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Serie: Tandheelkunde zet een stempel op postzegels
Congres en jubileum
Veel tandheelkundige postzegels zijn uitgebracht ter
gelegenheid van congressen en jubilea. Zo’n eerste ‘congreszegel’ werd uitgegeven bij het vierde Arabische Tandheelkundig Congres in 1964 in Damascus. Syrië eerde
hiermee Abou Al Kassem (Albucasis), met zijn beeltenis
op een postzegel (afb. 1). Deze Arabische geleerde, ‘de
vader van de chirurgie’, werkte omstreeks 936 in Cordoba
(Spanje) en ontwierp er tandheelkundige en medische
instrumenten. Hij schreef artikelen waarvan de inhoud
honderden jaren standhield. Iran gaf in 1972 ter gelegenheid van het tweede nationale congres van tandartsen ook
2 zegels uit.
De FDI (Fédération Dentaire Internationale) was ook
vroeg actief op dit gebied. De eerste postzegel van de FDI
kwam uit bij het jaarcongres in Bulgarije en toont het congresgebouw in Varna aan de Zwarte Zee (afb. 2). Vanaf
1982 werden elk jaar postzegels met tandheelkundige
motto’s uitgegeven ter gelegenheid van FDI-congressen.
In 1982 Oostenrijk (Apollonia), in 1983 Japan (molaar),
in 1994 Finland (behandelsituatie) en in 1985 Joegoslavië
(tandheelkundig onderzoek). De Filippijnen brachten in
1986 speciale zegels uit waarop het speciﬁeke motto van
de FDI (International Understanding through the Dental
Profession) staat afgebeeld (afb. 3). Het FDI-teken is ook te
zien op zegels die in latere jaren werden uitgebracht door
Zuid-Korea (1997), Maleisië (2001), China (2006) en Thailand (2015).
Asia Paciﬁc is een onderdeel van de FDI dat congressen in de regio organiseert, waarbij vanaf 1967 nu en dan
postzegels worden uitgegeven. In 1985 kwam in Thailand
(vanwege het twaalfde Asian Paciﬁc Congress) een mooie
zegel uit, die een tandheelkundige behandeling toont, met
in de rechterbovenhoek het congresgebouw (afb. 4). Een
ander fraai exemplaar is van de Filippijnen uit 1994 met
het opschrift ‘Preventive Dentistry’ voorzien van vrolijke
molaren (afb. 5).
Naast FDI-congressen werden ook andere (inter)nationale congressen vereerd met een postzegel. Syrië bracht
ter gelegenheid van diverse regionale congressen bijzondere zegels met tandheelkundige motto’s uit. Zo toont de
zegel uit 1986 een molaar met tussen de tandwortels een
esculaapstaf (afb. 6). Koploper is Koeweit met maar liefst
zo’n 60 zegels die zijn uitgegeven ter gelegenheid van een
tandheelkundig congres.
Jubilea van tandheelkundige opleidingen of vakverenigingen worden ook nogal eens herdacht met een postzegel.
Een fraai voorbeeld hiervan is de zegel uit Thailand (1990)
die werd uitgebracht bij het 50-jarig bestaan van de faculteit Tandheelkunde Chulalongkorn in Bangkok (afb. 7). De
postzegel die in 1977 door Nederland werd uitgeven ter
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gelegenheid van100 jaar tandheelkundige opleiding (zie
deel 1 van deze serie), hoort zeker in dit rijtje thuis. Redelijk recent is de zegel uit 2015 van de Filippijnen, die
verscheen bij het 100-jarig bestaan van het college voor
tandheelkunde in Manilla (Filippijnen) (afb.8).
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