
De Nieuwe Gemeentelijke Tandheel- 
kundige Polikliniek te Amsterdam. 

In alle stilte werd de le Juli de Gemeentelijke Tandheel- 
kundige Polikliniek tot dusverre gevestigd in het Binnen-
Gasthuis, verplaatst naar een der lokalen van de Stadsbank 
van Leening. Is in 't feit der verplaatsing op zich zelve niets 
bijzonders gelegen — de beschikbare ruimte in 't Binnen-
Gasthuis wordt steeds geringer — de voordeelen door deze 
verplaatsing verkregen zijn van te groot belang om niet een 
oogenblik hierbij stil te staan en een stukje geschiedenis in 
herinnering te brengen, dat de Gemeentelijke Tandheelkun-
dige Polikliniek achter zich heeft. 

Ruim 22 jaren geleden werd door het Gemeentebestuur 
der Stad Amsterdam den Hoogleeraar Tilanus het onderwijs 
in de Tandheelkunde opgedragen, bij deze opdracht werd 
genoemde Hoogleeraar tevens Hoofd van de Tandheelkun-
dige Polikliniek. 

Tegen wil en dank liet zich Prof. T. deze benoeming 
welgevallen, doch dra begreep ZEd. Hooggeleerde dat er iets 
meer noodig was dan een bloote benoeming om tandheel-
kunde te kunnen doceeren ; de heer John E. Grevers werd 
op verlangen van Prof. T. tot assistent der polikliniek be-
noemd en was sedert feitelijk de leiding der kliniek in zijne 
handen overgegaan. Na het emeritaat van dien Hoogleeraar 
en de benoeming in zijn plaats van Prof. Rotgans werd de 
inmiddels tot privaat-docent benoemde heer Grevers in zijne 
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betrekking gehandhaafd en volgde reeds spoedig zijne be-
noeming tot hoofd der polikliniek. 

Des heeren Grevers ijver was er intusschen niet op achter-
uitgegaan, integendeel hij had aan zijn onderwijs een grootere 
uitbreiding gegeven, welke inzonderheid aan de opleiding der 
aanstaande medici ten goede kwam. Die uitbreiding van 
het tandheelknndig onderwijs bracht als van zelf met zich 
mede de behoef e aan geschikte localiteiten uitsluitend be-
stemd voor dit onderwijs, tot nu toe was de heer G. steeds 
verplicht zijne lokálen met andere te deelen waardoor veel 
schade werd aangericht aan het door hem gebruikte arme-
mentarium. Dat het onderwijs hierdoor had te lijden behoeft 
geen betoog, dikwijls kon de heer G. zijne lessen beginnen 
nadat hij de ontruiming van zijn lokaal rustig moest zitten 
af te wachten, waardoor ook veel tijdverlies ontstond. 

Thans is hierdoor — door deze verplaatsing — eene 
groote verandering ten goede gekomen, want door de hier-
boven aangegeven verplaatsing is de heer Grevers in 't bezit 
gekomen van een localiteit die uitsluitend voor hem bestemd 
is en waarin hij thans een behoorlijk instrumentarium dentis-
li cum ter zijner beschikking hebben kan. 

Eenige uren na de verplaatsing waren wij in de gelegen. 
heid de nieuwe localiteiten in oogenschouw te nemen. De 
polikiniek in 't zeer groote gebouw van de Bank van Leening 
gevestigd, is ver genoeg verwijderd van den officieelen 
ingang, om niet aan de lugubre bestemming van dit 
eeuwenoude gebouw te worden herinnerd. Daarom kwam 
onwillekeurig bij ons bezoek aan de nieuwti kliniek de gedachte 
op, dat Amstels vroedschap in hare hooge wijsheid de twee 
ingangen zoo ver mogelijk van elkaar wenscht verwijderd te 
houden opdat de patienten bij den gang naar de polikliniek 
niet aan hunne materiale smarten zouden herinnerd worden. 

Een kleine, doch breede trap leidt binnenkomende links 
tot de wachtkamer der patienten, rechts tot de eigentlijke ope-
ratiekamer. De wachtkamer, behoorlijk ingericht, bevat tal 
van goede zitplaatsen, eene dergelijke gelegenheid was in 't 
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Binnengasthuis nog steeds eene ongekende weelde; de wach-
tenden hadden zich lot dusverre zoo goed en zoo kwaad 
mogelijk op een rij te scharen in den gang, die naar het 
polikliniek-lokaal leidde, en wanneer de beurt aan den 
laatst wachtende was, waren reeds vele smartkreten tot hem 
doorgedrongen, waardoor hem dikwijls de moed ontzonk, 
zich aan een tandheelkundige kunstbewerking te onderwerpen. 
Bij de nieuwe inrichting is dit zoo hinderlijk bezwaar zooveel 
mogelijk voorkomen. 

De nieuwe operatiekamer is ook in vele opzichten 
een verbetering gebleken. Drie ramen aan de straatzijde 
leveren het benoodigde licht. De drie wanden, voorloopig 
wit, zullen — we zagen reeds eenige aanduidingen — worden 
versierd met plaatwerken voor het onderwijs. Voor kunst-
licht is goed gezorgd en wanneer nu nog door het Gemeente-
bestuur voor een volledige uitrusting gezorgd wordt, dan is 
hier eene schoone gelegenheid voor een beperkt aantal 
studenten om zich in de tandheelkunde te bekwamen, want 
aan patienten is geen geb=ek. 

Wanneer wij den heer Grevers met zijn nieuwe en eigen 
woning geluk wenschen, dan voegen wij gaarne dezen wensch 
er aan toe, dat het hem nog eens gegeven worde, aan het 
hoofd van een stedelijk tandheelkundig instituut te staan en 
er zich geheel aan het onderwijs te kunnen wijden. 

BRITISH DENTAL ASSOCIATION. 

Eastern Counties Branch. 

Op „ 4 en 6 Augustus zal bovengenoemde Vereeniging 
te Ipswich, bij Londen, eene vergadering houden. De Leden 
der N. T. V., die voornemens zijn deze vergadering bij te 
wonen, worden uitgenoodigd, zich vóór zo Juli e. k. aan te 
melden bij den Secretaris der N. T. V., Overtoom 245. 


