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VOORWOORD 

  

Een aio-schap is voor iedere promovendus een spannende periode waarin een markante 

fase van zijn leven wordt gekenmerkt door groei, verandering en prestatie. Dit epoque 

vormt een transitie van student naar professional. Dit gaat gepaard met onzekerheden die 

soms uitmonden in tegenslagen en gelukkig veel vaker niet gerechtvaardigd zijn. Al deze 

stadia vormen tezamen de noodzakelijke rite-de-passage van de promovendus in zijn 

wording tot doctor. Het duurt echter lang voordat de horizon van het onderzoek zichtbaar 

wordt en de promovendus weet waar hij naar toe moet werken. Het is pas in de laatste  

fase van deze zoektocht dat hij echt weet wat hij wil doen, hoe hij dat wil gaan doen en 

bovenal waarom hij het wil gaan doen. 

 

Voor mij persoonlijk stonden de afgelopen zes jaren tevens borg voor een buitengewoon 

stormachtige periode in mijn leven waarin relaties, verlovingen, huwelijken,  

buitenlanden, promotoren, huizen, hospita’s, familie, vriendschappen en 

loopbaanperspectieven, kortom de grondvesten van het leven, even snel opkwamen als  

dat zij vergingen. Veel ging verloren en weinig bleef behouden. Een collega-aio destijds 

van het VUmc – de oorspronkelijk uit het Belgische Gent afkomstige Sofie Vandamme –  

heeft ooit de memorabele woorden gesproken: ‘Promoveren op zich is een heel avontuur, 

maar promoveren in Amsterdam is een nog véél groter avontuur’. Ik sluit me graag aan  

bij deze doorleefde wijsheid. Dit aioschap heeft mij getransformeerd van jongen tot man. 

 

Allereerst een speciaal woord van dank voor mijn ouders Hendrik Aries Edeler sr. & 

Jacqueline Hoeksema is hier zeker op zijn plaats. Hoewel zij inhoudelijk niets van doen 

hebben gehad met het proefschrift zijn zij wel degenen die verantwoordelijk zijn geweest 

voor de aanzet tot mijn ontwikkeling als historicus. Niet aflatend hebben papa en mama 

mij van jongs af aan gestimuleerd om me te ontwikkelen op alle gebieden waar mijn 

interesse naar uitging. Slechts één keer hebben zij daadkrachtig doch succesvol 

ingegrepen. Toen aan het einde van mijn tienertijd door ziekte een einde kwam aan de 

gedroomde loopbaan in de wereld van de fagot en klassieke muziek hebben ook zij me 

begeleid op de weg naar herstel. Het Groningse conservatorium moest noodgedwongen  
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worden ingeruild voor de Leidse universiteit. Op dat moment hebben zij me afgebracht 

van het idee om kunstgeschiedenis te gaan studeren. In plaats daarvan vonden zij 

geschiedenis als wetenschapsgebied een bredere ondergrond als springplank naar de grote 

mensenwereld; papa en mama, jullie persoonlijke visies en ouderlijke wijsheid zijn hierin 

bewaarheid. Mijn dank hiervoor is oprecht en groot. 

Voorts is het gebruikelijk om in het dankwoord van een proefschrift eenieder te 

bedanken die iets voor het onderzoek heeft gedaan. Dit is zonder meer gerechtvaardigd. 

Maar alvorens dit te gaan doen wil ik stilstaan bij de vier belangrijke mannen uit mijn  

aio-leven. Ten tijde van mijn aio-schap was ik verbonden aan twee afdelingen, twee 

universiteiten en zodoende onvermijdelijk aan twee (academische) culturen; de afdeling 

Metamedica van het VUmc en de sectie Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde 

van het ACTA, beide gevestigd in Amsterdam. Bij de ene universiteit is het een goed 

gebruik, bij de ander juist pas comme il faut om je promotoren te bedanken. Bij dezen doe 

ik het toch.  

Allereerst em. prof. dr. M.A.J. Eijkman, tandarts. U bent zowel een 

eerbiedwaardige aristocraat als een jonge ridder. U bent tevens een kwajongen in  

driedelig pak met zakhorloge en slobberkousen. Ik heb van uw gezag en de daarmee 

gepaard gaande importantie genoten en wellicht gaandeweg een beetje geïnternaliseerd. 

Beste Michiel, jouw optimisme, niet aflatende enthousiasme en grote mate van inzet en 

betrokkenheid waren een stuwende professionele kracht – of beter gezegd krachten –  

door de jaren heen. Michiel, ben jij ooit wel eens bedroefd? Je was officieel mijn 

promotor-toezichthouder, maar door omstandigheden werd jij vanaf 2005 ook mijn 

dagelijks begeleider. Ook al begrepen we elkaar soms even niet, omdat we uit 

verschillende sociale werelden en wetenschappelijke disciplines kwamen, de 

verwondering over de veelzijdigheid, complexiteit en diversiteit van de 

drinkwaterfluoridering en de intellectuele hebzucht om alles ervan te willen weten en te 

kunnen duiden bond en verbond ons in deze werkrelatie. In dit opzicht was je een 

rechtvaardige academische vader voor me. Dat ik soms spijbelde en wel eens een beetje 

stout was zag jij gelukkig door de vingers. Je gaf de ruimte om naast het onderzoek 

mijzelf ook te mogen ontwikkelen op andere gebieden. Zodoende ben ik tijdens mijn aio-

schap lid geweest van het bestuur van het Promovendi-overleg van de Universiteit van  
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Amsterdam. Op het juiste moment spoorde jij me aan om voorzitter te worden en vooral  

te blijven toen het bestuur in zwaar weer kwam te verkeren. Tevens gelastte je me als 

strenge (groot)vader op het juiste moment om uit het bestuur te stappen toen alles weer in 

een rustiger vaarwater was gekomen. Jouw gevoel voor timing in deze getuigt van 

professioneel inzicht van wat behoorlijk besturen nu eigenlijk werkelijk inhoudt. Ofwel, 

het adagium: ‘Bij moeilijke tijden moet je niet opstappen maar optreden’ heb je mij met 

krachtige hand bijgebracht.  

Maar er was meer, veel meer. Ik ken in mijn omgeving weinig promovendi die  

met hun promotor gezellig op stap gaan om archieven te verzamelen. Dit als goede 

aanleiding om vervolgens overheerlijk te gaan happen ergens in de bush bush van  

Utrecht, te gaan snoepen in een plaatselijke patisserie op de Herengracht of na een 

duinfietstocht overdadig te gaan lunchen op de Wassenaarse Slag. Michiel, je bent zo 

bijzonder. Ik was ruim zes jaar lang gezegend met een promotor die in zijn emeritaat met 

passie, tijd, toewijding en oprechte belangstelling elke stap volgde, initieerde en – als het 

naar zijn smaak wat te lang duurde – soms zelf het onderzoek bespoedigde. 

Je hebt met je voortdurende aanwezigheid, breed vertakte netwerk en de vele 

intrigerende verhalen mijn aio-schap veel glans, klasse en allure gegeven. Door jouw 

dramatis personae heb ik tijdens het aio-schap in grote sier geleefd. Het feit dat je zowel 

object als subject werd van het onderwerp van mijn onderzoek was een uitdagend  

gegeven in mijn intellectuele omgang met je. Ik ben je laatste promovendus in je 

wetenschappelijke carrière waarbij je als eerste promotor optreedt. Ten tijde van de 

verdediging van dit proefschrift verglijdt jouw promotierecht naar het verleden; ik hoop 

dat ik als voornoemd grensgeval deze positie eer heb weten aan te doen. Michiel, ik vond 

het oprecht een waar genoegen om je mijn promotor te mogen noemen. Dank voor alles, 

ook voor Sonia. Hierbij beloof ik je plechtig dat ik ook na dit aio-schap rustig door zal 

blijven gaan met ademen én altijd mijn eigen bal zal blijven spelen; en hoe, let maar op!  

Prof. dr. E.S. Houwaart, arts. Beste Eddy, je charme en onmetelijke eruditie 

hebben mij in het begin van het aio-schap betoverd. Maar ook na de ‘ontnuchtering’ en 

terugkeer naar de realiteit heb je me blijvend doen verwonderen. Je bent arts, maar 

bovenal ben je historicus en tezamen zijn deze personae verenigd in je hoogleraarschap  

in de medische geschiedenis en voormalig voorzitterschap van de afdeling Metamedica  
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op het VUmc. Hier heb ik bijzonder veel van kunnen profiteren. Deze afdeling heeft mij 

onder andere de mogelijkheid geboden om de eerste twee jaar van mijn aio-schap het vak 

Medische Geschiedenis te mogen doceren; hier heb ik didactisch en pedagogisch gezien 

met veel plezier bijzonder veel van mogen leren. Vooral het feit dat jij ten tijde van de 

eindfase van mijn aio-schap en tevens schrijffase van het proefschrift naast je drukke 

bezigheden toch de leiding op je nam in de begeleiding van het proefschrift ben ik je 

eeuwig dankbaar voor. Op het juiste moment werd jij mijn dagelijks begeleider; dank  

voor het gestelde vertrouwen in mij als je promovendus en de vele, vele, vele uren dat we 

samen intensief aan het manuscript hebben gezeten en hebben gediscussieerd, 

gebrainstormd hoe de graad van perfectie nog hoger opgeschroefd kon worden om de 

doeltreffendheid van het boek te bereiken. Heel veel dank hiervoor. Je bent mijn held! 

Binnenkort zul je (gedeeltelijk) weer terugkeren naar je Maastrichtse alma mater. Ik hoop 

van harte dat het je lukt de voorgenomen (onderzoeks)plannen aldaar groots te kunnen 

gaan realiseren. Het gaat je hopelijk heel erg goed. 

Er was nog een derde dagelijks begeleider & voormalig co-promotor: Dr. J. den 

Dekker, tandarts. Beste Jan, onze relatie is helaas gaandeweg 2004 gesneuveld, maar 

mijns inziens ook weer ten dele in een andere vorm hersteld. Ook al ben je niet meer 

teruggekeerd naar het project, je hebt mij daarna op een cruciaal moment in 2005  

voorzien van een waardevol advies, dat weet je. Tevens heb je me begeleid op de eerste 

schreden van het onderzoek in 2003 en 2004 waarvoor ik je oprecht dankbaar ben. 

Wellicht ervaar jij het anders Jan, maar je bijzondere vorm van humor en kijk op de 

wereld getuigt mijns inziens van een grote levensdrang; ik kan hier nog steeds van 

genieten. 

Ja, en eigenlijk was er nog een vierde man in mijn academische leven die veelal  

op de achtergrond aanwezig was, maar wel (financieel) onontbeerlijk: Em. prof. dr. Joh. 

Hoogstraten, psycholoog en methodoloog. Beste Johan, net als Michiel ben jij ten tijde 

van mijn aio-schap emeritus geworden, maar toch werd jij als Michiels opvolger 

voorzitter van onze sectie Sociale Tandheelkunde & Voorlichtingskunde. Beste Johan, 

wat heb ik in het begin vaak oprecht, soms terecht en menigmaal geheel onterecht, voor  

je gesidderd. Wellicht dat deze beweging een statistische correlatie vertoonde met de 

verschillende versies hoe je afgebeeld wil(de) worden op de website van onze vakgroep;  
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van nors en streng tot gelukzalig en vriendelijk. Het heeft écht jaren geduurd voordat ik 

snapte hoe het werkte bij jou, die communicatie tussen een aio en afdelingshoogleraar. 

Dat dit een proces was met vallen en opstaan weten we beiden, helaas. Ik vraag me in alle 

ernst af of ik het ooit echt heb gesnopen. Echter, op ter zake doende momenten was je er 

professioneel voor me, maar ook gepast persoonlijk en, ja het moet gezegd worden, soms 

onbarmhartig als het ging om centjes. Ik was voor jou een zeer vreemde historische eend 

in de bijt. Vanuit dit perspectief bezien wil ik je oprecht dankzeggen voor de  

mogelijkheid die ik van je heb gekregen om op de afdeling mijn proefschrift te mogen 

schrijven. Eigenlijk paste ik als geschiedkundige helemaal niet in jouw familie van 

promovendi; ik was noch promovendus of student bij je, noch een psycholoog laat staan 

een tandarts. Ondanks al deze ‘tekortkomingen’ in mijn leven ben ik gaandeweg me toch 

een beetje als één van je aio’s gaan beschouwen; ik hoop dat je deze kleine ‘erfzonde’ 

uiteindelijk mij kunt vergeven. 

 

Graag zou ik ook een aantal mensen collectief en individueel per afdeling willen 

bedanken in willekeurige volgorde van alfabet of importantie. Allereerst de afdeling 

Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde op ACTA. Ze zijn als afdeling van 

eminent belang geweest voor het slagen van dit aio-schap. Toch wil ik hier nog even 

dieper op ingaan. Deze afdeling – die eigenlijk een sectie c.q. vakgroep is – herbergt een 

bijzondere mengeling van mensen met zeer diverse en uiteenlopende achtergronden, 

disciplines, bezigheden en persoonlijke levens. Daar voert één ding hier de boventoon en 

dat is een grote mate van collectiviteit. Ondanks alle verschillen is deze afdeling echt een 

soort familie met alles erop en eraan. In een wereld die in een hoog tempo globaliseert en 

individualiseert is daar de afdeling Sociale Tandheelkunde als baken van rust, inspiratie 

en bezinning. De maatschappelijke betrokkenheid en intellectuele diepgang van het 

bestaan heb ik hier ondervonden. Ik zou hier een doorwrochte sociaalwetenschappelijke 

analyse op los kunnen laten, hetgeen ik uit hoofde van goede smaak niet op deze plek zal 

doen. Echter wat ik wel kwijt wil is dat de gezelligheid, saamhorigheid, solidariteit en 

betrokkenheid in wisselende samenstellingen tijdens de vele uren, dagen, avonden, 

nachten en weekenden die ik heb doorgebracht op het ACTA en ver daarbuiten de 

afgelopen jaren hartverwarmend waren. Toen in mijn persoonlijk leven nagenoeg bijna  

 

 XV



alles van waarde verging bleef Sociale Tandheelkunde overeind. In het donker van het 

bestaan bleef het licht van de afdeling onveranderd schijnen; er werd altijd zo veel 

gelachen en dan wel op de goede manier; onvergetelijk! Mijn dank hiervoor is groot. Een 

afdeling als deze is ondeelbaar en bestaat uit de kostbare verzameling van iedereen 

waarbij de som der delen vele malen groter is dan slechts het getal van eenieder 

afzonderlijk bij elkaar opgeteld doet vermoeden. Weet dat de personen die hier niet met 

naam en toenaam staan genoemd toch opgenomen zijn in mijn hart. 

 
• Dr. Ronald Gorter, psycholoog, UHD, burn-out deskundige, kantoorgenoot en gaandeweg ook 

’buurman’ in de Jordaan op de Laurierstraat, maar bovenal heb ik je de jaren op ACTA  

beschouwd als vertrouweling. Ronald, jouw gevoel voor ethiek, solidariteit en rechtvaardigheid 

heeft menigmaal bij mij gefunctioneerd als extern geweten – als een bijbel; ik wou dat mijn hart  

zo zuiver was als het jouwe, dank hiervoor, ook dank dat je me al die jaren hebt kunnen verdragen 

als onrustige aio tegenover je met alle uitspattingen van dien, je hebt een engelengeduld en veel 

incasseringsvermogen! 

 

• Dr. Jan Poorterman, epidemioloog, UD, kantoorgenoot en gaandeweg mijn tandarts, maar bovenal 

ben ik je gaan beschouwen als een goede vriend. Jan, je gelach, je geflirt en vooral je soms wijze 

(relatie)adviezen & vlijmscherpe analyses van intermenselijke relaties; ze hebben me vaak behoed 

voor onvoorzichtige stappen en achteraf emotionele pijn verzacht c.q. inzichtelijk gemaakt. 

Woorden van dank hiervoor schieten te kort. Je bent een echte vriend! 

 

 

• Mw. Hanny Alwicher, Management Assistent sectie Sociale Tandheelkunde en paranimf. Zoals 

Michiel fungeerde als mijn ‘academische vader’ heb ik jou de afgelopen jaren ervaren als het 

vrouwelijke equivalent hiervan én als waardige date tijdens avondjes in het Concertgebouw; mijn 

onverwoestbare rots in de branding, mijn ‘academische moeder’ Hanny. Zoals Judith in haar 

dankwoord reeds eerder heeft gezegd: je bent een duizendpoot met een hart van goud, meer 

woorden heb ik hiervoor niet nodig om dit tot uitdrukking te brengen, je begrijpt me wel! 

 

• Dr. Irene Aartman, methodoloog, UD en paranimf, van jou heb ik geleerd hoe heilzaam het kan 

zijn een scheiding aan te brengen tussen een privé- en professioneel leven. Dat dit grensgebied 

tussen ons gaandeweg vervaagde was al even verkwikkend. Bedankt voor alle momenten van 

vriendschap en gezelligheid! 
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• Dr. Arjen van Wijk, methodoloog, voormalig aio, huidig UD en wellicht toekomstig hoogleraar? 

Beste Arjen, soms vraag je bij mensen wel eens af als je hun levensloop overziet van: wat ging er 

mis? Bij jou heb ik het tegenovergestelde gevoel: wat ging er goed? Je hebt je binnen één 

decennium getransformeerd van stoere zeebonk tot vakbekwaam onderzoeker die, als ik me goed 

heb laten informeren, een belofte inhoudt voor de toekomst. Jouw aanwezigheid als mijn buurman 

op ACTA heb ik ervaren als heel plezierig. Je attitude van recht-door-zee, maar met het hart op de 

juiste plek heeft mijn kronkelige leven en onrustig hoofdje wat rechtlijniger gemaakt. Het gaat je 

goed met al die prachtige vrouwen in je leven – Kim, Eline en Merel – bijna om jaloers van te 

worden! 

 

• Dr. Judith Versloot, psycholoog, voormalig aio, en huidig post-doc, je zit nu ver weg in 

Vancouver, maar eenmaal in mijn hart bestaan er geen fysieke afstanden meer. Je bent een 

heerlijke Amsterdamse meid die mij hier wegwijs heeft gemaakt in de grote stad. Jouw 

Amsterdamse directheid en streetwiseness heeft mijn inburgering als Groningse allochtoon in het 

hoofdstedelijke zeker vergemakkelijkt. Al deze vaardigheden kwamen mij uitstekend van pas in 

mijn eigen transitie van de periferie naar de randstad.…..ik noem mij soms al Amsterdammer, zie 

aan Juudje. Denk je dat ik mijn diploma als ‘Amsterdammer’ binnenkort mag komen ophalen bij  

je in Toronto? Bedankt voor al die grote momenten van vriendschap die we samen hebben mogen 

beleven. Of je nu in Vancouver, Toronto of wherever bent of gaat; je blijft voor mij een prachtige 

stralende ster! 

 

• Floor Oosterink-Wubbe Ma., psycholoog en mede-aio. We moesten even wennen aan elkaar door 

botsende karakters  maar dat is ten goede gekeerd ☺. Je bent me op belangrijke momenten 

bijzonder behulpzaam geweest met name in het verzamelen van up-to-date literatuur. Ik doel hier 

bijvoorbeeld op de York Systematic Review of Water Fluoridation. Door kennis van dit belangrijke 

rapport was ik in staat het symposium over fluoridering bij de IADR in Dublin (2006) te volgen en 

kon ik bij de WHO in Genève in datzelfde jaar mijn lezing aldaar in de juiste context plaatsen. 

Dank je wel. Beste Floor, ik hoop dat je heel snel na mij ook promoveert en samen met jouw 

Maarten vol overgave mag gaan genieten van Max Casper. Het gaat jullie goed! 

 

• Last, but zeker not at least, Jacobien Kieffer MSc., methodoloog, mede-aio en paranimf, ja 

Jacobien samen met Judith waren we indertijd een hecht trio, maar ook afzonderlijk kon ik het 

goed met je vinden, sterker nog, je was voor lange tijd mijn vrouwelijk alter ego op ACTA, m’n 

eigen gekke Grace (Will and Grace) en bevallige Samantha (Sex and the City) maar de goden zij 

dank, gelukkig wat minder neurotisch en losbandig. ☺ Dank voor alle vreugdemomenten en 

verdriet die we samen konden delen. Ook al zeg ik het naar jouw smaak nooit vaak genoeg, maar 

ik vind je nog steeds de mooiste vrouw die ik ken!  
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Ook vele dames op de afdeling Metamedica van het VUmc deden mij hartje menigmaal 

sneller kloppen, in willekeurige volgorde: Carla van El, Linda Krijgsman, Deborah van 

Tiel, Sirkka Blanken, Joy Bakker, Krista Coppoolse, Sofie Vandamme, Nathalie  

Donders, Anja de Kruif, Marije van der Veer, Elisa Garcia Gonzales, Fijgje de Boer, 

Cécile Boot, Suzanne Vijverberg, Lieke van der Scheer en Patricia Brinckman. Ook 

bedank ik hier de heren professoren Toine Pieters en Frans Meijman die ieder op hun 

eigen manier hebben bijgedragen aan mijn proefschrift. De heren doctoren Stephen 

Snelders, Karel-Peter Companje, Leo van Bergen, Hans de Waardt, Arko Oderwald, John 

van Wielink en Rien Janssens mogen in dit rijtje natuurlijk ook niet ontbreken. Eén van 

deze heren moet even apart worden gezet. 

 

• Dr. Karel-Peter Companje, beste Karel-Peter, dank voor je snelle, ter zake doende advies op het 
gebied van zorgverzekeringen en alles wat daar historisch gezien mee samenhangt. Ook je  
hondjes, wijlen Boelen, maar met name Nemo bij deze bedankt…..zo aan het einde van het 
proefschrift is zoveel jong en mooi leven hoopgevend als dat ronddartelt op een afdeling in crisis. 
Het gaat jou, het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeringen en je aio Robert Vonk hopelijk heel 
erg goed in de toekomst! Robert, dank voor de up-to-date “De Buck check” bij de laatste versie 
van mijn literatuurlijst. 

 
• De veertien geïnterviewden bedank ik hier ook (postuum). In de verantwoording van de bronnen 

ben ik reeds uitvoeriger hierop ingaan: dr. A.R. Bloembergen; mevrouw L. Bauer; de heer M. 
Castelein, tandarts; mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen; dr. A. Groeneveld; prof. dr. B. 
Houwink; dr. H. Kalsbeek; wijlen de heer G. Kwant (†2006), tandarts en mevrouw C.H.E. Kwant 
– Ploos van Amstel, tandarts; dr. R.H.J. Kruisinga; dr. B. van der Lek; de heer H.C. Moolenburgh, 
arts; mevrouw H. Wientjes, tandarts; mevrouw drs. J.H.W. Kits Nieuwenkamp – Jkvr. Storm van 
’s Gravesande.  

Vier personen zet ik hiervan even apart. Mevrouw Wientjes, de heer Groeneveld, de heer 
Moolenburgh en mevrouw E. Backer Dirks – Beun hebben hun (persoonlijke) archieven inzake de 
drinkwaterfluoridering in permanente bruikleen gegeven ten gunste van de aangelegde Collectie 
Drinkwaterfluoridering. Deze collectie zal na de promotie worden overgedragen aan het 
Universiteitsmuseum van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is mede door deze schenkingen 
en de historische interviews tot stand gekomen; hartelijk dank hiervoor. 

 
• Het tekstverwerkingsbureau B2DE VOF in de personen van Germa Philips en Helma Broek die 

kundig en snel de historische interviews hebben getranscribeerd, hartelijk dank. 
 
• Mediatheek: Heidi Heinonen, Carmen Palmer, Joost Bouwman en in het bijzonder het hoofd 

hiervan Alexandra Koper. Lieve Sandra, we zijn ongeveer gelijktijdig in dienst gekomen van 
ACTA. Opeens vonden we elkaar en hoe. Als het een beetje had meegezeten dan hadden we nu 
zelfs naast elkaar gewoond in Badhoevedorp, maar het liep anders. Dank voor alle verschrikkelijk 
leuke momenten met jou, je crew en met Martin. Niet alleen was ik een grootafnemer van de 
Mediatheek, ook het ophalen van boeken vergde soms meer inspanning dan alleen het loopje op de 
eerste. Hopelijk kunnen jullie de gezelligheid, hoge mate van serviceverlening en sympathieke 
uitstraling van de mediatheek borgen in de nieuwbouw van ACTA op de VU-campus. Het gaat 
jullie allen hopelijk heel erg goed! Dank Sandra dat je mijn paranimf wilt zijn. 

 
• NMT; documentalist Franc van der Vlugt, Repro Chris en bovenal de archivarissen Hans van 

Schie en Marcia Zaaijer.  
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• Universiteitsmuseum van de Universiteit Utrecht, prof. dr. J.D. de Stoppelaar en met name drs. 
Reina de Raat. Hartelijk dank Reina voor het in bruikleen hebben gehad van het archief van de 
drinkwaterfluoridering en alle stimulerende aansporingen op het gebied van de geschiedenis van  
de tandheelkunde. Het volgende tandheelkundig-historische proefschrift komt van jouw hand,  
denk erom! 

 
• De tandartsen c.q. tandartshistorici dr. Gerrit Jan van Wiggen en drs. Liselot Brummelkamp en de 

wetenschapshistoricus dr. Eric Jorink voor hun adviezen in het begin van mijn promotietraject die 
waardevol en richtinggevend zijn geweest. 

 
• IOT en Onderzoeksschool Tandheelkunde in de persoon van secretaresse Martine Meyer, 

secretaris dr. Martijn van Steenbergen en de directeuren prof. dr. Vincent Everts en zijn 
voorganger prof. dr. Bob ten Cate hebben het mogelijk gemaakt dat ik van september 2003 tot 
september 2007 als aio gecontracteerd was aan de Onderzoeksschool van ACTA. 

 
• De colleges Oral History en advies van prof. dr. Selma Leydesdorff hebben mij in 2004 op weg 

geholpen bij het afnemen van historische interviews.  
 

• Prof. dr. Wim van Palenstein Helderman wil ik heel hartelijk danken voor zijn bewerkstelliging 
van de uitnodiging voor het WHO-congres: First Global Consultation on Oral Health through 
Fluoride. 

 
• Jos van den Heuvel, tandarts, wil ik graag op deze plek bedanken voor zijn introductie en 

gezelschap op het voornoemde WHO-congres te Genève in 2006. 
 

• Pepijn Koopman, werkgroep ICT&O, ACTA, die op meesterlijke wijze de historische relicten van 
de drinkwaterfluoridering, zoals videobanden en audiocassettes, liefdevol en adequaat heeft 
gedigitaliseerd, hartelijke dank hiervoor. 

 
• Mr. Geert J. Veltman en dr. Ans J. Veltman-van den Bos;  

Ans, dank voor het opzetten van het drama van de drinkwaterfluoridering in literaire zin 
volgens de ars poetica van Aristoteles als structuur voor het proefschrift, evenals de dubbele 
betekenis van het woord “ACTA”.  

Geert, dank voor het lezen en het mij leren begrijpen van het Fluorideringsarrest uit 1973. 
Bovenal zijn jullie beiden het levende bewijs hoe gaandeweg – met de drinkwaterfluoridering op  
de achtergrond – de afgelopen jaren verre familie is getransformeerd tot echte vrienden. 

 
• Een bijzonder woord van dank voor de Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed, de financiers 

van het laatste jaar van mijn aio-schap. Zoals Loesje hoogstwaarschijnlijk zou kunnen hebben 
gezegd: ‘Aan het einde van mijn aio-schap hield ik nog een stukje proefschrift over’. Het bestuur 
van de stichting heeft groots voorzien in deze financiële behoefte. Op deze manier kon ik in alle 
rust dankzij de Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed mijn proefschrift afmaken. Het moet 
voor beide partijen een win-winsituatie zijn geweest gezien het feit dat Otto Backer Dirks (†) 
zowel de grote generator is geweest van de voorloper van de stichting – Stichting Vrienden van  
het Tandheelkundig Museum (SVTM) – als ook onderwerp van onderzoek was in dit proefschrift.  

 
• Ook een bijzonder woord van dank voor twee andere stichtingen. De uitgave van mijn proefschrift 

en het vervaardigen van een handelseditie ervan is mede tot stand gekomen dankzij financiële 
steun van de Stichting Historia Medicinae en de Stichting Pieter van Foreest. Mijn dank hiervoor 
is groot. 

 
• Een bijzonder woord van dank is ook zeer zeker op zijn plaats voor uitgeverij Bohn Stafleu van 

Loghum. Dankzij het vertrouwen van senior uitgever Peter Gijsbers is het manuscript door de  
inzet van zijn collega’s – waar met name genoemd moeten worden Elke Vergoossen, Hester 
Presburg en Marco Veltien –  omgetoverd tot een heus boek; een prachtige handelseditie.  
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• Dan was er nog een andere Peter, dr. Peter Rehwinkel, staatsrechtgeleerde, sportmaatje en 
burgemeester van Groningen, dank voor het ‘lenen’ c.q. creatief gebruiken van één van je eigen 
stellingen (**) en de gegeven adviezen inzake de grondwetswijziging van 1983. 

 
• De (voormalige) collega’s van het advocatenkantoor Van Haersolte c.s. prof. mr. F.A.W. Bannier 

en mr. J. Werner. Mijn grote dank voor het delen van uw kennis over de Amsterdamse 
fluorideringszaak en het verschaffen van informatie over uw collega en voormalig 
gemeenteadvocaat wijlen mr. N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello. 

 
• De onderzoekers, dr. M.J. Cohen – ten tijde van publicatie burgemeester van Amsterdam en em. 

prof. dr. H.F. Crombag, van het Bureau Onderzoek van Onderwijs van Rijksuniversiteit Leiden in 
1973 die het Fluorideringsarrest in een getijdenboek hebben bestudeerd wil ik bedanken voor de 
aanvullende informatie die zij mij telefonisch en per brief hebben willen toevertrouwen. 

 
• En dan was er nog een jurist, mr. Dunja Monker. Eigenlijk zaten we met z’n tweeën in het 

‘rampbestuur’ van de VVE Laurierstraat 67, maar naast het ‘procederen’ tegen de  
vastgoedjongens en mij te vergezellen op allerhande social events heb je en passant ook nog in 
hoofdstuk drie op juridische missers en zinswendingen willen checken. Als je met je studenten op 
de Hogeschool van Amsterdam net zo ‘streng’ omgaat als met deze arme promovendus dan zit het 
volgens mij wel snor met de toekomstige generatie juristen. Dunja, dank en proficiat met Esmée! 
 

• De heer G. Willemsen, tandarts, antroposoof, buitengewoon lid van de Nederlandse Vereniging 
van antroposofische artsen (NVAA) en één van de medeondertekenaars van het ‘Zeister adres’ in 
1968. Hartelijk dank voor uw tijd en die van uw echtgenote mevrouw O. Willemsen voor het 
helpen de rol van de antroposofen en de NVAA in verband met het verzet tegen de 
drinkwaterfluoridering vanuit Zeist historisch in het juiste (interpretatie)kader te plaatsen. 

 
• Graag zou ik ook prof. dr. Ada Kruisbeek, Ir. Bart Klijsen en Lia Vaes van het Technology 

Transfer Office (TTO) van de VU/VUmc hartelijk danken. In het laatste jaar van mijn aio-schap 
ontmoette ik jullie via de voortreffelijk gefaciliteerde cursus ‘Marketing your research’ 
georganiseerd door TTO. Niet alleen ben ik zodoende goed voorbereid op de arbeidsmarkt, maar 
heb ik in Doorn ook geleerd wat mijn marktwaarde zou kunnen zijn als ik mijzelf zou gaan 
‘vermarkten’. Jullie hebben het laatste zetje zelfvertrouwen gegeven dat ik als Young professional 
(nog net) nodig had. Dank hiervoor en ga zo door met TTO. 

 
• De Executive Officer van Waternet, dr. ir. Jan Peter van der Hoek MBA en de directiesecretaresse 

van Vewin, mevrouw J.A.M. Porsius-Zevenster wil ik bij deze bedanken voor de snelle zoektocht 
naar het antwoord op de vraag waar de ‘Vakgroep Waterleidingbedrijven’ in 1948 voor stond. 

 
• De studiezaalbeheerder van Gemeentearchief te Waalwijk, René van Spronsen. Hartelijk dank 

voor het archiefonderzoek dat u voor mij heeft willen verrichten. 
 

• Arnold Zuidema b. (! ☺) Jij moest en zou mij in de zomer van 2003 richting Amsterdam krijgen; 
het is je gelukt! Als jij mij die advertentie van het ACTA niet onder de neus had geschoven had ik 
dit boek nu niet geschreven. Ook al vind je me eigenlijk ‘mislukt’, gezien de overschrijding van 
het vierjarige aioschap, toch hoop ik dat je een beetje trots op mij kunt zijn. Het gaat je heel goed! 

 
• Theo Veenstra heeft mij niet aflatend gestimuleerd mijn geschiedenisstudies in achtereenvolgens 

Leiden, Groningen en ten slotte op Rutgers en Princeton University (USA), voorafgaand aan mijn 
aio-schap, te volgen en vervolgens te vervolmaken. Bovendien heeft hij mij willens en wetens 
toegejuicht om promovendus te worden op het ACTA en bij het VUmc in Amsterdam; ver weg 
van ons vertrouwde Winsum en Groningen. In 2003 hadden we niet kunnen vermoeden dat de 
keuze voor Amsterdam ook een definitieve keuze bleek te zijn voor uiteindelijk gescheiden levens. 
Je hebt mij onophoudelijk aangemoedigd om aio te blijven totdat ik de felbegeerde doctorsgraad 
zou hebben verkregen. Hem wil ik speciaal op deze plaats hulde brengen. Theo, dank, dank je wel. 
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• Mevrouw E.S. Eijkman – Baronesse van Heemstra, lieve Sonia hartelijk dank voor de  
gastvrijheid, vrolijkheid en savoir vivre welke ik zonder uitzondering altijd heb mogen ontmoeten 
in Huize Eijkman op Wassenaar. De dag – 11 april 2009 – dat ik na toestemming van de 
leescommissie gewapend met bloemen & champagne na al die jaren ook de salon des huizes  
mocht betreden ☺ beschouw ik als een mijlpaal in mijn leven. Ik ben bovenal trots op onze  
stelling (*) die we samen hebben bedacht aan de keukentafel. Het gaat jou en Michiel hopelijk heel 
erg goed in jullie nu “aio-loze”, doch verder zo rijkelijk gevulde leven! 

 
• Ten slotte wil ik de leden van de leescommissie, prof dr. Bob ten Cate, prof. dr. Piet de Rooy,  

prof. dr. Mart van Lieburg, prof. dr. Geert Jan Truin en prof. dr. Toine Pieters dankzeggen voor 
hun tijd en interesse in dit proefschrift. Door de betrokkenheid van deze commissie is het 
manuscript na eerste lezing grondig herzien en kwalitatief verbeterd. Een pijnlijk, tijdrovend, maar 
noodzakelijk proces dat hopelijk zijn vruchten zal afwerpen in de kwaliteit van het boek. 

 
Als allerlaatste zal ik dit graag gezegd willen hebben. In de online encyclopedie  

Wikipedia staat de Onbekende Soldaat omschreven als: ‘Met het eerbetoon aan de 

Onbekende Soldaat wordt eer en respect betoond aan de gesneuvelde militairen waarvan 

de identiteit niet meer te achterhalen was’. In navolging hiervan zou er ook iets dergelijks 

in het leven moeten worden geroepen voor al die mensen die moeiteloos, belangeloos en 

onvermoeibaar meewerken aan proefschriften van aio’s en niet worden genoemd in het 

dankwoord. Dit enkel en alleen om het feit dat deze identiteit ook niet meer valt te 

achterhalen – of per ongeluk niet meer in het kortetermijngeheugen van de promovendus 

voorkomt du moment tijdens het schrijven van het dankwoord. Voor al die mensen die 

ikzelf, en misschien ook een beetje voor de diegenen die hen in voorgaande gevallen 

vergeten zijn, deze afsluitende dankzegging: Mijn oprechte dank gaat uit naar eenieder  

die bij de totstandkoming van dit boek, proefschrift en aio-schap mij liefdevol met raad  

en daad ter zijde heeft gestaan. 

Ondanks al deze bovengenoemde mensen en de daarmee gepaard gaande 

gevoelens van cohesie en gezelligheid heb ik mij tijdens het onderzoek dikwijls eenzaam 

gevoeld, héél eenzaam en vaak alleen. Nu schijnt dit inherent te zijn aan een aio-schap, 

maar bij mijn situatie lag dat een beetje gecompliceerder. Vooral het ontbreken van mijn 

wetenschappelijke gelijken heeft me in het begin heel vaak aan het twijfelen gebracht. Op 

het ACTA struikelde ik over de meest sociaal vaardige aio’s die je maar kunt bedenken, 

maar hun sociaalwetenschappelijk onderzoek was zo anders dan het mijne. Dit is niet 

verwonderlijk. Hun kwantitatieve onderzoeksmethoden stonden zo ver af van het N=1, 

kwalitatief onderzoek, naar de drinkwaterfluoridering. En toch is dit onderzoek óók 

wetenschap, maar met een andere methode van bewijsvoering. Bovendien beschouwden  
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zij zichzelf als gamma, of soms zelfs als bètaonderzoekers en ikzelf ben als historicus een 

alfa pur sang; een fenomeen op de Faculteit der Tandheelkunde dat soms tot clowneske 

situaties heeft geleid.  

Op het VUmc waren er weliswaar erudiete medische historici, maar vergeleken 

met hun belezenheid en het feit dat zij allen allang het stadium van aio-schap hadden 

verlaten had een evenzoveel vervreemdend effect op me als de sociaal vaardige aio’s van 

Sociale Tandheelkunde. Totdat ik daadwerkelijk ging schrijven aan het proefschrift, dat 

was tot maandag 13 maart 2006 het geval, heb ik bijna maandelijks, ja soms wekelijks of 

dagelijks gedacht dat ik zou moeten stoppen met het aio-schap. Gelukkig ben ik én een 

steenbok én een volbloed Groninger; deze breeding schijnt garant te staan voor een 

eersteklas doorzetter. Net als mijn fagotpedagoog Fred Gaasterland altijd zei op het 

conservatorium, succes is 10% talent en 90% hard werken, doorzettingsvermogen en 

volharding. Welnu, wat het schrijven van het boek over de drinkwaterfluoridering betreft, 

is dat op het gebied van doorzettingsvermogen gelukt.  

 

Zonder hulp van velen komt een megalomaan project als het schrijven van een 

proefschrift – een langdurig proces van onderzoek doen en uiteindelijk promoveren – 

nooit tot volle wasdom. Hierboven heb ik getracht deze uitspraak kracht bij te zetten in de 

vorm van een hommage aan velen. Bij het nemen van de veelheid aan obstakels op weg 

naar het afleggen van de meesterproef leidend tot het doctoraat zijn gelukkig vele handen 

te vinden die veelal net op het juiste moment worden uitgestoken. Echter, soms lijkt het 

wel alsof je lotsbestemming – bemind, aanvaard en gezonden – slechts aan zijden draden 

voor je uit meandert in dit aardse leven. Ik heb de afgelopen jaren mogen ervaren dat je 

hierin niet alleen bent of staat. Voor mijzelf is hierbij cruciaal dat ik mij gedragen heb 

gevoeld door, met mij meedraag en zal proberen uit te dragen de blijmoedigheid, zegen  

en goedertierenheid des Heeren. Gods wegen zijn waarachtig majesteitelijk & 

ondoorgrondelijk. Zijn werk geschiedt door lieve mensenhanden. Mijn dank overstijgt  

wat in deze woorden is te bevatten. 
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Tot slot. De debutant en literator Christiaan Weijts introduceerde recentelijk een nieuw 

woord in het Nederlandse idioom; namelijk het begrip Limentia (Christiaan Weijts, ‘Erop 

of eronder’ in: M. Het maandblad van NRC Handelsblad (april 2008) 37). Hij benoemt 

hiermee de overgang van de ene naar de andere fase in iemands leven welke door deze 

transitie nooit meer hetzelfde zal zijn als de voorliggende periode. Weijts omschrijft 

Limentia als het proces dat plaatsvindt ‘(…) op de drempel naar een transformatie.  

Binnen afzienbare tijd veranderen de wereld en de identiteit van de limentialijder 

ingrijpend. Dan zal hij van jongeman veranderen in een vader of van jongedame in 

getrouwde vrouw’. Zelf zou ik deze opsomming willen aanvullen met het gegeven dat  

een ‘klassieke’ limentialijder ook te vinden is tijdens de overgang van overjarige 

doctorandus naar jonge doctor. Zoals in het begin van dit dankwoord reeds is gesteld 

vormt een aio-schap op zich al een transformatiefase. De ultieme bekroning hiervan vindt 

plaats tijdens de academische plechtigheid van de promotie zelf. Je verliest de letter s om 

hopelijk met minder letters een wereld aan erkenning te winnen. 

 

Literair heeft de romancier Jan Siebelink limentia prachtig uitgebeeld in een passage over 

het karakter van Hans Sievez in zijn boek Knielen op een bed violen. De zoektocht door 

de wereld en de vasthoudendheid die je zelf daarbij ten toon moet stellen worden hier 

indringend verbeeld. De beschrijving van de limentialijder Hans Sievez is niet alleen 

veelzeggend voor mijzelf, maar hoogstwaarschijnlijk pars pro toto voor eenieder die de 

wereld intrekt en de oude en vertrouwde (schijn)zekerheid gedwongen of uit vrije wil 

loslaat. Dit teneinde zich voortdurend te vernieuwen en zich te verrijken met de overdaad 

aan weelde van de wereldse schoonheid en hemelse troost die hij tegemoet treedt. Dit kan 

zowel gelden voor een (promotie)onderzoek als bigger than live het leven an sich: 
 

Hans Sievez begon, zonder de bescherming van wie dan ook, zijn reis door de wereld, en de 
wereld was groot. Hij had toekomstplannen. Met een triomfantelijke glimlach keek hij om 

zich heen. Zijn donkere haar was zacht onder een lichte windvlaag. Zijn ogen waren blauw; 
zijn tanden heel wit. De weg veerde, zijn pas was soepel. Zijn leven zou vorm krijgen. 

     
Jan Siebelink, Knielen op een bed violen. Roman (Amsterdam 2005) 51, 52 

 
 
 

HORA FINITA e CARPE DIEM e VEDIAMO 
------------------------------------------------------------ 
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