele, ons een bruikbare morphologie van de tanden geven. 

Noch in filet door Zuckerkandl. eschreven eerste hoofdstuk 
van Band I van het groote handboek van SCHEFF, noch in 
het werkje van MÜHLRETTER, noch in de beschrijving door 
CHS. S. TOMES in den onlangs verschenen 3den druk van 
zijn Dental Anatomy van de tanden gegeven —hoe ver- 
dienstelijk zij voor 't overige ook zijn — vinden wij eene 

beschrijvende ontleedkunde die aan de eischeu van de 
kliniek voldoen. 
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Dit is dan ook de reden die BLACK er toe heeft geleid 

tot het stimenstellen van bovengenoemd werk en hoewel de 

titel luidt "beschrijvende ontleedkunde" behoorde deze 

eigenlijk "morphologie der tanden van den mensch" te zijn. 

Wording, groei enz. der tanden, evenals als de beschrijving 

der verschillende weefsels der tanden vinden hier geen plaats. 

In de voorrede van den eersten druk lezen wij : "de 

ervaring die ik als praktikant, als Ileeraar en ook in den 
omgang met collegae heb opgedaan, is het mij meer en 
meer duidelijk geworden dat er in het onderwijs in de 
onderdeelen van de ontleedkunde der tanden en ook in het 

systematiseeren van de termen die in de beschrijving worden 
gebruikt, een ernstig gebrek bestaat en dat dit gebrek zich 

voortdurend zoowel in de kliniek als in de werkkamer, maar 

bovenal in de school laat gevoelen. Wij hebben weliswaar 
uitmuntende handboeken, doch deze bepalen zich hoofdzakelijk 

tot den algelneenen vorm en houden zich minder bezig 

met eerie beschrijving der bijzonderheden van de onder- 
seheidene vlakten en kenmerken dier vlakten die tezamen 
den vorm uitmaken van iedereri tand van den mensch." 

Evenels voor het bestudeeren van de anatomie het vóór 
zich hebben van ].ichaamsdeelen of organen noodig, zoo niet 
onontbeerlijk is daar men uit de handboeken alléén die 
kennis niet putten kan, evenzoo is het met het aanloeren 
van de ontleedkunde, in casu, morphologie der tanden 
gesteld. Ook hier dient de beschrijving . met het aan- 
schouwen gepaard te gaan. Het verdient dus aanbeveling 
bij het doorwerken van het boek van BLACK over enkele 
exemp!aren der verschillende tandengroepen te kunnen 
beschikken. Voor hen die niet in het bezit zijn van tanden 
kunnen zich zeer goed beheben met de keurige teekeningen - 
door BLACK zelve gemaakt —die het werk opluisteren. 

BLACK heeft zieh veel moeite gegeven om in de tandheel- 
kundige nomenclatuur verbetering aan te brengen en is 
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gebleken een talentvolle pleitbezorger te zijn. In het werk 
dat wij inleiden ziet men overal de sporen. Allereerst in 
den vorm van een verklarende woorde»lijst (glossary), waarin 
wij een aantal woorden vinden die wel verdienen overwogen 
en zoo mogelijk algemeen toegepast te worden. 

Om een voorbeeld te noemen. Gesteld wij willen te 

kennen geven dat caries zich van de mesiale- over de kauw- 
vlakte heft uitgebreid en een samengestelde caviteit heeft 
veroorzaakt. In dit geval. hebben wij moeite om dezen toestand 
met een enkel of samengesteld woord sau te duiden. BLACK nu 
heeft voorgesteld de kauwvlakte //occlusal surface" te noemen. 

Zonder de taal al te veel geweld aan te doen kan men 
zulk een caviteit aanduiden als meseo-occlusa,al te zijn. 
Voor de snijvlakte bedient BLACK zich van „incisal surface." 
Ook hier gaat de verbinding althans er is weinig stootends 
in om van een caviteit in een der incisivi te spreken als 
te zijn miseo- of disto-icisaai enz. 

Inderdaad deze woordenlijst verdient ernstige studie en 
een warme aanbeveling. 

Een meer gedetailleerde bespreking ondergaat de Yiornen- 
clatuur in de eerste paragrafen 1 tot 15. Meer in 't 
bijzonder wijzen wij op § 8 waarin het onderscheid tuschen 
ijeuspis en tuberculus" bepaald, en op § 9 waarin de be- 

ieekenis van het woord //ridge" (rimpel, plooi, kam, richel 

enz.) uiteengezet wordt. IDe § § 10 en 11 brengen licht 
in de verwarring die algemeen heerscht over de beteekerns 
van //fossa," „sulcus," //groove" en ijfissure." 

Gaarne zouden wij beiden § § in hun geheel willen 
afschrijven, wij vreezen echter dan te lang met onze inleiding 
te zullen worden. Wij verwijzen dus den lezer naar het 
origineel. 

Paragraaf 15 met de bijgevoegde tabellen geven ons de 
metingen van alle tanden in hunne verschillende deminices 
en de getallen 	maxime, minima en gemiddelde. 
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De volgende paragrafen 16-128 beschrijven op zeldzaam 

minitieuze wijze de kenmerken der tanden van de 2de 

dentitie en menig behartigingswaardigen wenk vindt men 

hierin opgeteekend. 
In § *128-152  worden de tanden der [ste  dentitie behandeld. 

De kenmerken waardoor deze tanden zich van de blijvende 

onderscheiden zijn in deze § § zoo nauwkeurig beschreven 

en de teekeningen die de beschrijving vergezellen geven 

de ware vormen zoo nauwgezet weer dat eene vergissing 

onmogelijk is gemaakt. 
De pulpakamer en wortelkanalen vinden in de §§ 159 

183; in § § 183-186 de veranderlijkheid in vorm en in 
1R6 de pulpakamer der tanden Pte  dentitie eene uit 

voerige beschrijving. De afbeeldingen die hierbij hooren 

zijn silhouetvormig weergegeven. 
Voor den tandheelkundige die zich veel met het maken 

van kunsttanden bezig houdt zijn de 	18?-196 van 

buitengewoon belang, en is het bestudeeren dezer 	ouont- 

beerlijk. Hier worden de rangschikking der tanden in 

iedere kaak en het samentreffen der tandrjen (Harnrose 

van Iszlai) grondig verklaard en zijn keurig en helder in 
beeld gebracht. 

De processus alveolares en de alveoli § § 196-206 ; 
het periodontium § 206 ; de gingiva § § 207—`L12 besluiten 
dit in alle opzichten zoo uitmuntend boek. 

Wij vermelden nog dat voor hen die zich niet zoo hoed 
in het Engelsch bewegen een zeer goede vertaling in het 
Fransch bij Ash et fies te Parijs te verkrijgen is. 

V. 


