
Is de oprichting eener tandheelkundige 

school in Nederland wenscheljk ? 

Bij de behandeling van deze vraag moeten we ons op 
verschillende standpunten plaatsen 

lo. Op dat der studeerende jongelingschap, 
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vooruitstrevende tandmeesters, 
practiseerende tandmeesters in het algemeen. 

Van het le. standpunt beschouwd, heeft de oprichting 
eener tandheelkundige school in Nederland alleen beteekenis 
voor jongelieden, wier middelen niet toelaten hunne studiën 
aan eene buitenlandsche school te volbrengen. 

Is dit geen bezwaar, dan zal het bezoeken van eene 
buitenlandsche school hun blik verwijden, en hen minstens 
even geschilpt maken, als wanneer zij hunne kundigheden 
in eigen land opgedaan hadden. 

Terug komende zal de overweging, dat ze voor hunne 
studiën hun vaderland moesten verlaten, wel een knak 
aan hun nationaliteitsgevoel toegebracht hebben ; daar 
evenwel deze teedere snaar niet meer zoo trilt in een tijdperk, 
waar de spoorwegen, taalkennis en andre invloeden de 
beteekenis van grenzen eene heel andere phase heeft doen 
ingaan, geloof ik, dat men ook een erg geschikt mensch 

zijn kau zelfs met absolute afwezigheid van nationaliteits- 
gevoel. 

Beziet men de vraag van het standpunt der vooruitstrevende 
tandheelkundigen, dan zijn er mijns inziens geheel andere 
redenen haar bevestigend te beantwoorden. 

*) Ingeleid door E. STARK in de vergadering van 20 October 1894. 
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Nederland telt eenige tandheelkundigen., waarop het trotsch 
mag zijn en voor hen moet het een gevoel zijn, dat veel 
van miskenning heeft, wanneer ze zien, dat de jongeren, om 
de noodige bekwaamheid te erlangen, steeds daarvoor bij 
hunne buitenlandsche collega's moeten aankloppen. 

Beschouwen we thans de zaak van het standpunt der 
practiseerende tandmeesters in het algemeen, dan zou in de 
allereerste plaats reden van bestaan hebben de vraag //zullen 
we met het stichten van zoo'n school niet zooveel concurrentie 
teelen, dat op den duur ons eigen bestaan daardoor niet 
ernstig bedreigd wordt 

Volmondig verklaar ik op deze vraag geen positief antwoord 
te kunnen geven. Wel vermoed ik dat zij, die zich voor- 
genomen hebben taridmeester te worden, zich daarvan niet 
terug zullen laten houden wanneer zij daarvoor naar het 
buitenland zouden moeten gaan, doch welke gevolgen het 
hebben zal het aanschouwen in eigen land van zulk eene 
inrichting door hen, die nog voor de vraag staan welk 
beroep zij zullen kiezen, bij de oplossing hiervan verklaar 
ik mij geheel incompetent. 

Waar ik mij wel een denkbeeld van gevormd heb, is van 
den invloed welke zoo'n school op den a. s. tandmeester 
hebben zou, en deze acht ik zoo gunstig dat ik daarvoor 
gaarne alle andere bezwaren over boord zou willen werpen. 

Ik ben er van verzekerd dat de omoang met beschaafde, 
knappe en brave leermeesters er toe leiden zal, dat de 
toekomstige vertegenwoordigers van onzen stand en bloc, 
de vaan. z66 hoog houden zouden, dat praktijken als waarvan 
we nu nog dagelijks getuigen zijn, weldra slechts als geschied- 
kundige merkwaardigheden zouden voortleven. Het africhten 
dikwijls door verloopen cand.-artsen en het daarna heen en 
weer hollen naar Berlijn, zou plaats maken voor het a$oopen 
van eenen regelmatigeii cursus wear den student, aan de regelen 
der school gebonden, alle gelegenheid tot africhterij ontnomen 
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werd. Hij you, eenmaal in het bezit van het eind-diploma, 

aan de examen commissie meer waarborg verschaffen, in heia 

iemand anders te zien dan zoo vele anderen van thans, die 

de examens als leerschool misbruiken. 
Het is misschien mogelijk dat zoo'n school aanleiding 

zou kunnen geven dat het aantal taudmeesters vermeerderde, 

doch de vrees dat het bestaan van de tegenwoordige daardoor 

bedreigd zou kunnen worden, acht ik voor de naaste 

toekomst ongemotiveerd. 
Die nieuwe tandmeesters zullen, zooals ik straks reeds 

even aanstipte, menschen zijn van wie men, uit kracht 
hunner opleiding veronderstellen mag dat ze hun vak goed 
uitoefenen. Met zorg zullen ze alles vermijden, wat een 
smet op ons vak zou kunnen werpen, en ten slotte zullen 
zij in staat zijn de stemming te wijzigen van zoovele duizenden, 

die nu nog niets van den tandmeester weten vvilleu, en 

terwijl thans een hoed verpleegde mond onder den middenstand 
nog een zeldzaamheid is zal na verloop van Benige jaren de 

tandmeester in ieder gezili eene even populaire verschijning 
als de geneesheer zijn, en aan niemand uwer zal ik behoeven 
te zeggen hoevele handen er dan nog noodig zullen zijn 

om dat groote braakliggende veld te bearbeiden. 
Meen ik hiermede eenigszins de vraag, waarmede ik deze 

inleiding opende, beantwoord te hebben, thans zou ik nog 
gaarne even uwe aandacht vragen om met mij na te gain 

of de oprichting van zoon school in Nederland uitvoerbaar 
zou zijn. De twee hoofdzaken toch daarvoor vereischt zijn 
onderwijskrachten en geld. Wanneer ik aan het eerste twijfelde, 
dan zon ik daarmede onzen knappen collega's een slag in het 

aangezicht toebrengen, die ik niet gaarne voor mijne rekening 
zou willen nemen, moeielijker is een voldoend antwoord 
op de tweede vraag. 

ik stel me voor dat we aanvankelijk zouden moeten uit- 
gaan van het denkbeeld i€dere subsidie van staat, provincie 
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of gemeente te moeten derven, van eene zoodanige subsidie 
zou eerst dan sprake kunnen zijn, wanneer de school op 
resultaten wijzen kon. 

De school zou derhalve aanvankelijk huishuur, bediening, 
licht, vuur, instrumenten, materieel en het honorarium der 
leeraren uit eigen middelen bestrijden moeten. 

Ik ben geen financier genoeg om uit te maken of voor 
dat doel een waarborgfonds bijeen gebracht zou moeten worden. 

De bedoeling van mijne ineiding van heden avond is 
alleen het onderwerp ter sprake te brengen. Voldoende is 
mij gebleken, dat de oprichting van zoo'n school bij velen 
uwer met sympathie begroet zou worden. Dat die gevoelens 
stijgen zullen uaarma,te men aan bare stichting een meer 
werkzaam aandeel genomen heeft, daarvan ben ik z66 over- 
tuigd dat ik nu eindigen wil, teneinde u allen de gelegenheid 
te geven uwe gevoelens omtrent deze zaak te uiten. 

E. S. 


