
In Memoriam 

JOHANNES JOHAN GREVERS. 

Gaarne voldoe ik aan de opdracht der Re-
dactie een woord te wijden aan de nagedachtenis 
van een man wien ik 't voorrecht had, zij 't ook 
aan den avond zijns levens, te leeren kennen en 
waardeeren. 

JOHANNES JOHAN GRE VERS geboren te Deventer 
in het jaar 1821, oefende te Amsterdam waar 
hij reeds op zeer jeugdigen leeftijd heen trok 
gedurende meer dan 50 jaren de tandheelkundige 
praktijk uit. 

In de tandheelkundige wereld heeft de heer 
GREYERS geruimen tijd een eigenaardige positie 
ingenomen. Geheel anders dan de meeste zijner 
tijdgenooten, heeft hij steeds getracht het vak 
dat hij beoefende in de oogen zijner talrijke 
patiënten het zoo noodige aanzien te verschaffen. 
De in die dagen zoo algemeene reclame-woede 
was hem steeds vreemd gebleven, en dientenge-
volge bleef hij zich verheugen in een praktijk 
van hoogst ernstige lieden, die hem alle hoog- 
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achting toedroegen en waardeerden. Toen echter 
de tandheelkunst in de 2 laatste decennien met 
reuzenschreden was vooruitgegaan, trok de be-
scheiden man zich allengs uit de tandheel-
kundige praktijk terug. Hoezeer ook aange-
trokken voor al het nieuwe dat zich voortdurend 
opvolgde was zijn toen reeds hoogen leeftijd een 
natuurlijk beletsel voor hem om zich hieraan te 
kunnen wijden. 

Dat zijne belangstelling niet verflauwd is blijkt. 
wel uit het werkzame aandeel dat hij in het ver-
eenigingsleven heeft genomen. In 1895 riep de 
Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging hem tot 
haar voorzitter. Slechts een jaar heeft hij het 
voorzitterschap waargenomen, op welke wijze 
hij dit gedaan heeft, bleek wel uit de teleur-
stelling der leden toen hij tusschentijds aftrad. 
Zijne gezondheid was reeds eenigermate wanke-

lend en hij wilde elke stoornis in den goeden 
gang der werkzaamheden vermijden. Noode 
misten de toenmalige medebestuurders zijne 
aanwezigheid, prijsstellend op zijne talrijke heldere 
adviezen, zij moesten echter zijne bezwaren 
eerbiedigen ware 't slechts als zwakke hulde aan. 
zijne groote bekwaamheden als voorzitter. 

Zijn toen reeds wankelende gezondheid werd 
opnieuw geschokt, toen zijne liefdevolle gade. 
ongeveer 3 jaren geleden van zijne zijde werd 
gerukt. 

Met den heer GREVERS is een zeldzame krachtige 
figuur .lit de tandheelkundige wereld verdwenen, 
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streng geloovig, wist hij de talrijke stormen die 
in al die jaren over zijn hoofd waren gegaan, te 
trotseeren. Ofschoon stroef en van een onwrik-
baar karakter, bezat hij een goedmoedigheid die 
zich teruggaf in zijn gelaatsuitdrukking en zijn 
redeneertrant; zijne verhalen uit dien „goeden 
ouden tijd" met zijne typische tandheelkundigen, 
ontlokte menigen toehoorder vaak een hartelijken 
lach. 

Doch niet alleen op tandheelkundig maar ook 
op maatschappelijk gebied heeft de heer GREVERS 
zich zeer verdienstelijk gemaakt. 

Zij, die zijn groote werkzaamheid buiten zijn 
beroep hebben gadegeslagen hebben hem leeren 
waardeeren als een buitengewoon mensch, vol 
ijver en volharding om daar waar hij misstanden 
ontdekte die met wortel en tak uit te roeien. 

Voor mij is GREVERS steeds geweest eene 
persoonlijkheid, die vele jongeren ten voorbeeld 
kan strekken. Voor een zoo welbesteed leven 
past een eerbiedig „Rust in Vrede." 

. J. C. 


