Redactioneel

Koninklijke onderscheiding voor de
voormalige hoofdredacteur
prof. dr. I. van der Waal
Prof. dr. C. de Baat, hoofdredacteur

Op 8 december 2006 is prof. dr I. van der Waal, hoofd
van de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van het
Vrije Universiteit medisch centrum, benoemd tot Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De bij deze hoge
onderscheiding behorende versierselen werden hem in
Tilburg uitgereikt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in
het kader van de Van der Kwast-lezing. Van der Waal
dankt deze onderscheiding onder andere aan de meer
dan voortreffelijke wijze waarop hij zich op zijn wetenschapsgebied manifesteert.
Het judicium bij de onderscheiding vermeldt
dat professor Van der Waal een begenadigd chirurg
en leermeester is en dat hij op meer dan voortreffelijke wijze het wetenschapsgebied van de mondziekten en kaakchirurgie dient. Hij is bij uitstek de
autoriteit op het gebied van de orale pathologie in
Nederland en ver daarbuiten. Met de gestage uitbouw van zijn afdeling, waarvoor zijn voorganger
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der Kwast een degelijk fundament heeft
gelegd, boekte hij veel
succes. Daardoor kan
de afdeling zich tegenwoordig meten met
de meest gezaghebbende klinieken in de
wereld. Met het aantal en de inhoud van
zijn publicaties reikt
Van der Waal aan de
absolute top van zijn
wetenschapsgebied.
Hij produceerde bijna
200 internationale en
160 nationale publicaties van kwalitatief
hoog niveau. Als promotor, copromotor
of referent was hij
betrokken bij 21 proef-
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schriften. Voorts was hij auteur van 24 boeken en
als auteur betrokken bij 55 andere boeken.
Van der Waal is lid en/of voorzitter geweest =
van allerlei commissies en colleges en hij was een
aantal jaren voorzitter van de Europese associatie
van ‘oral medicine’. Gedurende 10 jaar was hij de zeer
actieve en productieve hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en gedurende 3
jaar was hij redacteur van het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde. Dankzij het feit dat hij menigmaal
spreker was op wetenschappelijke congressen en dankzij
zijn talrijke publicaties is zijn faam ook internationaal
gevestigd. Hij geniet groot gezag en grote erkenning
getuige onder meer de 8 aan hem verleende wetenschappelijke onderscheidingen, waaronder een eredoctoraat
in Budapest. In de zorg voor patiënten blinkt hij evenzeer uit. Het welbevinden van zijn patiënten gaat hem
ter harte. In opheffing van bijzondere problematiek van
patiënten ziet hij uitdagingen.
Buiten de kliniek en de wetenschap heeft professor
Van der Waal zich op sportief gebied onderscheiden. Zo
was hij in 1962 en in 1993 Nederlands kampioen in de
Sternklasse van het zeilen.
Namens alle bestuurders en medewerkers van het
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en namens
alle lezers feliciteer ik onze voormalige hoofdredacteur
van harte met zijn benoeming tot Ridder. Ook bij ons
Tijdschrift heeft hij zijn sporen meer dan verdiend en
het lijkt ons dan ook zeer terecht dat hem deze onderscheiding is toegekend. Hem kennende, zal hij al deze
roem lachend en een beetje smalend relativeren en zal
hij zich ongemakkelijk voelen omdat hij gewend is zichzelf weg te cijferen. Dat laatste kan nu even niet en vermoedelijk kan hij toch ook wel een beetje trots van al
deze (koninklijke) waardering genieten.
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