
BOEKAANKONDIGING. 

Handelingen van het Ned. Tandh. Genootschap. 

De 2e aft. der Ie Serie bevat een adres van het genoot-
schap, iu zake tandheelkundig onderwijs en examina, aan 
den Min. van B. Z. met het daarop ontvangen, waardelooze 
antwoord ged. 10 Aug. 1883. 

Het is merkwaardig hoe sommige personen (en niet 
alleen ministers) de kunst verstaan ernstig gedane vragen 
te beantwoorden, zonder een antwoord te geven op de 
vraag. Nu, gemakkelijk is deze goedkoope kunst in ieder 
geval wel, veel gemakkelijker dan het geven van een 
afdoend of voldoend antwoord. 

Verder bevat deze aft. de mededeeling van gehouden 
voordrachten van JOHN E. GREVEa.s over "Dentes accessorii 
en Dentitio tertia" en over gingivitis, alsmede de voordrachten 
van dr. Ta. DENTZ over tandextractie, waarbij de resectie 
verdedigd wordt en over dentikelvorming; bovendien eene 
breedvoerige bespreking van Qurxsx's "Notes on Dental 
Practice" waaruit blijkt dat dit werkje veel kaf onder het 
koren bevat. 

De 2e aft. der IIe  Serie brengt eenige zeer lezenswaardige 
voordrachten, o. a. van den heer Ht'MEE over "Vrije Dentikels" 
en "Moderne Tandheelkunde", van dr. VAN DER HOEVEN 

over den "Pathologischen samenhang tusschen oog en 
tand" (eene zeer interessante bijdrage, naar aanleiding van 
CounTAIx's ,,Maladies des Yeux et des Dents") en van 
dr. DENTZ over "Palladium-amalgaam" waarvoor de heer 
DENTz onophoudelijk pleit en over den ,,Articulator van 
Bonwill." 
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Met des heeren J. LEENDE&TZ's "Bijdrage tot de kennis 
van de rol der tanden in de afstammingsleer" en ScuooNDER-
MARKS "gouden platen vervaardigd met behulp der Galvano-
plastiek" is . de inhoud dezer schoone aflevering vermeld. 
Aan bet slot vindt men nog eene discussie over de Ned. 
Tandm. Ver. 

De 3e  aft, behelst een voordracht van dr. VAN DER HOEVEN 

over wortelkanaalbehandeling en over Morbus Barlowii, 
alsmede eene van den heer S. T. HEERIm A, -over aangeboren 
gehemeltespleten. Hoe meer afl. er  verschijnen, boe dank-
baarder wij gestemd worden voor het gelukkig besluit van 
het Genootschap om dezen, in het stof van archief of 
notulenboek verborgen wetenschappelijken arbeid, in het 
licht te doen verschijnen. 

Geen tandheelkundige voorzeker mag nalaten zich deze 
uitgave aan te schaffen. 

Bij de flirma C. Asu & FILS te Parijs, verscheen voor 
eenige maanden eene zeer gelukkig geslaagde vertaling van 
GUILFORD's Orthodontia, door den bekenden vertaler dr. 
DARIN. Gelijk uit het voorbericht blijkt, werd het werkje 
geschreven op verzoek der National Dental Association en 
bestemd voor de Amerikaansche tandheelkundige scholen. 
Het is beknopt en bevattelijk geschreven en geeft in tegen-
stelling met KINGSLEY, meer de theorie en de methoden dan 
casuistiek. Het zal zeker, door deze vertaling voor velen 
toegankelijker geworden, ook aan de Hollandsche tandheel-
kundigen en studeerenden welkom zijn en van nut wezen. 
De uitvoering van het boekje is goed en de teekeningen 
zijn zeer duidelijk. 

N. J. J. GREETER. 


