
Het streven van den Candidaat-Tandarts in 
verband met 't optreden van den Tand-
meester in de Maatschappij. *) 

Collega Hamer verzocht mij in zijn plaats heden-
avond een enkel woord tot u te spreken. 

Uwe uitnoodiging van den i sen  jl. doet mij met ge-
noegen opmerken, dat gij met deze schikking tevre-
den zijt. — 

Het was mij aangenaam aan 't verzoek gehoor te 
geven, wetende dat ik hiermede den ijverigen strijder 
voor onze standbelangen, voor 't oogenblik althans 
van eenigen arbeid ontlast. — Hij zal zich hierdoor 
nog meer kunnen wijden aan het vraagstuk van den 
•dag, waarin hij als voorzitter der commissie, welke 
deze „question brílante" behandelt, zoo geheel opgaat, 
nl.: de uitbreiding van het tandheelkundig onderwijs. 

Hopen wij dat de regeering zeer spoedig gunstig 
mag beschikken op de voorstellen, die het Nederlandsch 
Tandheelkundig Genootschap aan haar zal voorleggen ; 
want, al kwamen de verbeteringen morgen tot stand, 
dan nog moesten wij uitroepen: Eindelijk! — Eindelijk! 

Om dezen uitroep te rechtvaardigen behoeft men 
slechts een blik in 't rond te werpen. 

Amerika nam reeds lang geleden de leiding, de om-
ringende Europeesche landen volgden, uitgezonderd een 

*) Voordracht gehouden te Utrecht, den Sisten Oct. 1901, voor de 
Vereeniging van Candidaat•Tandartsen ,,John Tomes" door den heer 
dom. ANEMA te Batavia. 
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enkel, wiens treurige laksheid niet het recht geeft om 
in onze achterlijkheid te volharden. 

Het tegenwoordig onderwijs hier te lande is hoogst 
onvolledig. — Enkele onderdeelen, welke uitstekend 
gedoceerd worden, kunnen de vele gapende afgronden 
niet overbruggen. 

De exameneischen zijn onvoldoende. 
Een geregeld studieplan bestaat niet of kan, bij ge- 

brek aan onderwijzend personeel, niet worden uitgevoerd. 
Hulde zij hier terloops gebracht aan Dr. Dentz, die 

door z'n „frappez — frappez toujours !" den te zuinigen 
bewindslieden het Utrechtsch instituut met klem van 
redenen kon afdwingen. Een woord van lof aan de 
beide assistenten die, niettegenstaande de ongunstige 
omstandigheden, hun werk met ijver verrichten. 

Dat verbeteringen zullen komen is zeker. Dat zij 
spoedig hun intreden mogen doen is te wenschen, vooral 
voor diegenen onder u, die om finantieele redenen niet 
in staat zijn de beste uitheemsche scholen te bezoeken.. 
Wil men zich bekwamen zooals het behoort, zoo wordt 
de tandheelkundige studie, met haar noodzakelijk lang-
durig buitenlandsch verblijf, een der duursten van de 
alhier bestaande universitaire opleidingen. 

De meer met aardsche goederen bedeelden hebben 
dus een belangrijken voorsprong. 

Ik vraag echter: Is dit rechtvaardig? Mag de wetgever 
een dergelijk systeem van uitsluiting in de hand werken; 
moet hij niet veeleer door een degelijk onderwijs, de 
gelegenheid geven aan allen om zich in het land zelf 
voor te bereiden voor een vak, welks uitgebreide uit-
oefening der volksgezondheid zoo zeer ten goede kan 
komen ? 

~ * 
~ 
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Het Hollandsch publiek eischt nog niet veel van 
den tandmeester, van daar het verschijnsel, dat 
sommige personen, die aan het ,.ambacht" van kiezen-
trekker en om de ontstane gapingen in 't gebit weer 
op te vullen, het ,,metier" van kunsttandenzetter paren, 
zeer vaak goede „zaken" maken. 

Geen uwer zal echter naar ik hoop, zoo opportunistisch 
zijn en zeggen: Welnu! — Als ik maar evenals dezen 
een flink jaarlijksch inkomen kan machtig worden dan 
ben ik meer dan tevreden en laten mij de beschou-
wingen over de wetenschappelijke hoogte der tandheel-
kunde en hare uitoefening volkomen koud. 

Toch lust het mij deze bewering even aan kritiek 
bloot te stellen. 

Nemen wij voor een oogenblik aan dat de laag-bij-
den-grond-staanden vakgenoot nog de kans heeft goed 
zijn brood te verdienen en dus z'n materieel bestaan 
verzekerd is. 

Evenwel: Bij brood alleen zult gij niet leven! Er 
zijn nog andere eischen dan die van zuiver stoffelijken 
aard die men aan 't leven stelt. Aan de ontwikkeling 
dier hoogerstaande genoegens, staat het weinige aanzien 
van den stand waarvan men deel uitmaakt "zeker in 
den weg. 

Laat ik u er daarom aan herinneren, dat het groote 
publiek in den tandmeester nog steeds den „kiezentrekker" 
ziet of op z'n best een persoon zeer na aan dezen verwant. 

Een klein bewijs: — Zelfs in beschaafd gezelschap 
zal men u als begin van een gesprek, als vriendelijke 
tegemoetkoming om u in de conversatie op bekend 
terrein te voeren, vergasten op allerlei min of meer 
fantastische extractieverhalen. 

Voorwaar een weinig verkwikkelijke gewaarwording. 
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De barbier van vroegere jaren, die bij het beroep 
van haarkunstenaar ook dat van tand meester uitoefende, 
zal het ruwe onderdeel der chirurgie, genaamd tand-
extractie, met genoegen uitgeoefend en de praatjes daar- 
over met graagte aangehoord hebben. 

Wij weten evenwel dat zij eigenlijk niet onder tand 
keelkunde in den zin van therapie voor tandaandoeningen 
genoemd mag worden. Evenmin als de oogarts oog-
aandoeningen heelt door enucleatio bulbi oculi evenmin 
geneest de tandarts tandziekten door extractio dentis. 

Bij het uitgebreide veld dat de odontologie beslaat 
doet men ons onrecht aan met de voortdurende her-
innering aan iets, dat wijzelf als een hibridisch aanhangsel 
der tandheelkundige praktijk moeten beschouwen, waar-
van maar al te vaak misbruik kan gemaakt worden. 

Gij die er van af keerig zijt om herinnerd te worden 
aan de verwantschap met wijlen den tandenjood der 
weekmarkten, ge zult u met alle kracht op de werke-
lijke uitoefening der tandheelkunde moeten toeleggen 
en met hart en ziel het „kiezentrekken" bestrijden. 

Ik hoor zeggen : maar de extractie vervult toch nog 
een grooten rol! In vele gevallen is 't verwijderen van 
een tand noodzakelijk, — niet alleen daar, waar de 
kunst te kort schiet, maar ook in die gevallen waar de 
finantieele draagkracht van den patient ontoereikend 
blijkt tot het ondergaan van eene tijdroovende conser-
vatieve behandeling. 

Ik moet dit helaas toegeven, maar wil er dadelijk 
bijvoegen: Geloof niet te spoedig aan deze noodzakelijk-
heid. Laat u niet misleiden, maar tracht voet voor 
voet of liever „tand voor tand" haar het veld te 
betwisten. 
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In uw aanstaande praktijk zal men al te dikwerf 
tot u komen met het verzoek te trekken waar dit 
bepaald onnoodig is. Verzet u hiertegen met kracht. 
Bepleit bedaard doch dringend het nut van 't behoud. 

Hebt gij den patient overreed, maar moet ten laatste 
uw hulp op geldelijke bezwaren afstuiten, — conserveer 
voor denzelfden prijs waarvoor gij anders geextraheerd 
zoudt hebben al neemt dit u ook een extra arbeid 
van uren. 

Des beginners tijd is niet kostbaar. 
Misschien is de behandelde in 't eerst niet eens 

dankbaar, vooral indien ge door nog-niet-al-te-groote 
geoefendheid hem meer pijn gedaan hebt, dan hij 
verwachtte uit uwe optimistische voorspellingen. 

Dat zulks u niet dere. De pijn verdwijnt, maar de 
kies blijft, — volgen de verhalen aan vrienden en 
kennissen over den „knappen" tandarts die zich zulk 
een moeite getroostte voor 't redden van één tand, 
waar Vrouw X. en Juffrouw IJ. achtereenvolgens door 
den tang van den maar-al-te- snel-besluitenden collega 
Trekgraag hun gebit tot een minimum zagen terug-
brengen en nu misschien met slecht vervaardigde kunst-
tanden sukkelen. 

Laat me voor een oogenblik het gezelschap dat 
over een gedeelte van uw toekomstig wel en wee zal 
beslissen sprekend ten tooneele voeren. — Gij zult 
dan tegelijk ontwaren dat uwe illusie van een luxueuze 
praktijk, opgebouwd uit een beschaafd milieu, niet zoo 
maar aanstonds verwezenlijkt wordt. Ik althans laat 
u debuteeren in de kringen der Juffrouwen Pieterse c. s. 
der Woutergeschiedenis. 

Nadat uw patient een omstandig verhaal van uwe 
conscientieuze behandeling gedaan heeft en het heele 
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gezelschap 'n kijkje in 'r mond genomen heeft, behalve 
nog buurvrouw X. valt deze als volgt in : 

„Nee maar! — Wat toch alles tegeswoordig vooruit 
gaat ! 

Laat mijn ook eres kijke — 
Allemachies wat aardig, chut hoe netjes. En doet 

ie nou heelemaal geen pijn meer ?" 

„Niks-mens ! — Niks !" 

„Maar je zee toch dat 't uithalen van die zenuw 
venijnig zeer gedaan hadt !" 

„Nou ja, — maar da's allemaal alweer geleje." 

De buurvr : „Ja, — van lije gesproke, — dat trekke 
is toch ook niet alles. De laaste keer het die vent, — 
och hoe hiet ie ook weer ? — je kent h'm wel, hij het 
elleke dag die groote affertensie in de krant, — het ie 
vier male motte trekke voor die h'm er-uit hadt, nou 
zeg ik je ! — Der wasse drie schrikkelijk-lange wortels 
an, hij zee nog teuge me : ,,,,Zukke groote kieze heb 
ik van me leve niet getrokke." Ik had een gevoel 
of me heele kakement uit mekaar sprong. — Den 
anderen dag, nog een dik gezicht op de koop toe van 
de verzwering; als je mijn vraagt, dan geloof ik zeker 
dat ie me met 'n vuile tang getrokke het — ik voel 
het nog, — mens, mens ! wat een pijn." 

ae buurjufr : „En dan schrijft-ie nog wel : 
,,,,Alle tandheelkundige opperasies zonder pijn!" 
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te Buurvr. (heftig) : „Nou ja, — dàt mo-je maar 
geloove, — geméene leugens benne 't." 

2e juffr. tot uw patient : „En kan je nou net zoo 
goed eten met die kies as vroeger ?" 

„Ja, — 't is kompleet 'n wonder, — vroeger kon ik 
er niks an verdrage en nou àlles." 

2e juffr.: „Wel I wel ! — ha'k dat eer gewete dan 
had ik m'n èigen kieze misschien ook nog; waarom 
heeft mijn tandendokter mij ook niet gewaarschuwd, -
de laaste kies die ik nog liet trekke hadt maar zóó'n 
klein gaatje, — 'n kunstgebit is waarachtig ook niet 
alles, met 't mijne kan ik geen biefstukje eten, — 
allemaal zachte kossies. (dan tot re buurvr.): 

Zoo, — het ie jou zoo vermaltreteerd, ja mijn 
nieuwe tanden deugen ook niet 'k heb lang die smaak 
niet meer van me ete." 

ie buurvr.: „Chut hoe naar, — Hu ! 'k zou niks 
van al die valsigheid motte hebbe." 

2e juffr., (met een zucht) ; „Ja mens! — 
(vastbesloten) : Ik zal tech ook es naar die nieuwe — 

want zbo gaat het niet langer." 

Hoewel uw eerste patient niet tot de voornamen in 
den lande gerekend mag worden, heeft zij toch reeds 
een gretige luisteraarster gevonden in 'n buurdame 
blijkbaar behoorende tot eene klasse waarin „biefstuk" 
gegeten wordt en die geinspireerd door de verhalen 
uwer welwillendheid en kunde binnenkort op uw spreek-
uur zal verschijnen — 
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Zoo zal ook Juffr. A., de grondlegster uwer 
bloeiende praktijk naar ik hoop, ,eenmaal het nut ziende 
van 't behoud, bij eene volgende gelegenheid, noode 
weder tot extractie overgaan. Zij zal uit eigen bewe-
ging de zieke kies laten behandelen en u voor uwe 
toewijding willen beloonen al is het niet met een vorstelijk, 
honorarium. Want, — nu kent zij het nut van wortel-
behandeling en vulling, iets waarvan zij vroeger niet 
op de hoogte was — waar zij destijds aan luxe dacht 
bij het vullen der tanden weet zij nu, — door uwe 
voorlichting, dat 't genezen van tandziekten onder 
dezelfde rubriek thuis behoort als waartoe het genezen 
van andere aandoeningen van 't menschelijk lichaam 
gerekend wordt. 

Om kort te gaan: — Ze zal begrijpen dat zij u en 
uwe hulp voor zichzelf en voor hare kinderen, als brood 
zoo noodig heeft — 

In aansluiting met deze beschouwingen kom ik nu 
tot u met enkele praktische wenken voor uw aanstaanden 
praktijk — 

Houdt één uur per dag open voor spreekuur, van dezen 
regel slechts afwijkende voor acute gevallen van tand-
pijn, opdat -gij de rest van den tijd rustig kunt arbeiden. 

Door de van-een-halt uur tot een uur of soms 
langer durende zittingen, zal men inzien dat gij slechts 
een zeer beperkt aantal personen op één dag kunt 
behandelen en zich daarom strikt aan den te maken 
afspraak moeten houden. 

Laat naast de in-den-eersten tijd geringe finantieele — 
ook dit eene belooning voor uw arbeid zijn dat de 
patient door u niet noodeloos te laten wachten, blijk 
geeft uw tijd en arbeid op prijs te stellen. 
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Zorg er voor dat hij zich in dag en uur niet behoeft 
te vergissen. 

Noteer daarom, zonder uitzondering, elke afspraak 
op een hem voor 't vertrek te overhandigen kaartje, 
aan den voet waarvan in een gedrukten noot herinnerd 
wordt aan de noodzakelijkheid om juist op het afge-
sproken uur te komen om u te behoeden voor schade.  

Het volgend formulier kan ik u als doeltreffend aan-
bevelen 

Voor behandelingen die een half uur en langer in 
beslag nemen worden afspraken op vaste uren, buiten 
't spreekuur gemaakt, waarbij men zich echter verbindt 
om bij verhindering een dag van te voren te waarschuwen 
om zoodoende de gelegenheid te geven een anderen 
patient op dat uur te bespreken." 

En, omdat niettegenstaande deze duidelijke uitlegging 
sommige personen met onzen tijd gelieven te spelen, 
door bij herhaling niet op het gereserveerde uur te ver-
schijnen, heb ik in den laatsten tijd daaraan toegevoegd: 

„Bij verzuim van bovenbedoelde tijdige kennisgave 
wordt voor den aldus verloren tijd, een consult in reke-
ning gebracht." 

Als ge zorgt dat men dit steeds onder de oogen 
krijgt zal er minder roekeloos met uw' tijd worden 
omgesprongen. 

Sommige patienten vinden dit bijvoegsel eenigszins 
vreemd, maar door uwe nadere verklaring moeten zij, 
tenminste indien ze voor rede vatbaar zijn, voldaan 
worden. 

In uw vrees vooral in de eerste maanden der praktijk 
om de menschen van u te vervreemden zult gij er 
misschien tegenop zien zoo vorsch op te treden. 

Wees echter niet te bang. Begin met respect te 
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hebben voor uw eigen arbeid en tijd; gij zult zien 
dat de waardeering van het publiek volgt. — 

Of het aanbeveling zou verdienen, dat velen tegelijk 
zich op deze wijze beveiligden tegen tijdverlies? 

Ongetwijfeld, ja. — Tot nu toe zijn er in ous land 
nog maar zeer enkelen die een dergelijke maatregel 
namen. — Gij, als vereeniging zoudt het initiatief kunnen 
nemen en de leden zich onderling verbinden om hem 
in de praktijk in te voeren — Wat den eenling veel 
moeite kost, kan door samenwerking gemakkelijk ver-
kregen worden — Ge zoudt zien hoevelen van de 
oudere collega's uw voorbeeld gaarne volgden — 

Het ligt voor de hand, dat men vooral in den aan-
vang zijner praktijk de meest beproefde methode van 
wortelbehandeling moet toepassen en geen gevaarlijke 
experimenten neemt, die misschien de behandeling be-
korten maar het resultaat in den waagschaal stellen. 

Niet genoeg kan ik u dit op 't hart drukken. 
Een geslaagde behandeling kan u mogelijk nieuwe 

patiënten aanbrengen; eene mislukte doet zeker velen 
uw deur voorbijgaan. 

Hebt gij de ware methode behoorlijk onder de knie, 
dan kunt gij met vertrouwen de prognose op goed 
stellen. Dit geeft u tegenover eventueele bezwaren van 
den patiënt tegen de voorgenomen behandeling, zeer 
veel steun. 

Volg uw eigen weg en laat u niet afschrikken door 
de bewering, dat het publiek niet genegen is wortel-
behandelingen te bekostigen. 

Zeker, velen zijn daartoe ongenegen maar die onwil 
spruit voort uit onwetendheid of ontstond onder den indruk 
der vele slechte resultaten van verouderde methoden. 
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Daarom nogmaals: Beheersent uw terrein en wilt 
het bewerken — aan u de plicht om door bezadigde 
redeneering te overtuigen en daarna de behandeling 
nauwgezet uit te voeren. 

Van de gave om door overreding uw meening ingang 
te doen vinden zal in de aanstaande praktijk veel 
geeischt worden. 

Lang zult gij dikwijls moeten praten alvorens tot de 
therapie over te gaan. 

Bij de groote onwetendheid van het publiek, zelfs 
in de betere kringen omtrent den aard en de uitoefening 
der tandheelkunde, zult gij de meest gewone waarheden 
dagelijks en uit den treure moeten herhalen. 

Voor de honderd en zooveelste maal spreekt gij over 
't nut van 't behoud, tegenover de extractie en prijst 
steeds weer de dagelijksche mondreiniging aan; noemt 
zorg voor 't melkgebit noodig en roemt de periodieke 
tandsteenverwijdering, behandelt nogmaals de verplichte 
dagelijksche reiniging der kunstgebitten en bepleit met 
denzelfden ijver als bij de ontelbare vorige keeren de 
voordeelen van stifttanden. 

Naast onwetendheid hebt gij nog te kampen met 
ingewortelde vooroordeelen en verkeerde opvattingen. 
Men zal u komen vertellen dat als eenmaal „de wolf 
in de tanden zit" vullen toch niet baat en bovendien 
te kostbaar is. 

Het tandenborstelen heeft slechts het „mooimaker" 
der tanden op 't oog, zoo wordt gezegd, en is voor 
velen, daarom reeds uit den booze. Weer anderen 
keuren 't beslist als schadelijk af. 

Behandeling van 't gebit vóór 't wisselen zou over-
bodig zijn. 
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Tandsteen geeft steun, voegt u de pyorrhrea-lijder 
toe, wiens waggelende voortanden, ingebed in een 
tandsteenformatie van jaren, deze stelling schijnen te 
bewijzen. 

Een plaatgebit zoo smerig dat gij het nauwelijks 
durft aanvatten wordt u daarna ter hand gesteld ; 
men wist niet dat geregelde reiniging noodig was en 
meende zelfs „verkeerd te handelen" met zulks te doen. — 

Met geduld zult gij altijd weer trachten uwe meening 
ingang te doen vinden. Uren zullen besteed worden 
om het publiek in tandheelkunde op te voeden. 

Op 't oogenblik dat iemand bij u komt inloopen met 
het vaste voornemen eene extractie te doen verrichten, 
onder den indruk der hevigste pulpites-pijn, op een 
tijdstip dus dat de mensch slecht voor rede vatbaar 
is, moet gij hem er van overtuigen dat in zijn geval 
trekken overbodig is. 

Maakt hij bij een der volgende zittingen bezwaren tegen 
de kosten van wortelbehandeling en verdere vulling 
dan moet hem aan 'tverstand worden gebracht, dat extra-
heeren tengevolge heeft: verval van 't gebit, gebrekkige 
masticatie en nadeel voor de gezondheid waardoor zijn 
beurs zeker sneer geschaad zal worden dan nu — 

De bezitter van den mond, die gij daarna onder be-
handeling krijgt en die noodig of niet eens per week 
de borstel gebruikt, moet gij voorzichtig mededeelen, 
dat hij niet „alle" zorg aan het gebit besteed die ver-
eischt wordt en in 't kort het waarom uitleggen. Hij 
is in gezelschap zijner ega, die meent reeds zeer goed 
de hygiene der mondholte in toepassing te brengen 
door dagelijks de voorvlakten der incisivi krachtig te 
schuren. — Zij kan dus ook naar uw speech luisteren, 
juist den vijfden over mondhygiene dien dag. 
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Nog moogt gij niet vermoeid zijn. -  
'n Moeder treedt met haar kind binnen. 
De kleine man heeft erg de koorts. Als toonbeeld 

van menschelijke ellende zit hij ineengezakt in uw 
operatiestoel. 

Abscessus alveolaris met hevige zwelling der omlig-
gende deelen is de diagnose. 

Waarom zij niet reeds vroeger was gekomen? 
Zij hadt immers haren lieveling zooveel pijn en zich-

zelf ettelijke slapelooze nachten kunnen besparen. - 
De dokter adviseerde: melkkiesjes worden niet be-

handeld, slechts getrokken. — Lang stelde ze 't uit, 
maar nu ging het niet langer. — 

Ge hebt hier te doen met de meening van iemand 
die als arts en huisvriend 't vertrouwen geniet. — Ook 
nu weer is onwetendheid de oorzaak van 't dwalen. 

Het bedroeft u, dit zelfs bij 'n medicus te moeten 
constateeren en met de grootste omzichtigheid vertelt 

• gij de snoeier de waarheid. Ter wille van den jeug-
digen patient, om hem voor meer dergelijke onheilen 
te behoeden, zijt gij verplicht alles te zeggen wat gij 
voor de melkgebit-behandeling weet aan te voeren. 

't Was dien dag niet de eerste maal, dat gij aan 
dit onderwerp een half uur besteedde. 

Den pyorrhoea leider geeft gij eene kleine explicatie 
zijner kwaal en laat daarbij het volle licht vallen op 
den tandsteen en zijne verwijdering. — Hij zal moeten 
weten waarom gij er zoo op gesteld zijt om alles tot 
op het laatste stukje te verwijderen en uit die weten-
schap kracht putten om uren in uw operatiekamer 
door te brengen alvorens geheel genezen te zijn. 

Ook de behandeling van deze stof kostte u dien dag 
reeds 'n uur. 
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Rusten kunt gij echter nog niet, want nu aanschouwt ge 
het sterk geïrriteerde gehemeltevleesch en beziet het 
dikbeslagen slecht-riekende plaatgebit. 

De tandmeester die het vervaardigde, had gezegd 
dat 't beter was om 't maar niet uit te nemen. 

Gij wilt aan uwe ergernis lucht geven, maar het ge-
voel van collegialiteit weerhoudt u en ge volstaat met 
de reeds zoo vaak herhaalde denkbeelden te verduide-
lijken over het nut der nauwkeurige reiniging van 
kunstgebitten. 

Voor uwe redeneering, waarin gij zindelijkheid als 
deugd moet aanprijzen, neemt gij ruimschoots den tijd 
om niet den kans te loopen door ondoordachte gezeg-
den uw weinig-zindelijken patiënt te kwetsen. Want 
onrein is hij, anders kon hij niet jarenlang genoegen 
nemen met 't stinkende ding, dat ge vol afkeer tusschen 
de vingers houdt. — „La vérité pique"; niet alleen 
irriteert de waarheid veelal, maar zij kan u zelfs, te 
onomwonden uitgesproken, een goeden patiënt doen 
verliezen. 

Daarom treedt steeds tactvol op en verliest nooit 
uw geduld. Vermoeidheid moogt gij niet kennen, daar 
dit schadelijk werkt op 't geheugen en uw overredings-
kracht zou verzwakken. — 

Gij bemerkt M. H., de uitoefening der praktijk is 
moeilijk; — voor mij ten minste. 

Ik voorzag me daarbij van een hulpmiddel, waar-
door men althans niet behoeft te vervallen in de einde-
looze herhalingen over 't onderhoud der tanden en de 
zaken die ik verder opsomde. 

Het is een zeer klein boekje waarin 'k de meeste 
dier onderwerpen kort en bondig uiteenzette. 
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Het ligt steeds in de wachtkamer, m'n aanstaande 
patienten kunnen het daar lezen en zich zelven v6 r 
den tandarts te ontmoeten, eene kleine opvoeding in 
tandheelkunde geven. 

Mij wordt daardoor veel moeite en tijd bespaard. 

* * 

In den aanvang zeide ik: 

„Nemen wij voor een oogenblik aan dat de laag-bij-
den-grond-staanden vakgenoot nog de kans heeft goed 
z'n brood te verdienen." 

Ik wensch daarop nog even terug te komen. 
Bij de onvoldoende regeling der tandheelkundige 

examens is het helaas nog zeer wel mogelijk dat per-
sonen met onvolledige kennis slagen. 

Maar ook zij die door moeder natuur met een minimum 
manuale geschiktheid zijn begiftigd kunnen zich voor 
de voorbereiding tot een vak aanmelden waarvan, 
vooral in de dagelijksche uitoefening, het subtiele hand-
werk zoo op den voorgrond treedt, dat personen begaafd 
met eene behoorlijke mate van „Fingerfertigkeit" na 
jarenlange oefening slechts matig tevreden zijn over 
hun eigen resultaten. 

Niet alleen aanmelden mogen zij zich, maar indien 
zij slechts volhardend zijn en er niet voor terugschrikken 
om ettelijke malen voor het laatste examen te zakken, 
zoo zal er zelfs voor bepaald onhandige individuen, 
nog kans van slagen bestaan. — 

Voor dezulken zal het zeker moeilijk, zooal niet 
onmogelijk worden naderhand voor zichzelf den kost 
te verdienen. 

Wel is waar wordt het succes van den tandmeester 
niet geheel bepaald door professioneele bekwaamheid; 
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er zijn wel degelijk nog andere factoren, die het 
hunne daartoe bijdragen. Ik noemde reeds geduld en 
tact, en voeg er slechts aan toe : groote zindelijkheid 
en nauwgezetheid, alsmede 'n zekere fysieke „taaiheid." 

Al deze kunnen echter niet helpen als de bekwaam-
heid ontbreekt. Zij gaan eerst dan gewicht in den 
schaal leggen als een voldoende mate van kunde aan-
wezig is. Ontbreekt deze dan zijn de hulptroepen van 
nul en geener waarde. 

De vraag die nu ter beantwoording ligt is : wat 
noemt gij „voldoende?" — 

In landen waar de examens goed geregeld zijn 
kunnen wij het slagen voor dit onderzoek-naar-geschikt-
heid als maatstaf aannemen. 

Wij zullen ons helaas met een minder deugdelijken 
grondslag moeten tevreden stellen. 

Het richtsnoer dat volgt en zeker ook meer of 
minder waarde heeft is de jaarlijksche recette. 

Het nadeel aan dit beoordeelingsmiddel verbonden 
is dat 't pas kan werken als 't optreden in de maat-
schappij reeds een aanvang genomen heeft. 

Behalve dit bezwaar zijn er echter nog andere be-
denkingen tegen aan te voeren zoodat ik meen te 
mogen beweren dat b.v. een hoog jaarlijksch inkomen 
nog geen bewijs van daarmee evenredige bekwaam-
heid is. 

Ons criterium gaat dan ook eerst van eenige werkelijke 
waarde worden als er naast de gevestigde nieuwe 
krachten opschieten. 

Moet de laag-bij-den-grond staande tandarts voor 
deze laatsten beducht zijn? 

Hij zou aldus kunnen redeneeren: 
Examen-eischen evenals vroeger nog onvoldoende, 
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— bekwaamheid der aankomende tandmeesters daarmee 
evenredig. 

En hij die zich door de onbekendheid zijner patienten 
met wat eigenlijk een tandheelkundige moet zijn een 
aardig jaarlijksch ink omen heeft verzekerd, behoeft zich 
voor `t oogenblik niet te verontrusten. 

Maar, — ook slechts voor 't oogenblik, want be-
denkt dat wij omringd zijn door landen waar het ge-
middeld pijl der in den laatsten tijd gevestigde en dat 
der aankomende tandartsen hooger is, dat uit die om-
standigheid een stuwende kracht voortkwam, die ook 
velen onzer aangreep. 

Sommige studenten en zelfs gediplomeerden verlieten 
voor korter of langer tijd moeders pappot om in den 
vreemde meerdere kennis op te doen, die zij terug-
komende in hun vaderland, productief trachten te 
maken. 

Dit meet noodzakelijk invloed uitoefenen. 
Een deel van het publiek, door de kennismaking 

met nieuwe operatie-methodes meereischend geworden, 
is bijgevolg niet meer tevreden met de handelingen 
van den achterlijken man, wiens dagelijksche werk-
zaamheden zich bepalen tot extraheeren, 't vervaardigen 
van plaatgebitten en 't maken van eenvoudige vullingen ; 
hij, die als men hem noodzaakt tot wortelbehandeling 
hiervan eene slechte immitatie geeft door een bijkans 
eindelooze expectatieve behandeling met een watje 
met-dit en een watje met-dat, en eindigt met 't bedekken 
van de grootste ongerechtigheden in wortelkanaal en 
pulpakamer. 

Was het slecht gezien om hèm den schuld van de 
pericementitis te geven die na deze behandeling vaak 
volgde ? 
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Was het te verwonderen dat men na dit resultaat 
zich ter genezing elders vervoegde ? 

Laat hem nu als laatste redmiddel alles in 't werk 
stellen om datgene wat de anderen op goede scholen 
van de beste onderwijzers leerden door eigen oefening 
machtig te worden. 

Het zal niet gelukken. Vooral wanneer hij nog tot 
diegenen behoord heeft wier liefde en ijver voor het. 
vak niet verder strekten dan het aanleeren van de 
hoeveelheid kennis, die juist noodig was om gesteund door 
eenige handige manoeuvres, als examenloopjes, tot de 
officieele uitoefening der praktijk te worden toegelaten. 

Hij zal den toeloop van patienten gestadig zien 
verminderen. 

Nog eenigen tijd wordt geprofiteerd van de neiging 
der menschen, die gelijk een kat het oude huis, steeds 
de welbekende operatiekamer weer opzoeken om nog-
maals een tand of kies te offeren. 

Maar ook daaraan komt een einde. 
Veler monden zijn geledigd en de kunstgebitten ge-

plaatst. Een deel der patiënten verlaat de stad zijner 
inwoning, weer anderen verdwijnen geheel van het 
aardsch tooneel. 

Trachtte ik in 't begin mijner lezing u er van te 
overtuigen, dat eene ernstige en ruime opvatting uwer 
studie noodig is om dat te worden hetgeen ge wenscht 
een in-ieders-oog waardig en nuttig lid der maatschappij, 
wiens reputatie onaangetast blijft bij vergelijking met 
de werkzaamheden der leden van het uitstervende 
kiezentrekkersgilde. — Nu meen ik nog te hebben 
aangetoond, dat deze ruime opvatting onontbeerlijk is, 
indien ge u niet,misschien reeds spoedig, bij 't op- 
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treden in de maatschappij door een nieuwen collega 
wenscht voorbij te zien stevenen. 

Uw bestaan en als gij naderhand gehuwd zijt, ook 
dat van uw gezin kan er van afhangen. 

Een ijzeren noodzakelijkheid zal ií voortdrijven. 
Gij voelt u beklemd door dien dwang en hebt neiging 

u te verzetten tegen een vak, dat in de uitoefening 
zooveel kracht van u zal vorderen. 

M. H.! Zeer waarschijnlijk zijt gij altruist en koestert 
hoogere ethische en maatschappelijke idealen. 

Gelijk de zon, die neigt ter kimme, zoo zullen ook 
deze idealen soms voor uw geestesoog verdwijnen. 

Voor 't heden heb ik slechts te wijzen op Z.-Afrika 
met z'n ongehinderd voortgaan den vrouwen- en kinder-
moord, om te bewijzen hoe duisternis ons bijwijlen kan 
omringen. 

Vaak zult gij moedeloos ter neer zitten, niet meer 
in staat lafenis te putten uit den ouden bron. 

Gelukkig hij die, bij zulke omstandigheden, in z'n 
arbeid afleiding kan vinden en in z'n bezigheden zooveel 
goeds aantreft, dat zij den mensch zelfs in z'n hooger 
streven, zij het slechts voor tijdelijk, kunnen troosten 

Uw dagelijksch werk schenkt u het genot, de hevigste 
lichamelijke pijnen uwer medemenschen te genezen 
en de voldoening, dat de gezondheid van velen, met 
uw toedoen, door verbetering hunner masticatie en 
spijsvertering verbeterd wordt. 

Gij vervaardigt subtiele kunstwerken in metaal en 
porselein, waarop het oog van den goudsmid met wel-
gevallen rust en die den kunstenaar m et belangstelling 
doen verwijlen. 
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Eene schoone vrouw komt tot u, en ziet gij zijt 
zoo gelukkig de integriteit harer schoonheid te bewaren, 
door het aanbrengen eeneronberispelijkeporseleinvulling. 

De Godin Venus zelve zal u dank weten. Want nog 
steeds is het gebit een der schoonste sieraden der vrouw. 

Uw menschenkennis wordt verrijkt, vooral der men-
schen ijdelheid op het uiterlijk biedt u een groot veld 
ter bestudeering. 

Tact en geduld uitermate geoefend bij de behandeling 
van gevoelige en lastige individuen — 

Ten laatste, — uw gevoel van mededoogen vergroot 
door de kennismaking met het lijden van zoovele 
hulpbehoevende kleinen. 

's Avonds in studeerkamer en werkplaats vindt gij de 
belangrijke wetenschappelijke vraagstukken van den dag. 

Onder chemie en physica : de amalgaam- en cement-
vraagstukken, die nog steeds op finale afdoening wachten; 
in de elektriciteit kunt gij u vermijden voor de direkte 
toepassing op uw instrumentarium. 

Nieuwe regulatietoestellen voeren u in de armen der 
mechanica, waarbij de wiskunstige berekeningen der 
aangewende krachten den mathematicus doen water-
tanden. 

Op sociaal terrein ziet ge de school-tandartsen in 
't verschiet. 

Vakken als bacteriologie, histologie en zoovele anderen 
waarop gij voortbouwt, lonken u vriendelijk tegen. 

Ik staak deze opsomming uit vrees u te zullen ver-
moeien met iets waarvan gij zelf weet hoeveel daaraan 
is toe te voegen. 

Uit het vermelde blijkt echter reeds duidelijk genoeg 
hoeveel schoons in ons vak aan de oppervlakte treedt. 
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Eene onverschilligheid, als oorzaak waarvan opgegeven 
werd : geringe beroepswaarde, is niet mogelijk. 

Op den weg, waarlangs de toewijding voor uwe 
patienten u heenvoert en het streven ligt naar beroeps-
volmaking, wordt u de gelegenheid geboden tot het 
plukken der schoone bloemen van menschenmin, weten-
schap en kunst. 

En hiermede ben ik aan 't einde mijner voordracht 
gekomen. 

Ik hoop, — dat ze u als een opwekking zij om in 
uw ijver voor de tandheelkunde te volharden. 

Mogen de gegeven praktische wenken, u bij 't aan-
staand optreden in de maatschappij ten goede komen. 


