
BOEKAANKONDIGING. 

A. HERCRENRATH. Hoe behoudt men zijn tanden. 
E. PINKHOF. Tanden, Tandmiddelen en Kunsttanden. 

HERCKENRATH. Met groote voorliefde heb ik mij ditmaal aan het 
lezen gezet ter aankondiging van een tweetal oorspronkelijke Neder-
landsche brochures, die beide hetzelfde doel beoogen: het publiek 
in te lichten omtrent de waarde der tanden en de middelen tot behoud. 
Het boekje van den heer HERCKENRATH heeft volgens het voorbericht 
ten doel, het verspreiden van de hoogstnoodzakelijke kennis van 
onzen mond, speciaal van onze tanden, onder het beschaafd publiek. 
Nu, dat dit nuttig en noodig is, weten wij allen. Hoe belachelijk 
dwaas en rijk aan vooroordeelen zijn toch de meeningen van een 
zeer groot deel van het beschaafd publiek nog, omtrent den toestand, 
de waarde en het behoud der tanden. H. wil geen populair werkje 
over tandheelkunde geven, doch slechts belangstelling wekken bij 
den lezer voor diens eigen mond. 

Het is in dit werkje er op aangelegd, alles wat den patiënten 
„te wijs" zou kunnen maken, te vermijden en steeds aan de collega's 
de gelegenheid te laten persoonlijke meeningen tegenover hunne 
patienten te handhaven, zoodat het boekje, wanneer het door collegas 
aanbevolen wordt, een zeer gemakkelijk middel tot inlichting en 
voorlichting van patienten is. Met zorg heeft de schrijver alles wat 
naar reclame kon gelijken vermeden. De stijl waarin het boekje 
geschreven is, is sober te noemen, kalm en klaar, zonder bombast 
of groote woorden. Wanneer bij een eventueelen herdruk eenige 
hoofdstukken b.v. dat over kunsttanden wat uitvoeriger behandeld 
worden zal het werkje eenvoudig-weg doeltreffend genoemd kunnen 
worden. Op enkele kleinigheden meen ik de aandacht te moeten 
vestigen. Wanneer de schrijver den naam „oogtanden" als zeer ver-
keerd verwerpt, is het consequent ook de onderscheiding van 
„valsche" en »ware" kiezen als verouderd of onjuist te kenmerken. 
Daartoe zijn een paar aanhalingsteekens onvoldoende. Ook is het 
heel aardig en goed, verkeerde begrippen en meeningen te bestrijden 
doch men moet dan op een andere plaats geen onjuistheden ver- 
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tellen zooals b.v. dat door gisting van vleesch geen zuren gevormd 
worden of zooals elders, dat men evengoed de wond door een 
extractie veroorzaakt, kan dichtstoppen met een vuilen lap of met 
vuile watten, als den mond spoelen met water en melk. Voor de 
pertinente uitspraak: „guttapercha tandenborstels zijn beslist af-
teraden", zou ik liever gelezen hebben: guttapercha tandenborstels 
zijn geen tandenborstels doch tandvleeschborstels, die alleen gebruikt 
worden tot het masseeren van het tandvleesch op tandelooze kaken. 

Afgezien van dergelijke kleine en minder beteekenende aan-
merkingen kan men het geheel dat een zeer goeden en aangenamen 
indruk maakt, als goed geslaagd en aanbevelenswaardig beschouwen 
en wij wenschen den schrijver van harte succes. 

E. PINKHOF. Tegenover den soberen stijl van het pas genoemde 
boekje, steekt de brochure van den heer. E. PHIRR0F, met zijn 
bloem- en beeldrijken zinbouw, wel eenigszins af. Het is echter 
hier en daar een beetje schreeuwerig, vergezeld van op den grooten 
trom slaan en juist daardoor wordt er minder op correcten stijl 
en taal gelet. Zoo b.v. pijn (een abstract begrip) in de gedaante 
van holle tanden en kiezen, kan men zich niet voorstellen. Eén 
»omstander" heb ik nog nooit gezien en dat men als chemische 
oorzaken van tandziekten noemt zwakke constitutie, overerving 
en onvolkomen ontwikkeling van glazuur, is, meen ik, evenmin 
juist als te spreken van suikerzuur of van een tijd nog vroeger 
dan den vroegsten tijd. 

Niettegenstaande dergelijke vergaloppeeringen, heeft het boekje 
toch zijn eigenaardige verdiensten. Het laat zich goed lezen is op 
verdienstelijke wijze saamgesteld ; bevat hier en daar kleine 
karakteristieke schetsjes. Men ziet en hoort den tandarts, den man 
van ervaring, den koopman, spreken tot zijn patienten, alle be-
zwaren en bedenkingen welke deze mochten maken, wegredeneerende 
met een vloed van woorden. 

Waarlijk, niet alleen voor den leek, ook voor ons, jongeren, 
minder ervaren en minder mercantiel is hieruit veel te leeren. Ook 
dit boekje wordt van harte een welgemeend succes toegewenscht. 

G. 


