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Inleiding 

 
Nederland was in de eerste vijftien jaar na de Tweede Wereldoorlog in de ban van een 

industrialiserings- en moderniseringsgolf. Aan het eind van de jaren veertig begon men met 

de wederopbouw van het verwoeste land en de uitbouw van de vooroorlogse sociale 

voorzieningen tot een verzorgingsstaat. De verzuilde sociale en politieke structuren van voor 

1940 bleven na de oorlog niet alleen in stand, maar werden – na mislukte 

vernieuwingspogingen tijdens de ‘doorbraak’ – zelfs versterkt. Culturele en politieke 

spanningen tussen het vooruitgangsstreven enerzijds en verzuilde denkpatronen anderzijds 

werden gaandeweg de jaren vijftig groter1. Uiteindelijk verdwenen in de jaren zestig oude 

gezagsverhoudingen en vele vormen van sociale afhankelijkheid in hoog tempo, ondanks het 

feit dat kerk en politiek niet aan deze veranderingen wilden meewerken2. De verzuilde 

samenleving had tegen het eind van de jaren zestig zijn langste tijd gehad. Er brak een periode 

aan waarin grote groepen Nederlanders zich vrijmaakten uit de beklemmende sfeer van 

strenge moraliserende regels. Individuele zelfontplooiing en eigen keuze kwamen op de 

voorgrond te staan.  

 De geschiedenis van de drinkwaterfluoridering in Nederland maakte deel uit van deze 

ontwikkeling. Daarover gaat dit boek. De maatregel werd in Nederland in de jaren van 1946 

tot 1976 achtereenvolgens geïntroduceerd, in werking gesteld en afgeschaft. Het was een 

collectieve maatregel ter preventie van individueel tandbederf, dat wil zeggen bij iedere 

Nederlandse burger stroomde ten behoeve van het algemeen belang gefluorideerd water uit de 

kraan, of die burger dat nu wilde of niet. De maatregel betrof het kunstmatig verhogen van het 

fluoridegehalte tot 1 à 1.2 milligram per liter drinkwater. Sinds de jaren veertig van de 

twintigste eeuw was uit internationaal wetenschappelijk onderzoek naar voren gekomen dat 

deze kunstmatige verhoging van het fluoridegehalte in het drinkwater voldoende zou zijn om 

tandbederf ofwel cariës met 65% terug te dringen3. 

Het begin van de drinkwaterfluoridering in Nederland was weinig spectaculair. Nadat 

de Voorburgse mondarts A.G. Sedee directeur-generaal voor de Volksgezondheid C. van den 

Berg had geattendeerd op succesvolle proefnemingen met fluoride in de Verenigde Staten, 

richtte de Gezondheidsraad een Fluorcommissie op om vervolgens een experiment in de 

gemeenten Tiel en Culemborg te starten. Vijftien jaar later, in 1962, opende de inspecteur-

                                                 
1 Vrij naar: Geert Mak e.a., Verleden van Nederland (Amsterdam/ Antwerpen 2008) 457, 458. 
2 Geert Mak e.a., Verleden van Nederland (2008) 485. 
3 O. Backer Dirks, B. Houwink en G.W. Kwant, ‘The results of 6 ½ years of artificial fluoridation of drinking 
water in The Netherlands’ in: Archives of Oral Biology 5 (December 1961) 284-300. 
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generaal van de Volksgezondheid Piet Muntendam op feestelijke wijze de eerste ‘publieke’ 

fluorideringinstallatie op Goeree-Overflakkee. De tijdgenoten zagen dit wapenfeit als het 

begin van de onvermijdelijke fluoridering van al het drinkwater in Nederland. Weer vijftien 

jaar later was er in Nederland een definitief einde aan de drinkwaterfluoridering gekomen. In 

1973 consumeerden nog 3,8 miljoen Nederlanders gefluorideerd drinkwater op een bevolking 

van 13 miljoen, maar aan het eind van 1976 dronk in Nederland niemand meer gefluorideerd 

drinkwater. Het was inmiddels oorverdovend stil geworden rond de collectieve 

preventiemaatregel die dertig jaar tevoren nog met zoveel enthousiasme was binnengehaald4 .  

Over de geschiedenis van de drinkwaterfluoridering in Nederland is weinig bekend. 

Tot op heden is ook niet onderzocht waarom de eens zo enthousiast onthaalde aanpak van 

tandbederf zo roemloos ten onder is gegaan. Uitgaande van deze probleemstelling zal in deze 

dissertatie getracht worden inzichtelijk te maken hoe de wetenschappelijke en 

tandheelkundige wereld, politieke partijen en maatschappelijke groeperingen een rol hebben 

gespeeld bij de opkomst en de ondergang van de drinkwaterfluoridering. In het vervolg van 

deze inleiding zal de probleemstelling nader worden uitgewerkt. Er zal tevens een kort 

overzicht worden gegeven van de (inter)nationale literatuur over de fluoridering. Daarna 

wordt de literatuur op het gebied van de openbare gezondheidszorg besproken. Vervolgens 

wordt ingegaan op de periodes en de verschillende partijen die in de historische ontwikkeling 

van de drinkwaterfluoridering zijn te onderscheiden. Ten slotte worden in deze inleiding de 

vraagstellingen van het onderzoek geformuleerd en de opbouw van de dissertatie besproken. 
 

Nederland van 1946 tot 1976 

Als gevolg van de economische depressie in de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog was 

Nederland aan het einde van de jaren veertig in materieel en immaterieel opzicht een 

ontluisterd land5. Maatschappelijk werd het naoorlogse Nederland gekenmerkt door een 

continuering van de verzuilde structuren zoals deze sinds het eind van de negentiende eeuw in 

ons land tot ontwikkeling waren gekomen. Er was na 1945 sprake van een burgerlijk-

verzuilde samenleving met een sterke gerichtheid op consensus en wederopbouw6.  

In politiek opzicht werd het naoorlogse Nederland tot 1958 gekenmerkt door 

samenwerking tussen de katholieke KVP en de sociaaldemocratische PvdA. Een Rooms-Rode 

                                                 
4 O. Backer Dirks, ‘Waterfluoridering’ in: H2O 13 (1968). 
5 H. van der Wee, De gebroken welvaartscirkel. De wereldeconomie, 1945-1980. (Leiden 1983). 
6 J.C.H. Blom, ‘Nederland sinds 1830’ in: Idem en E. Lamberts ed., Geschiedenis van de Nederlanden (Rijswijk 
1993) 351; Ton Anbeek, ‘ “Niet het moment voor experimenten.”De twee gezichten van de jaren vijftig’ in: Paul 
Luykx en Pim Slot ed., Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum 1997) 19. 
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coalitie – kabinetten op brede basis – werd noodzakelijk geacht om de wederopbouw 

daadkrachtig ter hand te kunnen nemen7. Een commissie onder leiding van de secretaris-

generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en latere staatssecretaris, A.A. van Rhijn, nam 

het Britse rapport van de Commissie-Beveridge als uitgangspunt voor de Nederlandse 

opbouw van de sociale zekerheid8. Halverwege de jaren vijftig kwam een omvangrijke 

wetgevingsmachine op gang die volgens Geert Mak werd aangejaagd door de 

sociaaldemocraten – met minister van Sociale Zaken en later minister-president Willem Drees 

voorop – en werd bestuurd in onder meer kruisverenigingen door katholieken van KVP-

huize9. Achtereenvolgens kwam bijvoorbeeld de WW in 1952, de AOW in 1957 en de AAW 

in 1959 tot stand. In de jaren zestig volgden de Kinderbijslagwet in 1963, de Algemene 

Bijstandswet in 1965, de Ziekenfondswet in 1966, de WAO in 1967 en ten slotte de AWBZ in 

1968. Met de laatste wet leek het ‘bouwwerk’ van de sociale zekerheid voltooid. 

 In 1958 kwam een eind aan de samenwerking tussen de KVP en PvdA. Maar de 

daaropvolgende kabinetten werkten gestaag door aan de verdere opbouw van de 

verzorgingsstaat. De welvaartstijging na 1960 was mede te danken aan de aardgasvondsten10. 

De aardgasopbrengsten konden worden aangewend om het uitgebreide sociale 

verzekeringsstelsel te bekostigen. Na de val van kabinet-Cals tijdens de Nacht van Schmelzer 

in 1966 brak er een tijdperk van polarisatie aan. In de jaren die volgden ontstonden scherpe 

tegenstellingen tussen de politieke partijen. De progressieve partijen zoals de PvdA, D66 en 

PPR kozen bewust voor polarisatie, opdat de kiezers een duidelijke keuze konden maken11. 

Tegelijkertijd groeide tegen het eind van de jaren zestig de bezorgdheid over de 

betaalbaarheid van de sociale voorzieningen en van de gezondheidszorg.  

Ondertussen was de televisie een massamedium met grote reikwijdte geworden. De 

weerstand tegen de gevestigde orde in de burgerlijk-verzuilde samenleving van de jaren zestig 

bood vele aanknopingspunten voor nieuwe activisten zoals de provo’s. Discussies, die zich in 

eerste instantie beperkten tot kleine groepen van intellectuelen, konden in de late jaren zestig 

uitgroeien tot disputen met een grotere omvang. Deze intellectuele elite had zich ontwikkeld 

tot een groep die richting en inhoud kon geven aan het maatschappelijke leven met de 

                                                 
7 www.parlement.com [zoekoptie: Rooms-Rode kabinetten (1945-1958), red.]. 
8 A.A. van Rhijn, Sociale zekerheid. Rapport van de Commissie, ingesteld bij beschikking van den minister van 
Sociale Zaken van 26 maart 1943, met de opdracht algemeene richtlijnen vast te stellen voor de toekomstige 
ontwikkeling der sociale verzekering van Nederland (Den Haag, 1945-1946). 
9 Geert Mak e.a., Verleden van Nederland (2008) 485. 
10 www.parlement.com [zoekoptie: Welvaartsstaat (1958-1966), red.]. 
11 www.parlement.com [zoekoptie: Polarisatie (1966-1982), red.]. 
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noodzaak van vernieuwing en modernisering12. In dit boek wordt mede onderzocht in 

hoeverre het maatschappelijk verzet tegen wetenschappelijke en politieke autoriteiten, de 

toenemende nadruk op individuele rechten en zelfontplooiing en het verval van collectieve 

waarden bepalend zijn geweest voor het verloop van de geschiedenis van de 

drinkwaterfluoridering.  

 

De geschiedschrijving van de drinkwaterfluoridering in het buitenland 

In de buitenlandse historische literatuur is veel aandacht besteed aan de 

drinkwaterfluoridering. Niet alleen in Nederland maar in veel westerse landen zijn in de 

voorbije decennia discussies gevoerd over het invoeren van drinkwaterfluoridering.  

 Een beschrijving van de drinkwaterfluoridering wereldwijd, is te vinden in Community 

Dental Health. Proceedings of the International Symposium in Water Fluoridation. Het 

betreft hier het verslag van een internationaal symposium uitgegeven door de Journal of the 

British Association for the Study of Community Dentistry13. Het geeft een overzicht van de 

drinkwaterfluoridering in landen zoals Australië, Zuid-Afrika, Ierland, Israël en de Verenigde 

Staten. Daarnaast zijn in de laatste vijftien jaar tal van andere publicaties verschenen waarin 

de lotgevallen van de drinkwaterfluoridering in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, België 

en Nieuw-Zeeland zijn beschreven. In veel van de genoemde landen is de 

drinkwaterfluoridering geheel of gedeeltelijk ingevoerd, maar er zijn ook grote landen waar 

de fluoridering op onoverkomelijke problemen stuitte. De rol van de politiek blijkt daarbij 

telkens cruciaal te zijn geweest. 

Uit deze studies blijkt een grote variatie in de wijze waarop de drinkwaterfluoridering 

tot stand is gekomen. In Groot-Brittannië is vanaf de Tweede Wereldoorlog de 

drinkwaterfluoridering gedeeltelijk ingevoerd, als een duidelijk onderdeel van een lange 

public health-traditie14. In 1976 werd in een regeringsdocument, getiteld ‘Prevention and 

Health: Everybody’s Business’, de drinkwaterfluoridering gelijkgesteld aan andere bekende 

collectieve gezondheidsmaatregelen ter bevordering van de volksgezondheid zoals de 

vaccinatie15. In 1985 was in Groot-Brittannië zelfs een aparte Water (Fluoridation) Act van 

                                                 
12 Ido Weijers, ‘De slag om Dennendal. Een terugblik op de jaren vijftig vanuit de jaren zeventig’ in: Paul Luykx 
en Pim Slot ed., Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum 1997) 46. 
13 M.A. Lennon en J.F. Beal ed., Proceedings of the International Symposium on Water Fluoridation, in: 
Community Dental Health 13 supplement 2 (1996). 
14 C. Webster, The Health Services since the War. Volume II. Government and Health Care: The British 
National Health Service, 1958-1979 (Londen 1996) 131-3, 241, 242, 423, 661-5, 677, 769-71, 853-4, 875, 909, 
949. 
15 Webster, The Health Services since the War (1996) 676, 677. 
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kracht geworden16. De fluoridering blijkt kortom door de Britse historici en public health 

officals tot ‘the golden age of public health’ te worden gerekend. 

Geheel anders is de drinkwaterfluoridering in bijvoorbeeld Zuid-Afrika tot stand 

gekomen. In dit land is tussen 1960 en 1980 tevergeefs geprobeerd deze maatregel in te 

voeren. Pas na een drastische wijziging in het politieke regime in 1994 – de afschaffing van 

het Apartheidsregime – ontstond de mogelijkheid de drinkwaterfluoridering in te voeren17. 

Daar staat tegenover dat in Duitsland (het voormalig West-Duitsland en na de hereniging in 

1989 geheel Duitsland) en in Frankrijk de nationale wetgeving op de drinkwatervoorziening 

juist geen ruimte bood voor fluoridering van drinkwater. In Denemarken is het zelfs expliciet 

bij wet verboden het drinkwater te fluorideren. In Italië is niets in de wet geregeld rond 

fluoridering, maar vooralsnog bestaat in dit land nauwelijks belangstelling voor de 

fluoridering18. In Zweden was, enigszins vergelijkbaar met Nederland, de 

drinkwaterfluoridering via nationale maatregelen c.q. wetgeving ingevoerd, maar na verloop 

van tijd is deze gezondheidsmaatregel ook in dit land weer ongedaan gemaakt. Ierland is 

vergelijkbaar met deze landen, maar daar is de drinkwaterfluoridering gecontinueerd en niet 

afgeschaft zoals in Nederland en Zweden. 

In Nieuw-Zeeland startte men al in 1953 met een fluorideringsexperiment. De 

maatschappelijke weerstand tegen de fluoridering nam in de jaren daarop toe, maar de 

autoriteiten slaagden er desondanks in de drinkwaterfluoridering succesvol in te voeren. Een 

onderzoekscommissie concludeerde in 1957 dat ’widespread use should be made of the 

fluoridation process for the purpose of achieving an urgently needed improvement in the 

present serious state of dental health in New Zealand’19. Niettemin hielden de protesten aan. 

In antwoord op de protesten gedurende de jaren zeventig oordeelde de Human Rights 

Commission van Nieuw-Zeeland dat drinkwaterfluoridering geen inbreuk was op de 

mensenrechten en bovendien beschouwde zij deze preventieve maatregel niet als medicatie20. 

                                                 
16 Webster, The Health Services since the War (1996) 665. 
17 M.H. Moola, ‘ Fluoridation in South Africa’ in: Community Dental Health (1996) 51. 
18 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (HdTK), 1973-1974, Bijlagen, I. Vorrink en J.P.M. 
Hendriks, ‘Memorie van Antwoord’ 12 738 (nr. 6 )19,20. 
19 F.S. McLean, directeur van de Division of Public Hygiene, Department of Health, sprekend tijdens de 
Commission of Inquiry, Hastings, November 1956, zoals weergeven in het artikel van 
drinkwaterfluorideringshistorica Jill Wrapson, ‘Artificial fluoridation of public Water supplies in New Zealand: 
‘magic bullet,’ rat poison, or communist plot? in: Health and History. Journal of the Australian and New 
Zealand for the history of medicine 2 (2005) 17-30. 
20 Op basis van dit artikel heeft Wrapson tevens een poster gepresenteerd: Jill Wrapson, ‘Fifty years of 
controversy. The practice of water fluoridation in New Zealand’ op het congres van de Society for the Social 
History of Medicine (SSHM) Annual Conference 2006: ”Practices and Representations of Health: Historical 
Perspectives” gehouden op de University of Warwick, Coventry in Groot-Brittannië. Een afdruk van haar poster 
is te vinden in: C-DWF/ lemma Nieuw-Zeeland. Zowel haar poster als voornoemd artikel maken deel uit van 
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Kortom, een rondgang langs diverse landen in de wereld waar sprake is geweest van 

drinkwaterfluoridering toont aan dat van de invoering ervan nauwelijks een eenduidig politiek 

of maatschappelijk beeld is te geven.  

De opvallend roerige geschiedenis van de drinkwaterfluoridering wereldwijd heeft 

natuurlijk ook tot allerlei beschouwingen en commentaren geleid, zowel van de kant van 

gezondheidsautoriteiten als van de kant van politici, historici en juristen. In de Verenigde 

Staten verschenen al vrij snel nadat bij de eerste communities gefluorideerd drinkwater was 

ingevoerd commentaren op het proces van invoering van de drinkwaterfluoridering. In 1957 

publiceerde de onderzoeker Donald R. McNeil een boek met de titel ‘The fight for 

fluoridation’. Hierin doet McNeil verhaal over de tegenstanders van de drinkwaterfluoridering 

die in de jaren vijftig zelfs succesvol actie voerden21. McNeil was zelf ook betrokken bij de 

discussie. Samen met de tandarts Alfred Jacobs hield hij in 1957 een felle toespraak op het 

12de Internationale Tandartsen Congres in Rome22. Het was zijn doel ‘to report the type of 

opposition which has deterred the fluoridation program in the U.S. rather than to elaborate on 

statistics, charts and graphs’23.  

Een meer neutrale terugblik wordt geboden in een boek dat het Amerikaanse 

Department of Health, Education and Welfare in 1970 heeft uitgegeven. Het boek geeft een 

helder overzicht van de voortgang van het tandheelkundige wetenschappelijk onderzoek en 

van de maatschappelijke en politieke omstandigheden waaronder de drinkwaterfluoridering in 

de Verenigde Staten is ingevoerd. Tevens geeft het boek een overzicht van de juridische 

processen die wereldwijd tegen de drinkwaterfluoridering zijn gevoerd24.  

Een boek van de politicologen Robert Crain, Elihu Katz en Donald Rosenthal 

bespreekt uitvoerig de maatschappelijke ophef die in de jaren vijftig en zestig over de 

drinkwaterfluoridering is ontstaan. De schrijvers kijken op drie verschillende manieren naar 

het proces van invoering van fluoridering, dat volgens hen buitengewoon complex blijkt te 

zijn. In het eerste deel worden verschillende invalshoeken verkend zoals het 

besluitvormingsmodel, de sociale geschiedenis, het politiek extremisme en de vertwijfelde 

                                                                                                                                                         
haar promotieonderzoek aan de University of Auckland in Nieuw-Zeeland. De (werk)titel van haar dissertatie 
luidt: ‘Fluoridation of public water supplies: An historical investigation into societal attitudes and concerns’. Met 
dank aan prof. dr. T. Pieters voor deze informatie. 
21 Donald R. McNeil, The fight for fluoridation (New York 1957). 
22 Alfred G. Jacobs en Donald McNeil, ‘Fight for fluoridation in America. A case study for other nations’, lezing 
gepresenteerd op het 12de Internationaal Tandheelkundig Congres van de F.D.I. gehouden op 11 september 1957 
in Rome (Italië) handelend over de cariës, etiologie, pathologie en preventie in de tandheelkunde in: C-
DWF/lemma Dobbelman. 
23 Jacobs en McNeil, ‘Fight for fluoridation in America’ (1957) f. 1. 
24 Frank J. McClure, Water Fluoridation, The Search and the Victory (Bethesda 1970). 
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kiezer. In het tweede deel komen de verschillende debatten over de drinkwaterfluoridering 

aan de orde, vooral de campagne die ten gunste ervan is gevoerd. Vervolgens kijken de 

schrijvers naar de politieke structuren en naar de uitwerking van collectieve beslissingen in 

relatie tot innovatie. Ten slotte worden de veranderingen in de maatschappij tijdens de 

invoering van de drinkwaterfluoridering geobserveerd25. 

 Vermeldenswaard is ten slotte de wijze waarop in Israël lering is getrokken uit de 

geschiedenis van deze maatregel. De Israëlische directeur van de Volksgezondheid raakte in 

de jaren zeventig op basis van Nederlandse ervaringen ervan overtuigd dat de gehele kwestie 

van de fluoridering buiten de politiek moest worden gehouden:  

 

‘The subject of Fluoridation in Israel was, as a matter of policy not brought up for public 
debate. We felt that in many other countries a mistake was made in allowing this important 
matter to be debated publicly since experience has shown that pressure groups, using 
emotional and unscientific arguments tend to exercise much more influence than the merits of 
their case would warrant. Indeed there are examples in some countries where the decision to 
fluoridate has been reversed by the pressure of such groups to the detriment of the public 
health of the community. The professional decision to adjust the chloride content of drinking 
water is never considered to be a subject to be debated by laymen and we do not feel that the 
policy should be any different in regard to fluoride’26.  
 

De Israëlische ambtenaar had de geschiedenis van de fluoridering in die zin goed begrepen, 

dat overal ter wereld niet de wetenschappelijke argumenten maar de politieke en 

maatschappelijke verhoudingen bepaalden of drinkwaterfluoridering werd ingevoerd. Een 

Amerikaans commentaar in de jaren negentig op de fluoridering getuigt eveneens van 

realiteitszin: 

 

‘Even though fluoridation is the only health issue that is often voted on (plebiscite), it is 
taught as a public health issue, not as a political issue. While health professionals are often 
extensively involved in fluoridation efforts, they often lack political strategy savvy and 
mediation and conflict resolution skills as well as media expertise. Additional, knowing how 
to run the actual political campaign, including marketing the pro-fluoride message (…..) is not 
something that is normally taught in the curricula of the health disciplines and certainly not in 
US dental schools’27.  
 

                                                 
25 Robert L. Crain, Elihu Katz en Donald B. Rosenthal, The politics of community conflict. The fluoridation 
decision (Indianapolis en New York 1969). 
26 Brief van A.M. Kelman, directeur van ministerie van Gezondheid van Israël aan Anne Tol, managing editor 
van het Nederlands Tandartsenblad, d.d. 19 augustus 1976 in: C-DWF/ lemma NT. 
27 M. Elaine Neenan, ‘Obstacles to extending fluoridation in the United States’ in: Community Dental Health 13 
supplement 2 (1996) 17. 
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De geschiedschrijving van de drinkwaterfluoridering in Nederland 

Ook over de geschiedenis van de drinkwaterfluoridering in Nederland zijn verschillende 

publicaties verschenen. Drie publicaties zijn toonaangevend. Het betreft een artikel van de 

linkse politicus Bram van der Lek uit 1976, een artikel van de socioloog E. Abma uit 1979 en 

een rapport van de andragoloog C.C. Kurpershoek uit 1980. Allereerst Van der Lek28. Deze 

PSP-politicus kreeg na afloop van het Kamerdebat over de fluoridering in 1976 spijt van de 

standpunten die hij had ingenomen29. In zijn artikel ‘De strijd tegen de fluoridering, principe 

of paniekzaaierig?’ stelt hij ‘laf’ te zijn geweest aangezien hij niet was opgewassen tegen het 

emotioneel geweld dat in het politieke en maatschappelijke debat een belangrijke rol speelde. 

Hij verbaast zich in het artikel over de onwetenschappelijke argumentatie van de 

tegenstanders. De Leidse socioloog Abma heeft in 1979 getracht een reconstructie te geven 

van het verloop van het debat30. Hij doet dit onder andere door een indeling te maken in acht 

soorten van argumenten die tegenstanders van de fluoridering hebben ingebracht. Abma 

concludeert dat de protestbewegingen verantwoordelijk zijn voor de stopzetting van de 

drinkwaterfluoridering. In dit boek zal worden aangetoond dat maatschappelijke groeperingen 

zeker als katalysator voor de stopzetting kunnen worden beschouwd, maar dat deze 

groeperingen ook weer niet dezelfde doelstellingen hadden. Wel zal gebruik worden gemaakt 

van Abma’s indeling van argumenten waarvan de antifluoridisten zich hebben bediend. 

Daarnaast heeft de Leidse onderzoeker Kurpershoek in 1980 geprobeerd een antwoord 

te vinden op de vraag waarom het tegenstanders is gelukt om de drinkwaterfluoridering een 

halt toe te roepen31. Hij heeft hierbij gebruikgemaakt van zowel sociaalwetenschappelijke 

(tegenstanders als groep opvatten) als psychologische benaderingen (individuele frustraties 

nader bekijken). Op basis van zijn literatuuronderzoek concludeert hij twee dingen. Ten eerste 

stelt hij dat fluorideringscampagnes in het algemeen op ad hoc basis hebben plaatsgevonden. 

Een overwogen programmering op het gebied van voorlichting ontbrak volgens Kurpershoek. 

Ten tweede concludeert hij dat een gedegen sociaalwetenschappelijk onderzoek ontbreekt. Er 

zijn volgens hem wel veel casestudies voorhanden, maar daaruit kunnen geen algemene 

                                                 
28 B. van der Lek, ‘De strijd tegen de fluoridering, principe of paniekzaaierig?’ in: Nederlands Tandartsenblad 
31(1976)1031. Oorspronkelijk is dit artikel gepubliceerd in De Gids in de rubriek ‘Kroniek & Kritiek’ in de serie 
‘Politiek Leven’ van de toentertijd fractievoorzitter van de PSP: B. van der Lek, ‘De strijd tegen de fluoridering, 
principe of paniekzaaierig?’ in: De Gids 139 (1976) 487-498. In de redactie van De Gids zaten in 1976 naast 
Van der Lek de sociaalwetenschapper Abram de Swaan en de schrijver Harry Mulisch. 
29 Interview XI Van der Lek, 26 juli 2005, Dieren, 2. 
30 E. Abma, ‘Lering uit de drinkwaterfluoridering. De geleerden zijn het (weer) niet eens’ in: Intermediair 15 (21 
september 1979) 15-22. 
31 C. C. Kurpershoek, Drinkwaterfluoridering en voorlichting. Literatuuronderzoek (Rapport Universiteit Leiden, 
Leiden 1980) in: C-DWF/ lemma Kurpershoek.  
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conclusies worden getrokken. De handschoen die Kurpershoek neerlegt wordt in dit boek 

opgepakt teneinde een poging te doen een geïntegreerd overzicht – zij het niet vanuit een 

sociaalwetenschappelijke, maar historische invalshoek – te geven waarom de 

drinkwaterfluoridering uiteindelijk in Nederland is stopgezet. 

 Een bundel met opstellen die de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij in 1978 

heeft uitgegeven is eveneens van belang. Het cahier probeert inzicht te geven in de 

besluitvorming door een bespreking van achtereenvolgens de juridische, medische en 

ideologische argumenten voor en tegen de fluoridering32. Ook het overzichtsartikel uit 1993 

van de oud-onderzoeksleider van het Experiment Tiel-Culemborg, de tandarts O. Backer 

Dirks en van zijn oud-medewerker H. Kalsbeek in het Nederlands Tijdschrift voor 

Tandheelkunde (NTVT) kan niet onvermeld blijven33. Hierin lichten leden van de voormalige 

Cariëswerkgroep niet alleen het werkingsmechanisme van drinkwaterfluoridering medisch en 

tandheelkundig toe, maar kijken zij ook terug op de maatschappelijke aspecten en de 

voorgeschiedenis van deze preventieve gezondheidsmaatregel in Nederland34. Beide 

tandartsen besluiten hun evaluatie met een opmerkelijk positieve conclusie. Zo stellen zij dat 

het belangrijkste winstpunt van de geschiedenis van de drinkwaterfluoridering in Nederland is 

gelegen in het feit dat er bij de bevolking het besef was gegroeid dat tandcariës voorkomen 

zou kunnen worden; nooit was er in de lekenpers eerder een periode geweest waarin zoveel is 

geschreven over tanden, kiezen en het behoud ervan. Deze positieve insteek is de leidraad van 

hoofdstuk vier van dit boek waarbij deze visie ook tot uitdrukking komt in de titel: ‘De 

opkomst en ondergang van een illusie met een Happy End’. Het artikel ‘Het einde van de 

drinkwaterfluoridering: definitief?’ van B. Houwink sluit hierbij aan. Deze voormalige 

onderzoeksleider van het Tiel-Culemborg onderzoek stelde in 1992 vast dat ‘de 

drinkwaterfluoridering niet meer (is). Eén ding is zeker: het was voor de tandheelkunde een 

uiterst belangrijke periode. Jarenlang waren tandheelkunde, preventie en mondgezondheid 

frequent in het nieuws. Soms zelfs was het voorpaginanieuws. Enkele dagen lang was 

gebitszorg het onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Zoiets keert nimmer weer. Het is 

jammer dat het debat als een nachtkaars uitging en een Napoleontische wet de gordijnen sloot. 

Het was een bijzondere tijd, en dat was het!’35. 

                                                 
32 O. Backer Dirks (e.a.), Fluoridering. Kiezen of trekken. Uitgave in het kader van de cahiers bio-
wetenschappen en maatschappij (Leiden 1978). 
33 Om eenheid in benaming van de annotatie te bevorderen wordt de benaming Nederlands Tijdschrift voor 
Tandheelkunde (NTVT), ook gebruikt waar het Tijdschrift voor Tandheelkunde (TvT) betreft zoals het NTVT tot 
1962 werd betiteld; door beroepsgenoten kortweg aangeduid als ’Het Tijdschrift’. 
34 H. Kalsbeek en O. Backer Dirks, ‘Fluorium, fluoor, fluor, fluoride’ in: NTVT 100 (1993) 125-129. 
35 B. Houwink, ‘Het einde van de drinkwaterfluoridering: definitief?’ in: NTVT 99 (1992) 7-9. 
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Een serie van drie publicaties van het voormalig lid van de Fluorcommissie van de 

Gezondheidsraad J.B. Visser in het Nederland Tijdschrift voor Tandheelkunde van 1980 is 

eveneens van belang36. Hij gaat hierbij in op de vraag wat mensen bewoog om zich zo 

nadrukkelijk als tegenstander van de drinkwaterfluoridering te manifesteren. Hoewel in zijn 

artikelen wel enig begrip voor de tegenstanders doorklinkt, besluit hij zijn artikelenreeks met 

de verzuchting dat: ‘het gezonde verstand dan misschien nog eens zal zegevieren over de 

starheid van de tegenstanders, die zich vastklampen aan onwaarachtige voorstellingen’37. 

De genoemde publicaties hebben gemeen dat zij vanuit één specifieke invalshoek zijn 

geschreven, namelijk vanuit een positief oordeel over de drinkwaterfluoridering. Als gevolg 

daarvan tonen alle auteurs onbegrip ten opzichte van de tegenstanders. De Nederlandse 

historiografie van de drinkwaterfluoridering lijkt met andere woorden een weinig evenwichtig 

beeld te bieden en mogelijk blinde vlekken te bevatten over de gang van zaken in de jaren 

vijftig, zestig en zeventig. Dit onderzoek beoogt recht te doen aan de historische 

werkelijkheid, waarin zowel de rol van de voor- als van de tegenstanders in het debat wordt 

belicht. Meer dan tot dusverre in de geschiedschrijving is gebeurd, zullen de argumenten en 

zorgen van de anti-fluoridisten serieus worden belicht én worden geplaatst in de context van 

de tijd waarin deze argumenten zijn geventileerd. Voordat we hier verder op ingaan, zullen 

we de historiografie van de openbare gezondheidszorg behandelen. Dit onder meer om de 

drinkwaterfluoridering in een bredere context te kunnen plaatsen. 

 

Historiografie van de openbare gezondheidszorg na 1945 

De invoering van de drinkwaterfluoridering vond plaats in het kader van de openbare 

gezondheidszorg. De historische ontwikkeling van de openbare gezondheidszorg in 

Nederland na 1945 is daarom van belang voor de fluoridering geweest. De historiografie over 

de Nederlandse public health is echter bescheiden te noemen, zeker als het gaat om de periode 

na 1945.  

 Voor de Nederlandse situatie is op het gebied van de openbare gezondheidszorg en 

public health niet zoals in de Angelsaksische landen een standaardwerk beschikbaar. Voor 

Groot-Brittannië is er bijvoorbeeld het werk van Charles Webster over de National Health 

                                                 
36 J.B. Visser, ‘Ontwikkelingen in de drinkwaterfluoridering’ in: NTVT 87 (1980) 4-9, 59-64 en 103-108. 
37 Visser, ‘Ontwikkelingen in de drinkwaterfluoridering’ (1980) 108. 
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Services38. In twee delen wordt een grondig en integraal overzicht geboden van de Engelse 

gezondheidszorg van na de Tweede Wereldoorlog. Ook de drinkwaterfluoridering komt hierin 

naar voren als ‘case history of fluoridation’39. Het feit dat het samenvattend werk van deze 

twee delen van Webster als ondertitel draagt: A Political History is exemplarisch voor de 

verwevenheid tussen de (Engelse) organisatie van de openbare gezondheidszorg en de 

bemoeienis hiermee van de (landelijk) politiek40.  

Ook de bundel onder redactie van Dorothy Porter mag hier niet ontbreken, met name 

omdat hierin de organisatie van de gezondheidszorg in internationaal perspectief wordt 

geplaatst41. In het boek The history of public health and the modern state geven twaalf auteurs 

een comparatief overzicht van de public health in landen zoals Frankrijk, Duitsland, Groot-

Brittannië, Zweden, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Belgisch Kongo 

en Japan. In dit werk wordt geen aandacht besteed aan Nederland. Tijdens het symposium 

‘Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw’ constateerde de hoogleraar in de 

medische geschiedenis, M.J. van Lieburg dan ook met spijt, dat over de thema’s overheid, 

medisch beroep en ziekenfondswezen anno 1995 nog geen overzichtswerken bestaan 

betreffende de openbare gezondheidszorg in Nederland in de twintigste eeuw42. De 

Rotterdamse hoogleraar in de Maatschappelijke Gezondheidszorg, J.P. Mackenbach, sloot bij 

deze opmerking enige jaren geleden aan met de constatering dat in Nederland geen sprake is 

van een public health-traditie43.  

Toch zijn er wel enkele studies over de geschiedenis van facetten van de Nederlandse 

gezondheidszorg na 1945 verschenen. Om te beginnen het Geneeskundig Staatstoezicht. A. 

Querido beschrijft de periode van 1865 tot 1965 in Een eeuw Staatstoezicht op de 

Volksgezondheid44. De periode van 1965 tot 1990 is beschreven door A.C.M. Kappelhof in 

Tussen aansporen en opsporen. Geschiedenis van 25 jaar Staatstoezicht op de 

                                                 
38 Charles Webster, The health services since the war. Volume I Problems of health care The National Health 
Service before 1957 (London 1988) en Charles Webster, The health services since the war. Volume II 
Government and Health Care. The British National Health service, 1958-1979 (London 1996). 
39 Webster, The health services since the war. Volume II (1996) 661 – de geschiedenis van de 
drinkwaterfluoridering in Engeland komt echter in het hele boek aan bod tijdens de verschillende beschreven 
tijdsperiodes, zie hiervoor de grondige index achter in het boek. 
40 Charles Webster, The National Health Service. A political history (London 1998). 
41 Dorothy Porter ed., The history of public health and the modern state (Amsterdam/Atlanta 1994). 
42 M.J. van Lieburg, ‘Overheid, medisch beroep en instellingswezen. De contouren van de overheidsbemoeienis 
met de infrastructuur van de Nederlandse gezondheidszorg in deze eeuw’ in: R.B.M. Rigter ed., Overheid en 
gezondheidszorg in de twintigste eeuw. Verslag van het symposium ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig 
bestaan van de Stichting Historia Medicinae op 7 mei 1993 (Rotterdam 1995) 59-77. 
43 J. P. Mackenbach, ‘Sociale Geneeskunde en “public health”: historische kanttekeningen bij de Nederlandse 
situatie’ in: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 81 (2003) 451. 
44 A. Querido, Een eeuw Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Den Haag 1965). 
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Volksgezondheid 45. Hoewel in beide boeken de wisselwerking tussen het Staatstoezicht en 

maatschappelijke krachten nauwkeurig wordt beschreven, doen beide auteurs geen uitspraken 

over de daadwerkelijke invloed van het Staatstoezicht op het overheidsbeleid. Ditzelfde geldt 

ook voor de toestand van de volksgezondheid46.  

Volgens Querido werd de ontwikkeling binnen het Staatstoezicht na 1945 onder 

hoofdinspecteur C. Banning gekenmerkt door een periode van groei. Dat wil zeggen dat het 

apparaat van geneeskundig toezicht rond 1960 een enorm gebied was gaan bestrijken. 

Bovendien had het Staatstoezicht met de lagere overheidslichamen en vrijwel alle particuliere 

gezondheidsorganisaties nauwe banden aangeknoopt47. In de periode 1945-1960 ging het 

Staatstoezicht zich ook steeds meer bemoeien met de curatieve sector via de Ziekenfondsraad 

en het ziekenfondswezen. Querido omschrijft deze periode als de ‘collectieve fase’, 

gekenmerkt door een toenemende belangstelling van de rijksoverheid voor de 

gezondheidszorg. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de samenwerking tussen overheid 

en maatschappelijke – lees verzuilde – groeperingen48. Deze ontwikkeling kwam duidelijk tot 

uiting bij de strijd tegen en de preventie van volksziekten. Na de Tweede Wereldoorlog werd 

het vertrouwde schema uit de jaren dertig ter hand genomen waarbij particuliere organisaties 

de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg voor hun rekening namen, ditmaal echter 

geholpen door veel overheidssubsidie. 

 Kappelhof ondersteunt Querido’s zienswijze. In zijn eerste hoofdstuk getiteld: 

‘Overheid en volksgezondheid’ zet hij uiteen hoe het beleid van de jaren dertig door het 

Staatstoezicht gewoon na 1945 werd voortgezet49. Dit beleid was er onder meer op gericht om 

ordening te scheppen in de ziekenhuiswereld en het ziekenfondswezen. Hij kent een grote rol 

toe aan de in 1939 tot secretaris-generaal benoemde Banning. Volgens Kappelhof was het 

Staatstoezicht vanaf 1965 erop gericht om meerdere disciplines bij het werk te betrekken en 

om volstrekte onafhankelijkheid te betrachten50. Het Staatstoezicht moest zich ontwikkelen tot 

de ‘oren van de minister’51. 

De geschiedenis van de Gezondheidsraad is terug te vinden in het proefschrift uit 1992 

van de historicus R.B.M. Rigter Met raad en daad. De geschiedenis van de Gezondheidsraad, 

                                                 
45 A.C.M. Kappelhof, Tussen aansporen en opsporen. Geschiedenis van 25 jaar Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid (Den Haag 1990). 
46 Borst, ‘De rol van de centrale overheidsinstellingen in het gezondheidszorgbeleid’ (1995) 97. 
47 Querido, Een eeuw Staatstoezicht op de Volksgezondheid (1965) 205. 
48 Querido, Een eeuw Staatstoezicht op de Volksgezondheid (1965) 248. 
49 Kappelhof, Tussen aansporen en opsporen (1990) 47. 
50 Kappelhof, Tussen aansporen en opsporen (1990) 49. 
51 Borst, ‘De rol van de centrale overheidsinstellingen in het gezondheidszorgbeleid’ (1995) 98. 
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1902-198552. Volgens Rigter is de kracht van de Gezondheidsraad gelegen in haar 

onafhankelijkheid. De meeste adviezen van de Raad werkten door in de beleidsvorming van 

de centrale overheid. Bovendien kent de Gezondheidsraad zowel in Nederland als in het 

buitenland geen equivalent als het gaat om haar invloed op de politieke besluitvorming, 

duurzaamheid en draagvlak onder wetenschappers. Rigter maakt niet duidelijk hoe de 

volksgezondheid er dankzij de Raad voorstaat. Anders gesteld, hij kan de door hemzelf 

gestelde vraag hoe Nederland er zonder de Gezondheidsraad eruit had gezien niet goed 

beantwoorden53. 

Ook in de meer recente bundel Honderd jaar Gezondheidsraad: een dozijn 

bespiegelingen onder redactie van de voorzitter van de Gezondheidsraad J.A. Knottnerus 

beschrijven diverse auteurs de ontwikkeling van de Gezondheidsraad54. De bijdragen in de 

bundel schetsen de brede ontwikkeling die de Gezondheidsraad de afgelopen honderd jaar 

heeft meegemaakt: van ethisch-maatschappelijke vraagstukken en public health tot 

ziekenhuiszorg en infectieziekten.55. Voor deze historiografie over de openbare 

gezondheidszorg in Nederland van na de Tweede Wereldoorlog is het artikel van de emeritus 

hoogleraar epidemiologie, F. Sturmans, van belang56. Hij vat niet alleen het werk van Rigter 

over de geschiedenis van de Gezondheidsraad samen, maar brengt ook een periodisering aan 

voor de naoorlogse periode van de Gezondheidsraad. 

Sturmans borduurt voort op de geschiedenis van de hygiënisten. Op basis van het 

proefschrift De hygiënisten van de medisch historicus E.S. Houwaart kan worden vastgesteld 

dat het Geneeskundig Staatstoezicht (voorloper Staatstoezicht op de Volksgezondheid) er 

mede dankzij de hygiënisten en de liberale staatsman Thorbecke is gekomen57. Sturmans trekt 

de lijn door en merkt op dat de aanvankelijk niet gerealiseerde maatregelen van de 

hygiënisten vanaf 1900 wel doorgang vonden. Sturmans is dan ook van mening dat van 1900 

tot 1950 er sprake was van een nieuw tijdperk in de openbare gezondheidszorg. De 

ontwikkeling van programma’s voor de preventieve gezondheidszorg voor kwetsbare groepen 

kon in deze periode worden geconsolideerd. Na 1950 brak er een periode aan waarbij het 

                                                 
52 R.B.M. Rigter, Met raad en daad. De geschiedenis van de Gezondheidsraad, 1902-1985 (Rotterdam 1992).  
53 Rigter, Met raad en daad (1992) 339-343. 
54 J.A. Knottnerus ed., Honderd jaar Gezondheidsraad: een dozijn bespiegelingen (Den Haag 2003). 
55 De artikelen in de bundel uit 2003 waren al eerder verschenen, zoals het reeds aangehaalde artikel van 
Mackenbach over sociale geneeskunde en public health: Mackenbach, ‘Sociale Geneeskunde’ (2003) 450-458. 
56 F. Sturmans, ‘Een eeuw Gezondheidsraad (1902-2002). De betekenis van de Gezondheidsraad voor de 
Openbare Gezondheidszorg’ in: Knottnerus ed., Honderd jaar Gezondheidsraad (2003) 77-93. Dit artikel was 
oorspronkelijk gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 80 (2002) 463-469. 
57 E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland, 1840-1890 (Groningen 1992) 
242-245. 
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accent meer kwam te liggen op de inrichting van de gezondheidszorg. Hierbij speelden zaken 

als toegankelijkheid van de gezondheidszorg als geheel, maar ook voor minder 

draagkrachtigen in het bijzonder een rol58. Hiermee hield verband de instelling en uitvoering 

van de ziekenfondsen. Door de kostenexplosie in de curatieve gezondheidszorg in de jaren 

zestig en zeventig kwam de beheersbaarheid van de financiering van de volksgezondheid op 

de agenda te staan59. 

Naast deze periodisering van de openbare gezondheidszorg in het algemeen 

onderscheidt Sturmans specifiek voor de Gezondheidsraad na 1945 vier tijdvakken. Allereerst 

een periode van impasse die duurde van 1945 tot 1955 en werd gekenmerkt door de roep om 

vernieuwing van het stelsel van gezondheidszorg. Daarna beschouwt Sturmans het tijdvak 

tussen 1955 en 1965 als een periode van groei. Preventie van besmettelijke ziekten en in 

toenemende mate van niet-besmettelijke ziekten gingen een hoofdrol spelen in de advisering. 

Naast tuberculosebestrijding, poliovaccinatie en stralingshygiëne was ook 

drinkwaterfluoridering een belangrijk onderwerp in deze periode van de Gezondheidsraad. 

Vervolgens onderscheidt Sturmans een derde periode die van belang is voor dit onderzoek, 

namelijk de periode 1966-1985 waarin de verbreding van het draagvlak van de 

Gezondheidsraad op de voorgrond staat. De preventie bleef nog steeds hoog scoren. Naast de 

meer beproefde methoden als vaccinatie, voorziening van jodium, fluoride en collectieve 

voorlichting – nu betiteld als Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding (GVO) - kregen 

bevolkingsonderzoek en erfelijkheidsvoorlichting een prominentere rol. Men kreeg meer 

inzicht in de rol van het gedrag van mensen bij het ontstaan van ziekten zoals hart- en 

vaatafwijkingen, longaandoeningen en tandcariës. Daarbij werd voorlichting aan de bevolking 

buitengewoon belangrijk geacht60. 

Ten slotte onderscheidt Sturmans een vierde periode – die volledigheidshalve hier 

wordt vermeld. De periode van 1986 tot 2002 ziet Sturmans als een tijd van consolidatie en 

erkenning. Kenmerkend voor deze periode was dat de Gezondheidsraad naast het adviseren 

van de regering ook het parlement ging voorlichten over de stand van de wetenschap op het 

gebied van volksgezondheid en milieuhygiëne61.  

Twee publicaties zijn beschikbaar over een belangrijke organisatie die afstamt van de 

Centrale Gezondheidsraad uit 1902. Te weten: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

                                                 
58 P.J. van der Maas en J.P. Mackenbach, Volksgezondheid en gezondheidszorg (2de druk; Maarssen 1999). 
59 Sturmans, ‘Een eeuw Gezondheidsraad’ (2002) 85. 
60 M.A.J. Eijkman, M.P.M.A. Duyx en A. Ph. Visser, Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid (3de herziene 
druk; Houten 2008) 317-319. 
61 Sturmans, ‘Een eeuw Gezondheidsraad’ (2002) 89, 90. 
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Milieuhygiëne (RIVM)62. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) was de 

voorloper van de huidige RIVM. De historicus Henk van Zon beschrijft in het gedenkboek 

Tachtig jaar RIVM de geschiedenis van dit onderzoeksinstituut63. Hij laat zien hoe het RIVM 

ooit als klein onderzoekslaboratorium voor het Staatstoezicht begon, maar onder de 

bezielende leiding van J. Spaander vanaf de jaren vijftig uitgroeide tot een belangrijk kennis- 

en expertisecentrum voor het overheidsbeleid64. Het boek laat bijvoorbeeld zien hoe het 

RIVM de gezondheidszorg heeft beïnvloed op het gebied van infectieziekten door middel van 

vaccinaties. Met name door het Rijksvaccinatieprogramma in 1953 kreeg het RIVM een 

beeldbepalende rol in de uitvoering hiervan samen met de kruisverenigingen. 

Het RIVM heeft zelf ook aan geschiedschrijving gedaan in Volksgezondheid toekomst 

verkenning uit 199365. Hierin wordt onder meer teruggeblikt op het verleden en deze 

gegevens zijn geëxtrapoleerd naar de toekomst. Over de ontwikkelingen in de 

gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking tussen 1950 en 1990 zegt het rapport dat 

de algemene gezondheidstoestand significant is verbeterd mede door de sterke afname van 

infectieuze aandoeningen. Maar ook bij ziekten waar de incidentie en ziekteduur zich niet 

hebben verbeterd is toch duidelijk waar te nemen dat de kwaliteit van leven van deze patiënten 

duidelijk is verbeterd ten opzichte van de periode voor 1950. 

 

Ontwikkeling van de public health in Nederland na 1945 

Dat er in Nederland nauwelijks sprake is van een public health-traditie heeft historisch gezien 

te maken met de traditioneel terughoudende rol van de Nederlandse overheid op het gebied 

van openbare gezondheidszorg. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het 

beleid gericht op de gezondheidszorg zelf en het zogeheten facetbeleid dat gericht is op 

factoren die de volksgezondheid indirect beïnvloeden, zoals het inkomen van de bevolking, de 

volkshuisvesting, arbeids- en hygiënische omstandigheden66. Als men spreekt over de 

passieve rol van de centrale overheid op het gebied van de public health in het verleden, dan 

wordt vrijwel altijd gedoeld op de gezondheidszorg in engere zin. Het facetbeleid is in de 

twintigste eeuw juist daadkrachtig ter hand genomen door de centrale overheid. De 

voorbereidende werkzaamheden van de hygiënisten uit de negentiende eeuw hebben – zoals 

                                                 
62 E. Borst-Eilers, ‘De rol van de centrale overheidsinstellingen in het gezondheidszorgbeleid’ in: R.B.M. Rigter 
ed., Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw (Rotterdam 1995) 94. 
63 Henk van Zon, Tachtig jaar RIVM (Assen/Maastricht 1990). 
64 Borst, ‘De rol van de centrale overheidsinstellingen in het gezondheidszorgbeleid’ (1995) 96. 
65 D. Ruwaard en P.G.N. Kramers ed.,Volksgezondheid toekomst verkenning. De gezondheidstoestand van de 
Nederlandse bevolking in de periode 1950-2010 (Houten 1993). 
66 Borst, ‘De rol van de centrale overheidsinstellingen in het gezondheidszorgbeleid’ (1995) 93. 
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Sturmans eerder al aangaf – in dit opzicht doorgewerkt in het facetbeleid van de overheid in 

de twintigste eeuw. Deze beweging van sociaal bewogen artsen heeft het idee vorm gegeven 

dat de volksgezondheid tot de sfeer van de sociale rechtsorde behoort67. 

Dat de intenties van de hygiënisten op het gebied van beleidsvorming van de 

gezondheidszorg in engere zin tot in de twintigste eeuw politiek gezien beperkte navolging 

hebben gekregen, hangt samen met de dominante invloed van het particuliere initiatief in de 

gezondheidszorg. Volgens Mackenbach hangt de passiviteit van de overheid samen met het 

feit dat de uitvoering van de gezondheidszorg voornamelijk in handen lag van particuliere 

instellingen zoals de verzuilde kruisverenigingen. Deze situatie heeft op z’n minst 

voortgeduurd tot 1974.  

Zoals eerder vermeld, speelde de rijksoverheid na de Tweede Wereldoorlog wel een 

voortvarende rol op het gebied van sociale wetgeving. In hoog tempo kwam er een uitgebreid 

stelsel van sociale verzekeringen tot stand dat een inkomensvangnet bood voor mensen met 

gezondheidsproblemen. Hiermee kwam tevens de curatieve gezondheidszorg binnen het 

financiële bereik van het hele Nederlandse volk68. Deze sociale wetgeving kan worden 

geschaard onder wat Borst eerder al het facetbeleid noemde.  

 De medisch historicus R.B.M. Rigter en de voormalig directeur van het Trimbos-

instituut, H. Rigter, hebben erop gewezen dat de collectieve gezondheid van Nederland tot 

1966 bij de Eerste en Tweede Kamer niet op noemenswaardige belangstelling heeft kunnen 

rekenen69. Dit kwam volgens Rigter en Rigter niet alleen tot uiting in het geringe aantal 

woorden dat het parlement aan de openbare gezondheidszorg wijdde, maar ook in de 

weigering van opeenvolgende kabinetten om public health een prominente – laat staan een 

centrale – rol te laten spelen in het volksgezondheidsbeleid. De afzijdigheid van de staat was 

ook deels te verklaren door de verbetering van de volksgezondheid na de Tweede 

Wereldoorlog70. De zogenaamde epidemiologische transitie die zich in Nederland had 

voltrokken had onder meer tot gevolg dat levensbedreigende infectieziekten in een hoog 

tempo uit het ziektebeeld waren verdwenen71. 

De ondergeschikte rol van de openbare gezondheidszorg kwam niet alleen tot uiting in 

de spaarzame debatten op het Binnenhof of de afzijdigheid van de overheid met de uitvoering 

                                                 
67 Houwaart, De Hygiënisten (1991) 325. 
68 Mackenbach, ‘Sociale Geneeskunde’ (2003) 452. 
69 H. Rigter en R.B.M. Rigter, ‘Volksgezondheid: een Assepoester in de Nederlandse politiek. Een analyse 
toegespitst op de sociaal-democratie’ in: Gewina 16 (1993) 1-17. 
70 Rigter en Rigter, ‘Volksgezondheid: een Assepoester in de Nederlandse politiek’ (1993) 15. 
71 J. P. Mackenbach, ‘De epidemiologische transitie in Nederland’ in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
137 (1993) 132-138. 
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van de zorg, maar ook in de onderbrenging van de portefeuille Volksgezondheid op de 

verschillende ministeries. ‘Gezondheidszorg’ zwierf als het ware voortdurend tussen de 

verschillende Haagse departementen. Tot 1918 behoorde de openbare gezondheidszorg bij het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Arbeid. Daarna werd de portefeuille ondergebracht bij 

Sociale Zaken. Vanaf 1951 sprak men over het ministerie van Sociale Zaken én 

Volksgezondheid. Vanaf 1971 werd Volksgezondheid departementaal samengevoegd met 

Milieuhygiëne. Voor dit onderzoek is het van belang om te vermelden dat het dossier van de 

drinkwaterfluoridering na 1971 viel onder Milieuhygiëne en in deze hoedanigheid ook hoorde 

onder de minister van Volksgezondheid en Milieuhgiëne, Irene Vorrink en niet onder haar 

staatssecretaris Jo Hendriks in het kabinet-Den Uyl. 

 Vanaf 1951 hadden de staatssecretarissen op Sociale Zaken – en later op 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne – volksgezondheid in beheer72. De sociaal bewogen arts 

Piet Muntendam van PvdA-huize speelde in ieder geval een dominante rol op het ministerie 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid73. Hij kon als ambtenaar na 1950 een stempel op de 

openbare gezondheidszorg drukken onder de achtereenvolgende PvdA-ministers Willem 

Drees, Dolf Joekes en Ko Suurhoff in hun respectievelijke regeerperiodes tijdens de Rooms-

Rode periode van 1945 tot 1958. De invloed van Muntendam bleef groot totdat diens 

opvolger A.H.J. Bartels het roer overnam. Maar ook daarna was Muntendam nog in de vorm 

van adviseur betrokken bij het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid74. 

De Nota Volksgezondheid van minister G.M.J. Veldkamp en staatssecretaris A.J.H. 

Bartels uit 1966 kan worden gezien als keerpunt in volksgezondheidsbeleid75. Voor het eerst 

werd de opbouw van de gezondheidsorganisatie in Nederland organisatorisch en politiek 

inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kregen de parlementariërs meer belangstelling voor dit 

beleidsterrein. Deze lijn werd op het departement van Volksgezondheid doorgetrokken door 

staatssecretaris Jo Hendriks die in 1974 met de Structuurnota kwam76. Door gebrek aan een 

integrale aanpak – zoals wel gebruikelijk was in de public health-traditie van de 

Angelsaksische landen – was de curatieve gezondheidszorg in de jaren zeventig uitgegroeid 

tot een enorm groot apparaat dat weinig onderlinge samenhang vertoonde en bovendien 

                                                 
72 Interview XIII Nieuwenkamp, 5 oktober 2007, Vledderveen (Dr.) 2. Volgens mevrouw Kits Nieuwenkamp – 
Storm van ’s Gravesande was de afdeling Milieuhygiëne van 1964 tot 1982 gekoppeld geweest aan Sociale 
Zaken en later aan Volksgezondheid en Milieuhygiëne.  
73 Rigter en Rigter, ‘Volksgezondheid: een Assepoester in de Nederlandse politiek’ (1993) 14. 
74 J.K. van der Korst, ‘Muntendam, Pieter (1901-1986)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (Den 
Haag 1994). 
75 Rigter en Rigter, ‘Volksgezondheid: een Assepoester in de Nederlandse politiek’ (1993) 1 & G.M.J. 
Veldkamp, Volksgezondheidsnota 1966 (Den Haag 1966). 
76 J.P.M. Hendriks, Structuurnota gezondheidszorg (Den Haag 1974). 
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geldverslindend was77. De staatssecretaris wilde door middel van zogeheten echelonnering 

bestuurlijke en organisatorische ordening aanbrengen78. 

De voormalige voorzitter van de Gezondheidsraad en minister van Volksgezondheid 

Els Borst formuleert het nog wat scherper. Volgens haar werd de politieke desinteresse pas 

echt opgeheven toen de financiële noodzaak dit noodzakelijk maakte: ’de verhoogde 

belangstelling van het parlement berust vooral op verontrusting over de kostenstijging’79. In 

1976, het jaar waar dit onderzoek naar de drinkwaterfluoridering eindigt, was de 

gezondheidszorg volgens haar verworden van een collectieve voorziening tot een collectieve 

last. Vandaar dat toenmalig minister van Financiën Wim Duisenberg de 1% Nota uitbracht 

waarmee in 1976 de premies voor ziekenfonds en AWBZ naar de collectieve lastendruk 

werden verplaatst80. Sindsdien kenmerkt de aandacht van de Tweede Kamer zich door het 

stellen van gedetailleerde grenzen aan de uitgavengroei en het vervolgens constateren dat die 

grenzen alweer zijn overschreden, aldus Borst.  

 

Verwevenheid van drinkwaterfluoridering met opbouw openbare gezondheidszorg  

De drinkwaterfluoridering maakte van meet af aan deel uit van een meer algemeen preventief 

gezondheidsbeleid. Zoals reeds eerder aangegeven, beschrijven de tijdgenoten en later 

historici de gang van zaken rond de fluoridering duidelijk in de context van ontwikkelingen in 

de public health. Ook in Nederland maakte de drinkwaterfluoridering deel uit van de public 

health of openbare gezondheidszorg in de jaren 1946-1976. Desondanks is de geschiedenis 

ervan als onderdeel van de openbare gezondheidszorg van na de oorlog slechts summier 

beschreven in de besproken historiografie. 

De drinkwaterfluoridering kan als een klassieke volksgezondheidsmaatregel worden 

beschouwd. De preventieve maatregel was bedoeld om de gezondheid van het gebit van 

iedere burger te verbeteren door het fluoridepeil van het drinkwater in geheel Nederland te 

verhogen. Men wilde vooral een alternatief bieden voor de slechte gebitsverzorging die bij de 

volksklasse als gevolg van armoede zou heersen. Iedere burger zou gefluorideerd drinkwater 

krijgen, of deze dit nu wilde of niet. Verheffing van het volk – ook op het gebied van de 

openbare gezondheidszorg – vond nu eenmaal plaats zonder dat de mensen werd gevraagd of 

ze er behoefte aan hadden. Ook klassiek was de organisatie van de uitvoering van de 
                                                 
77 A.H.M. Kerkhoff, ‘Overheid en gemeentelijke gezondheidszorg in deze eeuw. Een terreinverkenning’ in: 
R.B.M. Rigter ed., Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw. (Rotterdam 1995) 101-127. 
78 Kerkhoff, ‘Overheid en gemeentelijke gezondheidszorg in deze eeuw’(1995) 115. 
79 Borst, ‘De rol van de centrale overheidsinstellingen in het gezondheidszorgbeleid’ (1995) 94. 
80 J. Vermeijden, Advies inzake enkele beleidsvoornemens vervat in de Nota over het te voeren beleid ter zake 
van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid (Den Haag 1976). 
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drinkwaterfluoridering: gefaciliteerd door de nationale overheid, maar uitgevoerd op 

gemeentelijk niveau. Anderzijds schuilt in de uitvoering van de maatregel ook een kant die 

niet is terug te voeren op de traditionele organisatievormen in de gezondheidszorg 

(verzuiling). De realisatie van de fluoridering vond niet plaats via verzuilde organisaties of 

kruisverenigingen. Evenals eerder jodering van drinkwater en broodzouten en toevoeging van 

vitaminesupplementen aan voedingsmiddelen, doorbrak de drinkwaterfluoridering de 

traditionele uitvoering van gezondheidszorg na de Tweede Wereldoorlog.  

 Met de opbouw van de verzorgingsstaat ontstonden nieuwe sociale en professionele 

structuren. De veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevolking, de verbetering van 

de kennisinfrastructuur, de ontsluiting van achtergebleven regio’s in Nederland en de 

verhoging van sociale en culturele mobiliteit zijn hiervan zowel voorbeelden als resultanten81. 

Het tandheelkundig onderwijs en onderzoek in Nederland maakten deel uit van deze 

veranderingen. In twintig jaar tijd kreeg het tandheelkundig onderwijs een academisch 

karakter en werden naast de subfaculteit tandheelkunde in Utrecht vier nieuwe subfaculteiten 

opgericht verspreid over Nederland: Groningen (1947), Nijmegen (1961), Universiteit van 

Amsterdam (1964) en de Vrije Universiteit (1968). Door de komst van het Academisch 

Statuut in 1947 was de tandarts voortaan academicus en werd hij geacht wetenschappelijk 

onderzoek uit te kunnen voeren. 

Ook de tandheelkundige zorg evolueerde in deze periode. De toegankelijkheid van de 

(tandheelkundige) zorg werd aanzienlijk vergroot, vooral door het Ziekenfondsbesluit uit de 

Tweede Wereldoorlog dat het kabinet-Marijnen in 1964 in een Ziekenfondswet heeft 

omgezet. De nieuwe tweedeling tussen ziekenfonds- en particuliere patiënten had na 1945 

grote consequenties voor de tandheelkundige zorgconcepten. Binnen de beroepsorganisatie 

van tandartsen, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), 

resulteerde deze tweedeling in een splitsing. De ziekenfondstandartsen verenigden zich 

uiteindelijk in de Sectie Tandarts Medewerker Ziekenfondsen, kortweg de sectie TMZ. De 

tandartsen met (voornamelijk) particuliere patiënten verenigden zich in de Sectie 

Tandheelkunde voor Particuliere Patiënten (STAPP). De relatie tussen beide secties is in de 

periode tussen 1965 en 1980 altijd gespannen geweest, maar in het kader van dit boek gaan 

we hier niet nader op in82. 

                                                 
81 Schuyt en Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit (2000) 48, 49. 
82 Michiel Hegener, ‘De geschiedenis van de NMT tot 1980’ in: P. Hanedoes ed., Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der tandheelkunde (1989) 84-89. 
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Hoewel de sociale geneeskunde niet als het Nederlands equivalent van de 

Angelsaksische public health mag worden beschouwd, wordt door de Raad voor 

Gezondheidsonderzoek de oorsprong ervan wel teruggevoerd op dezelfde sanitary movement 

waar volgens deze raad ook de hygiënisten hun oorsprong vinden83. Dat er in Nederland geen 

equivalent bestaat voor de Angelsaksische public health is niet alleen taalkundig van aard. De 

activiteiten op het terrein van de public health waren historisch gezien in Nederland – en in 

een groot deel van continentaal Europa – dusdanig uitbesteed aan gemeentelijke- en 

(verzuilde) maatschappelijke organisaties dat er geen sprake kon zijn van een integrale 

aanpak, laat staan van een centrale aansturing van de gezondheidszorg door de landelijke 

overheid. Daarnaast spelen ook verschillen in de onderwijsstructuur en opbouw van de 

verzorgingsstaat een cruciale rol in de verschillen rond de ontplooiing van de public health in 

de Angelsaksische landen enerzijds en het gebrek aan deze ontwikkeling in continentaal 

Europa anderzijds. 

 De bloeitijd van de sociale geneeskunde in Nederland wordt in het rapport gesitueerd 

in de periode van 1920 tot 1960. Dezelfde tijd waar volgens het rapport de 

drinkwaterfluoridering als één van de tien grootste public health successen van de twintigste 

eeuw tot ontplooiing kwam. Vanaf 1960 raakte de sociale geneeskunde in het slop door een 

permanente identiteitscrisis totdat vanaf de jaren negentig de roep om public health de sociale 

geneeskunde nieuw leven inblaast. 

 Voor de volledigheid wordt hierbij vermeld dat het equivalent van de sociale 

geneeskunde binnen de tandheelkunde wordt bestreken door het wetenschapsgebied sociale 

tandheelkunde. De tandarts en sociaaltandheelkundige J. den Dekker stelt echter dat de 

sociale tandheelkunde niet de traditie van de sociale geneeskunde kent. Er zijn op het gebied 

van de sociale tandheelkunde weinig tandartsen actief. Vanaf de ontwikkeling van het 

vakgebied na de Tweede Wereldoorlog wordt de sociale tandheelkunde vooral 

multidisciplinair beoefend. Den Dekker stelt dan ook voor om de sociale tandheelkunde in het 

vervolg te zien in het licht van een breder vakgebied, namelijk ‘dental public health’. Hij 

werkt dit uit in zijn meest recente publicatie over de sociale tandheelkunde: Mondzorg in 

sociaal perspectief84. 

 

 

 

                                                 
83 H.G.M. Rooijmans en H.W. Benneker, Advies kennisinfrastructuur public health (2003) 13. 
84 J. den Dekker, Mondzorg in sociaal perspectief (Houten 2008) 31. 
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Periodisering 

De geschiedenis van de drinkwaterfluoridering in Nederland kan in drie periodes worden 

onderverdeeld. De eerste periode begint direct na de Tweede Wereldoorlog toen de eerste 

experimenten met fluoride plaatsvonden en men bekend raakte met de succesvolle toepassing 

van fluoride in het drinkwater in de Verenigde Staten. Stapsgewijs leidde dit nieuws in de 

jaren vijftig tot een omvangrijk onderzoek naar het effect van fluoride in het drinkwater op het 

gebit.  

Het einde van de eerste en het begin van de tweede periode valt in 1960 toen de 

Gezondheidsraad een rapport over de fluoridering uitbracht en de minister vervolgens 

toestemming gaf aan de lokale autoriteiten in geheel Nederland om de drinkwaterfluoridering 

in te voeren. In een periode die tot 1968 duurt, groeide bij de gezondheidsautoriteiten en de 

tandartsen het enthousiasme over de drinkwaterfluoridering.  

De derde periode begint in 1968, toen de reeds lang aanwezige onderhuidse weerstand 

tegen de drinkwaterfluoridering verbonden raakte met scherpe juridische en politieke kritiek. 

De eerste kritische Kamervragen werden gesteld. Bovendien liep het Experiment Tiel-

Culemborg na vijftien jaar van onderzoek op zijn eind. In dat jaar richtte tevens de arts H.C. 

Moolenburgh het Nederlands Centraal Comité Bescherming Leidingwater op. Deze felle 

tegenstander zou een beeldbepalende rol gaan spelen in het debat over de fluoridering. Vanaf 

dat moment kwamen voor- en tegenstanders recht tegenover elkaar te staan en werden de 

omgangsvormen in het debat ruwer.  

Deze derde periode duurt tot 1976 toen de minister van Volksgezondheid het 

wetsvoorstel dat de drinkwaterfluoridering mogelijk moest maken terugtrok. Het doek voor de 

drinkwaterfluoridering was gevallen. Maatschappelijk, juridisch en politiek bleek het daarna 

niet langer mogelijk drinkwater in Nederland te fluorideren. De volksziekte van cariës moest 

op een andere manier het hoofd worden geboden. Moolenburgh sprak in een terugblik in dit 

verband daarom zelfs van een Victory, terwijl de tandarts en sociaaltandheelkundige Den 

Dekker eveneens jaren later juist schreef over een nederlaag voor alle tandartsen85. 

Of de uitkomst van het jarenlange debat nu werd beschouwd als een overwinning of 

een nederlaag, zeker is dat in de beleving van alle hoofdrolspelers zich een heuse strijd heeft 

voltrokken in de publieke sfeer tijdens de jaren zestig en in de eerste helft van de jaren 

zeventig. Zowel dagbladen als het relatief nieuwe massamedium televisie speelden een 

cruciale rol in het beloop en vooral ook de zichtbaarheid van het 

                                                 
85 H.C. Moolenburgh, Fluoride. The freedom fight (Edinburgh 1987) 176; J. den Dekker, Sociale tandheelkunde. 
Structuur en functioneren van de tandheelkundige gezondheidszorg (Houten 2004) 172. 
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drinkwaterfluorideringsdebat. Uiteindelijk leek het daardoor wel alsof iedereen in Nederland 

bij de discussie betrokken was. 
 

De belangrijkste partijen in het debat 

Het beeld dat uit de bestaande literatuur over de drinkwaterfluoridering in Nederland oprijst, 

is er een van tweedeling: er waren ofwel uitgesproken voorstanders ofwel rebellerende 

tegenstanders. Dit beeld komt niet alleen uit de literatuur naar voren, maar wordt ook door 

betrokkenen in speciaal voor dit onderzoek afgenomen interviews volmondig onderschreven. 

Toch laat een dergelijk beeld van een tweedeling veel onbesproken. Want een analyse van het 

bronnenmateriaal toont aan dat voor- en tegenstanders veel minder monolithische groepen 

vormden dan de historiografie en de geïnterviewden ons willen doen geloven. Om het 

bestaande beeld van de geschiedenis van de drinkwaterfluoridering te nuanceren, zal in dit 

onderzoek niet louter naar voor- en tegenstanders worden gekeken, maar zal vooral worden 

onderzocht hoe in verschillende domeinen van het maatschappelijk bestel de opvattingen over 

de drinkwaterfluoridering evolueerden gedurende de drie onderscheiden periodes. 

In de dertig jaar die zijn onderzocht, heeft een groot aantal personen in een veelheid 

van verbanden een rol gespeeld op het toneel of in de coulissen van het drama van de 

drinkwaterfluoridering. In deze studie gaat de aandacht uit naar personen en verbanden binnen 

de ambtelijke overheid, de tandheelkundige wereld, de landelijke politiek, de juridische 

wereld en naar de wijze waarop de publieke opinie vorm kreeg. Elk van deze vijf ‘domeinen’ 

kende tot op zekere hoogte zijn eigen dynamiek, met verschillende doelstellingen, eigen 

normen en waarden en professionele rationaliteit.  

Tot het domein van de ambtelijke overheid worden gerekend zowel de ambtenaren op 

de verschillende ministeries als de diverse adviesraden van de regering. Daarbij moet vooral 

worden gedacht aan de ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, van het Geneeskundig Staatstoezicht, van de ministeriële Commissie 

Voorlichting Fluoridering Drinkwater, en de leden van de Gezondheidsraad, de Raad voor de 

Volksgezondheid en de Provinciale Raden voor de Volksgezondheid.  

Als tweede domein wordt onderscheiden de tandheelkundige wereld. Niet alleen 

vallen hieronder de tandheelkundige faculteiten, maar ook de tandartsen en de Nederlandse 

Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Ook de wetenschappelijk onderzoekers op 

het terrein van de drinkwaterfluoridering kunnen tot dit domein worden gerekend. Hoe divers 

de tandheelkundige wereld in de jaren vijftig en zestig misschien ook was, er bestond grote 

overeenstemming over de noodzaak van preventie van tandbederf en van de opbouw van een 
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sociale tandheelkunde. In de tandheelkundige wereld golden na 1945 in toenemende mate 

professionele en wetenschappelijke criteria voor goede zorg en voor wat als noodzakelijk 

tandheelkundig en preventief beleid werd gezien. 

De nationale en lokale (partij)politiek vormt het derde domein van onderzoek. 

Speelden politici in de jaren vijftig opvallend genoeg een ondergeschikte rol, vanaf het begin 

van de jaren zestig kwam de politieke discussie over de drinkwaterfluoridering vooral op 

lokaal niveau sterk op de voorgrond te staan. Vanaf 1968 ging ook het parlement zich steeds 

vaker bemoeien met de voortgang van én het verzet tegen de drinkwaterfluoridering. Vanaf 

1973 hield de vaste Kamercommissie Volksgezondheid zich zelfs drie jaar lang intensief 

bezig met wetgeving voor de drinkwaterfluoridering. Stond in het politiek bedrijf 

aanvankelijk consensus binnen de bestuurslagen op de voorgrond, vanaf het midden van de 

jaren zestig maakte men zich plaatselijk en landelijk voornamelijk zorgen over de vraag of er 

wel voldoende maatschappelijk draagvlak voor de fluoridering verkregen kon worden. 

Het vierde domein van onderzoek is dat van de rechtsgeleerdheid. Het betreft veelal 

personen, organisaties en instanties die zich bezighielden met de juridische, constitutionele en 

bestuursrechtelijke aspecten van de drinkwaterfluoridering. Hiertoe kunnen ook worden 

gerekend de klagers, de eisers en de advocaten die bij de Raad van State, de rechtbank, het 

Gerechtshof en de Hoge Raad zorgden voor de vernietiging van Koninklijke Besluiten en het 

uitvaardigen van rechterlijke uitspraken. De professionele rationaliteit was hier vooral gericht 

op juridische consistentie, burgerlijke vrijheid en grondwettelijke legitimiteit. 

Het vijfde en laatste te onderscheiden domein wordt gevormd door de publieke sfeer in 

de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij vooral om verontruste burgers die zich 

verenigden in allerlei plaatselijke en later landelijke actiecomités om andere voorwaarden 

voor de invoering van drinkwaterfluoridering te bepleiten of om zelfs de fluoridering volledig 

af te schaffen. In de loop van de jaren zestig veranderde de publieke ruimte voor debat in die 

zin dat zowel voor- als tegenstanders in de dagbladen en op de televisie nieuwe 

mogelijkheden kregen om hun opvattingen luid en duidelijk te verkondigen. Nieuwe 

argumenten en ook nieuwe emoties vonden daarmee hun weg naar de publieke opinie. Veel 

personen die zich in de publieke sfeer via krant, televisie of protestbijeenkomsten 

manifesteerden wensten openbaarheid en werden gedreven door een vrijheidsideaal. 

Overwegingen die hier een steeds belangrijker rol gingen spelen hadden betrekking op 

individuele (keuze)vrijheid, anti-etatisme en gebruikersdwang. Onder deze groep van 
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personen kunnen ook de (directeuren van) waterleidingbedrijven worden geschaard die zich 

manifesteerden als verontruste tegenstanders86. 

 

De vraagstellingen 

Uit de eerder genoemde probleemstelling vloeit de hoofdvraag van dit proefschrift: Wat is de 

rol geweest van de historische actoren binnen de eerder genoemde vijf domeinen tijdens de 

introductie, de implementatie en de afschaffing van de drinkwaterfluoridering in Nederland 

tussen 1946 en 1976? Van deze hoofdvraag kunnen de volgende subvragen worden afgeleid. 

Nam het belang van deze actoren in de onderscheiden periodes toe of juist af? En hoeveel 

gewicht legden wetenschappelijke, politieke en juridische argumenten in de schaal in elk van 

de drie onderscheiden periodes? Hoe kan het dat het debat zich gaandeweg transformeerde 

van een kamergeleerdendiscussie in een gevecht in de publieke arena? En welke gevolgen had 

dat voor de inhoud van het debat? In hoeverre heeft de verandering in het denken over het 

public health model invloed gehad op het drinkwaterfluorideringsdebat? Waarom verschoof 

het debat zich op een gegeven moment van lokaal naar nationaal niveau? 

 

Bronnenbespreking 

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen kon gebruiktgemaakt worden van het 

NMT–archief in Nieuwegein, het archief van de Gezondheidsraad in het Nationaal Archief, 

vele publicaties en rapporten in politieke, tandheelkundige, medische periodieken en in 

dagbladen en zijn bovendien dertien interviews afgenomen bij – nog in leven zijnde – 

hoofdrolspelers van het debat. Hoewel dit bronnenmateriaal geen onoverkomelijke 

tekortkomingen vertoonde, zijn er toch twee leemtes waar te nemen. Van de hoorzitting in 

1974, die op initiatief van de vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid plaatsvond, 

blijken – overigens geheel overeenkomstig het parlementair gebruik van die tijd - geen 

notulen te zijn gemaakt.  

Daarnaast is het dossier van de drinkwaterfluoridering behorende bij de portefeuille 

Volksgezondheid op de diverse ministeries niet terug te vinden in het Nationaal Archief. 

Beide hiaten konden worden weggenomen met materiaal uit de persoonlijke archieven van de 

heren Y.J. van der Meulen, B. Houwink, H.C. Moolenburgh en A. Groeneveld en de dames E. 

                                                 
86 De keuze om de directeuren van waterleidingbedrijven te scharen onder het vijfde domein van de publieke 
opinie is op het eerste gezicht discutabel. Waterleidingbedrijven zijn immers (semi)publieke overheidsorganen. 
Door het feit dat de waterbedrijven tussen het publiek en gemeentes in kwamen te staan en sommige directeuren 
zich krachtig publiekelijk uitspraken en organiseerden, is ervoor gekozen deze groep onder te brengen bij het 
vijfde domein.  

 24



Backer Dirks – Beun en H. Wientjes. De archieven zijn door de eigenaars ter beschikking 

gesteld voor de opbouw van de Collectie-Drinkwaterfluoridering (C-DWF) die zal worden 

ondergebracht bij het Universiteitsmuseum van de Universiteit Utrecht.  

 

De terminologie rond fluoride 

Bij de terminologie rond de fluoride moet een enkele kanttekening worden geplaatst. Vanaf 

1946 tot het einde van 1976 is de benaming van fluoride niet altijd dezelfde geweest. In de 

jaren veertig werden de termen ‘fluoor’, ‘fluor’ of zelfs ‘fluorium’ naast elkaar gebruikt87. In 

dit proefschrift zal de eigentijdse benaming fluoride worden aangehouden en niet het in de 

volksmond vaak gebruikte fluor. Het gaat immers hier niet om het chemisch element fluor, 

maar om de verbinding fluoride. Met uitzondering van de citaten die integraal worden 

overgenomen – en benamingen als ‘antifluor verzet’ of ‘antifluor bewegingen’ – zal de 

werkzame stof van de drinkwaterfluoridering als fluoride worden aangeduid. De diverse 

commissies die gevormd zijn, worden aangeduid als ‘Fluorcommissie’. Soms is het nodig om 

ook andere terminologie toe te lichten. Dit zal dan terug te vinden zijn in de noten. 
 

De opbouw van het proefschrift 

Het proefschrift is opgebouwd uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is getiteld ‘Een 

klassieke traditie van preventie’ en behandelt de periode van 1946 tot 1960. Het tweede 

hoofdstuk getiteld: ‘Een krachtige coalitie’ omvat de periode van 1960 tot 1968. Het derde 

hoofdstuk is getiteld: ‘Conflicterende maatschappijopvattingen’ en gaat over de laatste 

periode van 1968 tot 1976. Ten slotte vormt het vierde hoofdstuk de slotbeschouwing van het 

boek met de titel ‘De op- en ondergang van een illusie met een Happy End’. Deze uitleiding 

zal worden voorafgegaan door een samenvatting van het boek. 

                                                 
87 Kalsbeek en Backer Dirks, ‘Fluorium, fluoor, fluor, fluoride’ (1993) 125. 
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