
Toespraak gehouden door den heer JOHN. E. GREVERS 

bij zijn aftreden als Voorzitter der N. T.-V., in de 

vergadering van 22 Januari 1898. 

Dames en Heeren, 

ET oogenblik is thans gekomen waarvan de Ge-
nestet heeft gezegd, „er is een tijd van komen en 
een tijd van gaan". 

Vernomen heb ik deze .spreuk en verstaan ook. Trou-
wens art. 14 van ons H. R. laat daarómtrent niet de minste 
twijfel over. 

Wanneer ik dan als Voorzitter dezer Vereeniging af-
scheid neem doe ik zulks in de eerste plaats met een woord 
van hartelijken dank voor de groote mate van welwillend-
heid welke gij mij gedurende de twee jaren dat ik het 
voorzitterschap bekleedde, hebt betoond en voor de bui-
tengewone voorkomendheid, waardoor het leiden der 
vergadering een gemakkelijke en dankbare taak is ge-
weest. 

Niet zonder voldoening zie ik terug op al hetgeen in het 
laatste tweetal jaren door en in onze Vereeniging is tot 
stand gebracht, dit alles nogmaals in herinnering te bren- 
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gen zoude zijn Uilen naar Athene zenden. Het jaarver-
slag van onzen ijverigen secretaris heeft daarvan in den 
breede getuigenis afgelegd. 

En toch vond ik juist in de herdenking van hetgeen in 
de afgeloopen jaren door onze Vereeniging in het belang 
der tandheelkunde is gedaan aanleiding, daarop terug te 
komen en aan de daaruit voortvloeiende overdenkingen 
een vasten vorm te geven. 

Wanneer wij de verslagen van onze bijeenkomsten na-
slaan, zal ieder onbevooroordeelde moeten erkennen 
dat er veel en met prijzenswaardige ijver gewerkt wordt 
en het is te verwachten dat die ijver vóór en de belang-
stelling in de goede zaak die wij allen voorstaan, in den 
eersten tijd niet verflauwen zal. 

Nochthans blijft de mogelijkheid niet uitgesloten dat 
er eens een tijd komt — door bijomstandigheden beguns-
tigd — dat die groote werkkracht verzwakt of wel, zich 
niet, zooals thans het geval is, naar buiten openbaart. 

Deze overweging heeft mij er toe geleid een enkel 
woord over den toekomst van onze Vereeniging en ook 
van den tandheelkundigen stand in Nederland in 't mid-
den te brengen, en voor zoo veel als in mijn vermogen is 
den weg aan te geven welke, naar mijn bescheiden mee-
ning zal moeten worden ingeslagen om voor teleurstellin-
gen gevrijwaard te zijn en tevens de belangstelling in 
onze zoo nuttige Vereeniging warm en wakker te houden. 

Het spreekwoord zegt : „Wapent U terwijl het nog tijd 
is," en een voorzichtig mensch hotidt die spreuk altijd in 
gedachte. Dit moeten ook wij doen. 

De tandheelkunde is een bij uitstek praktisch beroep, 
een uitspraak waarmede wel een ieder zal instemmen. 
Geen wonder dus dat in de bijeenkomsten van tandheel-
kundigen praktische onderwerpen steeds, en zeer te-
recht, den voorrang worden gegeven 
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Maar door dat op den voorgrond treden van het prak-
tische wordt onwillekeurig minder waarde gehecht of aan-
dacht geschonken aan het theoretische of wetenschappe-
lijk deel n.l. de tandheelkunde, in engeren zin genomen. 

Het is, wel is waar een niet te miskennen feit dat theo-
retiséhe onderwerpen voor de praktijk niet altijd direkte 
of tastbare vruchten oplevert, en sommige van deze on-
derwerpen worden vaak op een weegschaal gelegd waar-
van de eene arm belast is met de vraag ,wat heb ik er 
aan" of „welk voordeel trek ik daarvan". 

De gegrondheid dier vragen trek ik geenszins in twij-
fel ; voorzeker zij hebben recht van bestaan, doch aan den 
anderen kant mag met evenveel recht de opmerking wor-
den gemaakt, dat- wij toch iets anders zijn dan gewone 
handwerkslieden, m.a.w. dat ons beroep niet uitsluitend 
behoort tot de z.g. werktuigelijke kunsten : dat wij zijn 
tandheelkundigen — tandartsen — heelmeesters, in één 
woord dat wij een wetenschappelijk beroep uitoefenen. 

In dit licht beschouwd kan het antwoord niet moeielijk 
zijn. 

Zijn wij en beschouwen de hulpzoekenden ons als 
tandartsen — in den zin van heelmeesters, een titel waartoe 
wij indirekt bevoegd zijn, op grond dat de wetgever ons 
bij het hooger-onderwijs heeft ondergebracht — dan mo-
gen en kunnen wij van brood alleen niet leven, maar heb-
ben ook behoefte aan voedsel voor onzen geest. 

Ik ben mij wel bewust dat ik mij hier op een moeielijk 
terrein beWeeg. Immers, nog immer hoort men stemmen 
opgaan, die om „dentistry for dentists" roepen, d.w.z. pèr- 
sonen die meenen dat een zuiver „mechanical training" dat 
is, het aanleeren van handenarbeid het één noodige is 
voor een goed tandheelkundige, het aanleeren van al het 
overige is slechts als ornament te beschouwen. 

In hetgeen is voorafgegaan, is het onnoodig te herha- 
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len dat ik volmondig erken dat de tandheelkunst een 
groote mate van handigheid vereischt, wie daarin te kort 
schiet wordt nooit een „successfull dentist."  

Maar wie alleen geleerd heeft tanden te-vullen of kunst-
gebitten te maken staat niet ver boven een gewoon werk-
man. 

Zijn dagelijks werk blijft routine, zijn horizont blijft eng 
begrensd, van progressie is bij hem geen sprake. In be- 
langrijke onderwerpen zijn beroep betreffende en weten-
schappelijke onderwerpen rakende stelt hij geen belang 
èf omdat hij ze niet kan begrijpen .5f omdat hij meent dat 
zij voor zijn beroep van zeer ondergeschikt belang zijn. 

Gelukkig voor onzen stand worden die stemmen niet 
zoo vaak en niet zoo krachtig meer gehoord als vroeger. 

Is het omdat men is gaan inzien dat naast vaardigheid 
in het hanteeren van instrumenten ook grondige kennis 
van alles wat het orgaan betreft dat men behandelen moet 
dringend noodig is, of het is dat allengs de strijd om het 
bestaan de beoefenaren van de tandheelkunst dwingt naar 
middelen om tè zien om door uitgebreider studie, een 
voorsprong op hunne beroepsbroeders te hebben en daar-
door hun arbeidsveld te verruimen? 

Vroeger, toen de tandheelkunst alleen bestond in het 
verwijderen van zieke organen en het vervangen van deze 
door kunsttanden met nu en dan opvullen van gemakke-
lijk toegankelijke en niet moeilijke caviteiten, en de pa-
tienten niet beter wisten of het kon niet anders, ja, toen 
was handigheid alleen toereikend. Maar nu de hulpzoe-
kenden beter onderricht zijn, nu zij weten dat een tand of 
kies extraheeren, een boerenjongen evengoed doen kan, 
en dat dat geen kunst en geen genezen is, nu zij weten 
dat een extractie slechts in uiterste gevallen geschieden 
moet, nu eischen zij een conservatieve behandeling. En 
aan dezen eisch kan niet worden voldaan door hen die 
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uitsluitend de tandheelkunst als een handwerk hebben 
aangeleerd. 

De tanden vormen een integreerend deel van het men-
schelijk organisme. Stoornissen in hunne funktiën wor-
den teruggekaatst en oefenen vaak grooten invloed uit 
pp meer of minder verwijderde deelen van het organisme. 

Deze organen zijn begaafd met leven, een leven dat 
zich onder allerlei vormen kan voordoen, wanneer vreemde 
invloeden daarop inwerken, zij zijn gebonden aan dezelfde 
wetten die ook de overige organen van het menschelijk 
lichaam beheerschen. 

Zulke organen kan men niet behandelen of beschouwen 
alsof zij een stuk metaal waren. Zij moeten bestudeerd 
worden in hunne normale en abnormale toestanden, d.w.z. 
hunne anatomische, physische, chemische en vitale eigen-
schappen in gezonden en ziekelijken staat in al hunne 
.9,:hakeeringen inoeten ons bekend ziin. 

Deze speciale kennis kan niet, verkregen worden, al-
thans niet volledig, wanneer wij niet in de eerste plaats 
vertrouwd zijn met de grondbeginselen welke al die eigen-
schappen kenmerken. 

En wanneer wij de kennis van de ontwikkeling van di: 
orgaan niet meester zijn, hoe zullen wij dan afwijkingen 
daarin kunnen vatten en verklaren? Hoe zullen wij het 
samengestelde van de tandweefsels begrijpen zoo wij niet 
eerst zijn afgedaald tot de eenvoudiger weefsels zooals die 
bij lager ontwikkelde dieren worden aangetroffen? Hoe 
zullen wij genezing kunnen aanbrengen zonder kennis 
van de ziektekunde in 't algemeen? 

Waarlijk, de tijden zijn voorbij waarin men volstaan kon 
met een zekere mate van handigheid en... flux de bouche. 

De tandheelkundige van den tegenwoordigen tijd moet 
zich van elke zijner handelingen rekenschap kunnen ge- 
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ven, en dat zal hij kunnen wanneer hij dieper in de on-
derwerpen zijn beroep betreffende is ingedrongen. 

Eerst dan zal hij onafhankelijk zijn en zijn heil niet 
meer behoeven te zoeken in middelen waarvan hem de 
samenstelling onbekend i's en. die in de depots tegen hoo-
gen prijs verkrijgbaar zijn. Dan zal men hem niet meer 
door schoone voorspiegelingen in de advertentien zoo 
kwistig uitgespreid, kunnen verlokken tot het geloof dat 
een of ander middel een panacea is voor alle ziekelijke 
aandoeningen van de pulpa b.v. 

Dan zal hij, met kennis van zaken toegerust voor ieder 
geval bepalen welke geneeswijze zal worden gevolgd, en 
slechts die middelen gebruiken waarvan hem de samen-
stelling en de eigenschappen bekend zijn. 

Dit alles zal de toekomst ons brengen, en voor deze voor-
spelling behoeft men geen zienersoog te bezitten. Het bui- 
tenland gaat ons daarin reeds voor, ons land kan niet ach- 
terblijven, hoewel het nog jaren in beslag nemen zal eer 
wij een toestand zooals hij b.v. op 't oogenblik in Enge- 
land is, hebben bereikt. Het tandheelkundig onderwijs 
in ons land is nog gebrekkig, zeer gebrekkig zelfs. Tand-
heelkundigen kunnen hier nog niet gevormd worden, om-
dat de beginselen niet doch alleen de praktijk onderwe-
zen wordt. 

Waar nog zoo veel aan de vorming van de tandheelkun-
digen ontbreekt, daar is het wenschelijk dit ontbrekende 
aan te vullen al is het dan ook wat laat ook al is men reeds 
in de volle praktijk. 

Deze missie kan en moet onze vereeniging vervullen, 
het zal een eisch des tijds worden, en wanneer zij dezen 
taak op zich neemt zal ook haar toekomst verzekerd zijn. 

Hierop te hebben gewezen al 'is het dan ook in zeer 
korte trekken is het doel geweest van mijne afscheidsrede. 

Ten slotte veroorloof ik mij nog cel. woord van af- 
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scheid tot de leden van het bestuur met wien ik deze twee 
jaren het voorrecht heb gehad in het belang en de bloei 
van deze vereeniging te mogen samenwerken. 

Ik ben U ten hoogste dankbaar voor de groote inschik-
kelijkheid voor mijne tekortkomingen, voor de hartelijke 
medewerking en de ondubbelzinnige blijken van vriend-
schap. 

U geachte secretaris heb ik leeren kennen als een bui-
tengewoon hulpvaardig mensch, de hoffelijke wijze waarop 
U steeds mijn wenschen voorkomen hebt, heb ik altijd 
hoogelijk gewaardeerd en daarvoor zeg ik U nogmaals 
dank. 

U geachte Vice-Voorzitter wensch ik een even groote 
mate van toegevendheid en inschikkelijk van de leden 
toe als mij is te beurt gevallen. In uwe handen zullen de 
belangen dezer vereeniging veilig zijn. Gij weet het, een 
voorzitter stelt zich altijd boven en buiten de partijen en 
kent geen personen. 

Ook U Bfflger dank ik voor de trouwe medewerking en 
voor de vele en goede raadgevingen in de bestuursverga-
deringen en hoop dat gij nog lang deel uitmaken zult van 
dit bestuur. 

En ten slotte een woord van afscheid aan onzen vriend 
&alen 

Zoolang deze vereeniging bestaat hebt gij zitting in het 
bestuur gehad. Thans gaat gij voor de eerste maal een 
bescheiden plaatsje in ons midden innemen. 

Het spijt ons dat dit zoo moet zijn, maar wij hopen dat 
nu Gij niet meer overstelpt zijt met werkzaamheden tot 
het in orde houden van de financien onzer vereeniging, Gij 
weder den tijd moogt vinden ons nu en dan te vergasten 
op voordrachten of mededeelingen zooars dat in de eerste 
jaren van het bestaan van onze vereeniging geregeld het 
geval was. 
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TOESPEAA_K ENZ. 

Met uw heengaan wil dan den dank van mij en mijne 
medebestuurders aanvaarden voor uwe medewerking en 
al hetgeen Gij in de afgeloopen jaren voor onze vereeni-
ging hebt gewerkt ; alleen zij, die bekend zijn met de 
moeilijkheden welke onze vereeniging in den beginne 
heeft ondervonden en waarmede zij te kampen heeft ge-
had en welk aandeel Gij in het overwinnen van dat alles 
hebt genomen, kunnen uwe toewijding waardeeren en zij 
zeggen U daarvoor hartelijk dank en voegen er den hart-
grondigen wensch bij, blijf nog lang in de Nederl. Tand-
meesters vereeniging uw onverdeeld belang stellen. 


