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Hoofdstuk II 

Een krachtige coalitie (1960-1968) 
  
 
1 Nederland in de jaren zestig 

 

Nederland was aan het begin van de jaren zestig in grote mate een burgerlijk-verzuilde 

samenleving348. Veel van wat zich afspeelde in de jaren vijftig kreeg in de eerste jaren na 

1960 een probleemloos vervolg. De collectieve aanpak van de gezondheidsproblemen werd 

beschouwd als een verworvenheid. De geest van de Britse sociaal hervormer uit de jaren 

veertig, William Beveridge, waaide zogezegd nog steeds rond op het departement in Den 

Haag.  

 In de jaren zestig was echter ook sprake van vernieuwing. Eén van de vernieuwingen 

die de maatschappij van Nederland zo kenmerkte in de jaren zestig was de uitbouw van de 

welvaartsstaat tot een verzorgingsstaat. De vergroting en verbreding van de welvaart enerzijds 

en het verankeren van het welzijn in sociale zekerheid anderzijds kregen vorm in deze 

verzorgingsstaat349. Van 1948 tot 1968 zijn vrijwel alle richtlijnen op het gebied van sociale 

verzekeringen afkomstig uit het rapport-Beveridge grotendeels gerealiseerd350. De opbouw 

van deze sociale zekerheid viel uiteen in drie delen: werknemersverzekeringen, 

volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De meest spraakmakende voorbeelden van 

werknemersverzekeringen waren de Ziekenfondswet en de WAO. De Ziekenfondswet in 1964 

was een codificatie van het oude Ziekenfondsbesluit uit 1941 en verving hiermee een regeling 

die nog onder Bezettersrecht tot stand was gekomen. De WAO verving in 1966 de oude 

Ongevallenwet. De volksverzekeringen omvatten onder andere de AOW (1956) en de AWBZ 

(1967) die de financiering van onverzekerbare geneeskundige zorg regelde. De sociale 

voorzieningen werden met name gekenmerkt door het tot stand komen in 1963 van de 

Algemene Bijstandswet. Deze wet verving de Armenwet uit 1912. Al deze wetten konden 

rekenen op ruime steun van de Tweede Kamer. Bij vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer 

was aan het begin van de jaren zestig het gelijkheidsdenken aanwezig351.   

De overheid verklaarde met het afkondigen van de Algemene Bijstandswet voor het 

eerst dat zij het als haar plicht opvatte om voor mensen in moeilijke tijden te zorgen. De wet 

                                                 
348 Blom, ‘Nederland sinds 1830’ (1993) 351. 
349 Schuyt en Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit (2000) 287. 
350 Schuyt en Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit (2000) 289. 
351 De Rooy, Republiek van rivaliteiten (2002) 265. 
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moest worden gezien als een blijk van menselijke solidariteit352. Als gevolg van het door de 

Bijstandswet geschapen sociaal vangnet werd de vrouw financieel onafhankelijker van haar 

(getrouwde/gescheiden) man. Deze nieuwe wet voorzag ook in het recht op zelfontplooiing. 

Volgens deze nieuwe wet had ieder mens, ook als deze ziek, invalide of gehandicapt was, 

ondanks lichamelijke ongelijkheid het recht op evenveel kansen in de maatschappij als 

gezonde mensen353. De WAO is een ander voorbeeld van een wet die niet alleen de burger 

bijstond in zijn persoonlijke nood, maar hem ook verder moest helpen bij de terugkeer in de 

maatschappij. De WAO was bedoeld als een echte re-integratiewet354. 

In de jaren zestig trad een versnelling op in het proces van secularisering doordat de 

uitvoering van de sociale voorzieningen, veel meer dan in de periode voor 1960, plaatsvond 

buiten de verzuilde (uitvoerings)organisaties om. De band tussen de verzuilde organisaties en 

de individuele burger werd minder dwingend; de materiële afhankelijkheidsrelatie verdween 

langzamerhand355. Een goed voorbeeld hiervan is de veranderende omgang met 

huwelijksproblemen. De vanzelfsprekendheid om deze voor te leggen aan de pastoor of 

dominee werd langzamerhand vervangen door de gang naar psychiater, psycholoog of 

maatschappelijk werker. Professionalisme nam de plaats in van verzuilde en ideologische 

overtuiging356.  

De bloeiende economie zorgde, zeker na de afschaffing van de geleide loonpolitiek, 

voor ongekende welvaart357. Autoritair leiderschap, dat zo kenmerkend was geweest voor de 

voorgaande decennia, raakte in de jaren zestig in diskrediet. Tegelijkertijd klonken kritische 

geluiden over politiek, economie, religie en maatschappelijke waarden met meer kracht in de 

publieke ruimte dan in de periode daarvoor. In de periode 1950-1960 waren deze 

tegengeluiden ook al aanwezig, maar meer onder de oppervlakte. In de jaren zestig voelde een 

deel van de bevolking zich steeds meer tot allerlei vormen van maatschappijkritiek 

aangetrokken. In deze tijd vond een zekere secularisatie van burgers plaats, niet in de zin dat 

men minder gelovig werd, maar meer in de zin dat burgers hun levensovertuiging steeds meer 
                                                 
352 De Rooy, Republiek van rivaliteiten (2002) 264. 
353 De Rooy, Republiek van rivaliteiten (2002) 265; Blom, ‘Nederland sinds 1830’ (1993) 354. 
354 N. Th. H. Croon en A.N.H. Weel, ‘Meer historisch besef zou de verzekeringsgeneeskunde sieren. Interview 
met Eddy Houwaart en Wout de Boer’ in: Tijdschrift voor Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 15 (2007) 28-
30. – Dit interview heeft plaatsgevonden in verband met het boek: W.E.L. de Boer en E.S. Houwaart, 
Geschiktheid gewogen: claimbeoordeling en arbeidsongeschiktheid in Nederland, 1901-2005 (Leiden 2006). 
355 Blom, ‘Nederland sinds 1830’ (1993) 354. 
356 James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995) 98. – Over de 
veranderende patronen in het huwelijk in de jaren zestig en zeventig: Ruut Veenhoven, ‘De toekomst van het 
huwelijk’ in: Intermediair 10 (1974) 139-151. – Over de moeilijke omgang van de verzuilde universiteiten met 
betrekking tot de psychoanalyse: Hans de Waardt, ‘The shortlived apogee of psychoanalysis’ in: Idem Mending 
Minds. A cultural history of Dutch Academic Psychiatry (Rotterdam 2005) 151-195. 
357 Blom, ‘Nederland sinds 1830’ (1993) 351. 
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als privéaangelegenheid gingen beschouwen358. Het geloof werd getransformeerd van een 

publieke in een private aangelegenheid359. Zodoende verminderde de greep van de kerk op het 

leven van de gelovigen. De publieke sfeer werd ook pluriformer: de schrijvende pers raakte 

ontzuild en werd diverser en kritischer, terwijl de televisie aan het eind van de jaren zestig 

krant en radio als voornaamste informatiebron, opiniërend medium en communicatiemiddel 

van de burger naar de kroon stak.  

 
De journalistiek in transitie 
Bij dagbladen, radio en televisie was het tot in de jaren zestig gebruikelijk dat journalistieke 

doelstellingen en politieke beginselen samenvielen. Deze bijzondere mediacultuur had geleid 

tot een wijdvertakt netwerk van mensen met politieke en journalistieke dubbelfuncties. Huub 

Wijfjes spreekt in dit verband over een politiek-mediaal complex360. De journalist trad niet op 

als waakhond van de democratische rechtsorde, maar eerder als herdershond die op 

aanwijzing van zijn ‘herder’ de eigen kudde van de zuil waartoe hij behoorde bijeendreef. Tot 

1960, wanneer de schrijvende pers en de radio nog dominant zijn, bedienden de schrijvende 

media en de omroepverenigingen deze betrekkelijk welomlijnde doelgroepen361. 

Aan dit politiek-mediaal complex komt in de loop van de jaren zestig een eind. Het 

aantal dubbelfuncties neemt af, terwijl grote landelijke dagbladen afstand nemen van hun 

‘herder’ uit de desbetreffende zuilen. Het dagblad Trouw bijvoorbeeld deed begin jaren zestig 

expliciet afstand van de sociale erfenis van Abraham Kuyper en de Volkskrant hield op 

dagblad van katholiek Nederland te zijn362. De ondermijning van de stabiliteit van het 

medialandschap was door de komst van de televisie in de jaren vijftig al enigszins begonnen. 

Maar sociaal-culturele factoren gaven in de jaren daarna de doorslag. Het inkomensniveau 

van de Nederlander steeg, evenals het opleidingsniveau, de mobiliteit van de burgers nam toe, 

de huishoudens werden kleiner en traditionele instellingen en organisaties zoals 

kerkgenootschappen, politieke partijen en vakbonden zagen zich geconfronteerd met een 

teruglopend aantal leden. Voor vrouwen nam het huwelijk als instituut van economische 

zekerheid in belang af. Echtelijke trouw werd in deze periode minder vanzelfsprekend363. 

Deze ontwikkelingen gingen bij veel burgers gepaard met een verminderd gevoel van 

verbondenheid met normen en waarden in de sociale groep of zuil waartoe men 
                                                 
358 Blom, ‘Nederland sinds 1830’ (1993) 239. 
359 Zie voor de filosofische onderbouwing van deze transformatie: Jürgen Habermas, The structural 
transformation of the public sphere (Cambridge 1989). 
360 Huub Wijfjes, ‘Journalistiek in transitie’ in: Ons Erfdeel 44 (2001) 63-69. 
361 Bardoel, Medialogica (2003) 82. 
362 Jo Bardoel e.a., Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek (Den Haag 2003) 75 . 
363 S. Stuurman, ‘Het zwarte gat van de jaren vijftig’ in: KLEIO 25 (1984) 6-13, aldaar 10. 
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oorspronkelijk behoorde. De traditionele geïnstitutionaliseerde pluriformiteit van een 

verzuilde samenleving maakte plaats voor een meer dynamische en brede variëteit van 

politieke en culturele voorkeuren afhankelijk van leeftijd, opleiding en life-style364. 

De journalist besteedde in de jaren zestig veel aandacht aan deze culturele en mentale 

veranderingen. Hij was ten dele ook een exponent van die veranderingen. Hij dichtte zichzelf 

de rol van journalistieke waakhond toe en koos bewust voor een kritische professionele 

autonomie. De journalist stelde zich onafhankelijker op ten opzichte van politiek en 

autoriteiten. Zelfstandig oordeel, streven naar objectiviteit en waarheid, hinderlijk volgen van 

autoriteiten, sterke groei van het menselijk-emotioneel perspectief in de journalistieke 

presentatie en het schrijven over onrechtvaardige situaties kwamen meer centraal in de 

nieuwsvoorziening te staan365.  

In Medialogica brengen Jo Bardoel, Chris Vos, Frank van Vree en Huub Wijfjes een 

tweedeling aan in het proces van maatschappelijke individualisering dat ten grondslag lag aan 

de ontzuiling. De auteurs onderscheiden een periode tot 1960 en een periode van 1960 tot 

1975. Tot 1960 beheersten de verzuilde media het nieuws en de opinievorming. Na 1960 

maakten dagbladen, radio en televisie een proces van emancipatie door, hetgeen volgens de 

auteurs het einde betekende van de kolonisering van de openbare sfeer door politieke en 

maatschappelijke organisaties – een verschijnsel dat zijn wortels had in de laatste decennia 

van de negentiende eeuw. Door de ontzuiling en het onthecht raken van lezersgroepen 

ontstond de mogelijkheid dat uitgeverijen en redacties samengingen. Tussen 1960 en 1975 

liep het aantal redactioneel zelfstandige dagbladen terug van 61 naar 45 titels366. Voor de 

Hilversumse radiozenders vormde het jaar 1965 een omslagpunt. De voorname positie die de 

radio tot 1965 bij de nieuwsvoorziening, de meningsvorming en de ontspanning had 

ingenomen, werd overgenomen door de televisie. In 1965 ging de tweede Nederlandse 

televisiezender in de lucht367. Bovendien kwam er een derde FM-radiozender met 

‘ontspannende muziek’ naast de overige twee radiozenders.  

 

                                                 
364 Bardoel, Medialogica (2003) 77.  
365 Huub Wijfjes, ‘Journalistiek in transitie’ in: Ons Erfdeel 44 (2001) 63-69. 
366 Bardoel, Medialogica (2003) 77; Frank van Vree, De politiek van de openbaarheid. Journalistiek en publieke 
sfeer (Groningen 2000) 31-39. 
367 Op 2 oktober 1951 vond de eerste officiële Nederlandse televisie-uitzending plaats. De zendtijd bedroeg 
toentertijd drie uur per week. Dit groeide in de jaren vijftig uit naar achttien uur in 1960. Halverwege de jaren 
vijftig was het televisietoestel nog steeds een schaars goed; in 1961 waren er reeds één miljoen toestellen in 
Nederland. Op 15 juli 1965 werd het tweede Nederlandse televisiekanaal – Nederland 2 – in gebruik genomen; 
Bank, ‘Televisie in de politieke cultuur van de jaren ’60 (1989) 34-46; zoals Wending, De Nieuwe Stem en Vrij 
Nederland. Deze periodieken kunnen volgens James Kennedy, (Nieuwe Babylon (1995) 31) worden beschouwd 
als nieuwe invloedrijke media met kritische geluiden. 
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Polarisatie in de politiek 
Tegen deze achtergrond zou de drinkwaterfluoridering begin jaren zestig in Nederland 

worden geïntroduceerd. Zoals in de paragraaf ‘Treden in gebaande paden’ in hoofdstuk één – 

over de openbare gezondheidszorg in de jaren veertig en vijftig – is gezegd, paste het 

experimentele onderzoek naar de drinkwaterfluoridering in opzet heel goed bij de traditie van 

de openbare gezondheidszorg. In de jaren vijftig en zestig werd als vanzelfsprekend gezien 

dat de overheid de taak aanvaardde voor het (sociale) welzijn van haar volk te zorgen. Begin 

jaren zestig wilde men het experimentele onderzoek naar de drinkwaterfluoridering omzetten 

in een collectieve maatregel voor de gehele bevolking.  

De politieke situatie veranderde zichtbaar na het einde van het kabinet-Drees IV in 

1958. Het eind van de coalitie tussen de PvdA en de KVP in 1958 bood Nederland een 

nieuwe mogelijkheid om te moderniseren. In 1959 kwam er met het kabinet-De Quay (1959-

1963) voor het eerst sinds de oorlog een kabinet zonder socialisten. Volgens de historicus De 

Rooy betekende het eind van de Rooms-Rode coalitie ook dat de confessionele partijen hun 

traditionele positie in het midden moesten verlaten en zouden moeten gaan kiezen voor 

politiek links of politiek rechts368. Na de Nacht van Schmelzer in 1966 polariseerde de 

landelijke politiek in hoog tempo. Ook in de rest van de samenleving namen de politieke 

tegenstellingen toe. Gaandeweg de jaren zestig was het begrip politiek niet langer beperkt tot 

de staat, parlement of politieke partij. Vrijwel alle vormen van machtsverschil en misbruik in 

de samenleving kregen een politieke inhoud en alle verhoudingen tussen mensen kregen een 

politieke betekenis369. 

 

De tandheelkunde in de politiek 
Rond 1960 kwam de tandheelkunde meer in de aandacht van de landelijke politiek. Tijdens de 

behandeling van de Rijksbegroting voor Sociale Zaken en Volksgezondheid voor het 

parlementair jaar 1960 werd zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer passievol gesproken 

over dit gezondheidsonderwerp. Van links tot rechts maakten de parlementariërs zich grote 

zorgen over de gebitsgezondheid van de Nederlandse burger. Onderwerpen die op de agenda 

stonden waren: schaalvergroting van de tandheelkundige zorg, (meer) epidemiologische 

gegevens over de tandheelkundige situatie, het tandartsentekort en de aanpak van de 

gebitszorg voor de jeugd. Als een rode draad in de besprekingen over deze onderwerpen liep 

de drinkwaterfluoridering. De maatregel werd gezien als een nieuwe,veelbelovende medische 

                                                 
368 De Rooy, Republiek van rivaliteiten (2002) 248. 
369 De Rooy, Republiek van rivaliteiten (2002) 240. 
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techniek, waarover men alleen maar optimistisch kon zijn. Wellicht een beetje voorbarig 

gezien het gegeven dat de parlementariërs en senatoren nog in afwachting waren van het 

rapport van de Gezondheidsraad over cariëspreventie met behulp van fluoriden.  

  De periode van 1945 tot 1965 kan worden beschouwd als een periode van 

schaalvergroting en intensivering van de medische zorg, hospitalisering van specialistische 

zorg en kostenstijgingen370. Dit gold niet in de laatste plaats voor de tandheelkunde. De 

volumegroei ten gevolge van de invoering van de verplichte ziekenfondsverzekering in 1941 

betekende voor meer dan zestig procent van de Nederlandse bevolking dat zij aanspraak 

konden maken op een steeds groter wordend verstrekkingenpakket. Uit de Rijksbegroting van 

1960 kan ook worden afgeleid dat ook op het gebied van de tandheelkunde duidelijk sprake 

was van een schaalvergroting371. Was men in 1950 nog nauwelijks in staat betrouwbare 

gegevens over de gebitsgezondheid te produceren, in 1960 kon men over een behoorlijk 

epidemiologisch overzicht beschikken. Zo bleek de helft van de jeugd via de 

schooltandverzorging toegang tot tandheelkundige zorg te hebben. Daarnaast waren er 2600 

tandartsen werkzaam en 175 opleidingsplaatsen voor studenten tandheelkunde beschikbaar op 

de twee faculteiten tandheelkunde in Nederland; eentje in Utrecht en één in Groningen. 

Voorts waren op een bevolking van 11 miljoen Nederlanders maar liefst ruim drieënhalf 

miljoen burgers prothesedragers. De tandartsendichtheid was bovendien gestegen van één 

tandarts op de 30.400 inwoners in 1900 tot één op de 4300 in 1957372. Deze gegevens drongen 

ook door tot het Binnenhof. De Kamerleden en senatoren gebruikten de informatie om de 

noodzaak tot het maken van een tandheelkundig beleidsplan kracht bij te zetten.  

Met name de invloedrijke volksvertegenwoordiger, de huisarts J.H. Lamberts (PvdA) 

maakte van de nieuwe gegevens gebruik373. Het belang van de jeugd stond bij hem voorop als 

het ging om de organisatie van de tandheelkundige zorg, aangezien goede jeugdzorg kon 

voorkomen dat velen in toekomst met een kunstgebit zouden moeten rondlopen. Volgens 

Lamberts kon ‘de tandheelkundige gezondheid van elke natie (…) slechts verzekerd worden 

door het toepassen van wetenschappelijke maatregelen op het gebied van de preventie en de 

controle van de tandziekten bij kinderen’. De PvdA-er vond ook dat: ‘uitgebreide 

programma’s voor de behandeling van volwassenen van elk volk (-) slechts dan zin (hebben), 

indien de juiste maatregelen zijn genomen voor de afdoende tandheelkundige behandeling van 

                                                 
370 E.S. Houwaart, ‘Wederopbouw en expansie’ in: J.W. Schot e.a., Techniek in de twintigste eeuw. IV 
Huishouden, medische techniek (Zutphen 2001) 237.  
371 Het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen nam ondanks dit tekort wel toe: van 84 in 1958 tot 168 in 1959. 
372 Verslag 55e en 56e vergadering van de Tweede Kamer in: NT 15 (1960) 140-176. 
373 http://www.parlement.com 
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de kinderen’374. Daarnaast hield het Kamerlid een pleidooi voor tandheelkundig-

epidemiologisch onderzoek op grond waarvan de zorg goed op de behoeften kon worden 

afgestemd. Het Tiel-Culemborg onderzoek was volgens Lamberts een schoolvoorbeeld van 

dergelijk onderzoek: ‘in Nederland wordt sinds 1953 in Tiel 1,1 milligram fluoride per liter 

water toegevoegd, terwijl Culemborg als controlestreek dient. Deze proef zou vijftien jaar 

duren, doch de voorlopige resultaten zijn toch reeds zo indrukwekkend dat deze, gevoegd bij 

de resultaten in andere landen, voldoende zekerheid geven, op korte termijn tot algemene 

fluorisering van drinkwater over te gaan’. De jeugd was een ander punt dat veelvuldig naar 

voren kwam in de debatten. Volgens Lamberts kon ‘de proef met de lokale applicatie van 

fluor in Amsterdam sinds september 1955 binnen het raam van de schooltandverzorging (-) 

ons een nader beeld geven van de mogelijkheden, die er zijn, de huidige kleuters en 

schoolkinderen op deze wijze te behandelen’375. De mondgezondheid zag Lamberts als 

integraal onderdeel van de menselijke gezondheid. De ontwikkeling van een betere jeugdzorg 

stond bij hem hierbij voorop. Als arts was hij ervan overtuigd dat ‘de stelling van de 

tandartsen onaanvaardbaar is. Het gebit is zo essentieel voor de gezondheid van de mens, dat 

wij niet mogen rusten voordat de gebitstoestand van ons volk redelijk is. Ik maak er de 

tandartsen persoonlijk een verwijt van, dat zij niet alleen onvoldoende in hun eigen vak 

geloven, maar ook stellen, dat de huidige, zogenaamde geleidelijke ontwikkeling, die zoals 

wij hebben gezien, tot afbraak leidt, te prefereren zou zijn boven een gestimuleerde 

ontwikkeling door betere jeugdzorg’376. 

Lamberts die als huisarts in Rotterdam praktiseerde, was niet alleen een sociaal 

bewogen arts, maar hij had ook een vooruitziende blik. Hij trok stevig van leer tegen minister 

Ch.J.M.A. van Rooy van Sociale Zaken en Volksgezondheid die eerder in de Eerste Kamer 

had beweerd dat het heel moeilijk was een prognose over het benodigd aantal tandartsen in de 

toekomst te geven, laat staan over de benodigde opleidingsplaatsen of nieuwe 

opleidingsinstituten. Wel veronderstelde Van Rooy dat de effectieve werking van fluoride op 

het menselijk gebit bepalend was voor het standpunt van het kabinet over de invoering van de 

drinkwaterfluoridering. In de Senaat voorspelde hij om deze reden dan ook dat de 

Nederlandse tandheelkundige situatie beduidend zou verbeteren bij een succesvolle 

                                                 
374 HdTK, 1959-1960, 3860. 
375 Volgens het Raadsverslag in de Nieuwe Tielse Courant (13 maart 1954) was er toestemming verleend door de 
Gemeente Tiel om het fluoridegehalte van 1,1 te verhogen tot 1,2. Lamberts, ‘55e vergadering – 6 april 1960’ in 
(zitting 1959-1960) 3861; HdTK, 1959-1960, 3861. 
376 Deze stelling behelsde dat de dental-mindedness in Nederland volgens de tandartsen en met name de NMT 
als haar vertegenwoordiger nog slecht ontwikkeld is en sterk afhankelijk is van economische factoren rond 1960; 
HdTK, 1959-1960, 3860. 
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drinkwaterfluoridering. En dan met name ‘voor de jonge kinderen, die dan een beter gebit 

krijgen’. Bovendien zou de drinkwaterfluoridering volgens hem ook: ‘zijn repercussies 

(hebben) op het aantal tandartsen dat nodig is. Ik schets dit alleen om even aan te geven, hoe 

moeilijk het soms is te komen tot een juiste prognose en tot een juist aangeven van het te 

verwachten tekort aan tandartsen’377. In feite had Van Rooy gesteld dat hij ermee rekening 

hield dat de fluoridering tot minder cariës zou leiden, hetgeen tot een geringere behoefte aan 

tandartsen zou leiden. 

Lamberts was het geheel oneens met deze redenering. Hij zei hierover in de Tweede 

Kamer het oneens te zijn met datgene wat Van Rooy had voorspeld over de 

mankrachtproblematiek bij de tandartsen in verband met de al dan niet succesvolle werking 

van drinkwaterfluoridering op het menselijk gebit. Lamberts was van mening dat de 

fluoridering van invloed kon zijn op het benodigde aantal tandartsen in de toekomst. Hij 

bedoelde hiermee dat er meer tandartsen nodig zouden zijn, want ‘de komende generaties 

(zullen we ) geen prothesedragers meer verwachten, althans in zeer geringe mate. Wij 

verwachten, dat zij van hun kleuterleeftijd af tot op hoge leeftijd hun eigen gebit zullen 

hebben. Dat zit er dus aan vast en dat betekent dus, dat alleen te verwachten is, dat er meer 

tandartsen nodig zullen zijn. Daarom is het nuttig na te gaan hoe het met de kwantiteit van 

onze tandheelkundige krachten is gesteld’378. 

Lamberts had dus een hele andere blik op het tandartsentekort dan minister Van Rooy. 

Hij voorzag niet alleen dat ouderen meer tandheelkundige zorg in de komende decennia nodig 

zouden hebben – overigens een actueel punt aan het begin van de eenentwintigste eeuw – 

maar ook het tegenwoordig ingeburgerde begrip kwaliteit van leven werd door Lamberts 

gebruikt379. Volgens hem was: ‘een gaaf gebit (-)natuurlijk een sieraad, maar veel belangrijker 

is dat een goed gebit van essentiële waarde voor de gezondheid is. Het gezond houden en het 

gezond maken van het gebit is minstens even belangrijk als de zorg voor andere delen van het 

lichaam. (Men) vraagt zich wel eens af: hoe is het toch mogelijk geweest, dat er aan de 

gebitten zoveel minder aandacht is besteed’380.  

                                                 
377 Handelingen Eerste Kamer (HdEK),1959-1960, 3247. 
378 HdTK, 1959-1960, 3861. 
379 Rond 1990 komt er in de tandheelkunde wetenschappelijke belangstelling voor de ouder wordende patiënt. In 
dit verband wordt zowel verwezen naar C. de Baat en W. Kalk ed., Geriatrische tandheelkunde. De problematiek 
van ouder worden en mondgezondheid (Houten en Diegem 1999), evenals naar het proefschrift van C. de Baat, 
Een kunstgebit bij ouderen, een kwestie van aanpassen? (Proefschrift, Ridderkerk 1990); Colman McGrath en 
Raman Bedi, ‘A review of the influences of oral health on the quality of life’ in: International Journal of Health 
Promotion & Education 37 (1999) 116- 119 – met dank aan methodoloog Jacobien Kieffer MSc voor deze 
literatuurverwijzing. 
380 HdTK, 1959-1960, 3860. 
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Kortom, in het voorjaar van 1960 was de aandacht van de Tweede Kamer gewekt voor 

een maatregel waarmee wellicht het tandartsentekort opgelost kon worden. De grote 

financiële besparingen en de oplossing van het mankrachttekort leken het ei van Columbus te 

zijn. De Volkskrant berichtte naar aanleiding van het Kamerdebat enthousiast over dit ‘middel 

tegen tandbederf in het leidingwater’381. De krant trok de conclusie dat Nederland binnenkort 

geheel gefluorideerd zou gaan worden. Op basis van de lovende woorden van de katholieke 

minister Van Rooy meldde de krant dat ‘binnen afzienbare tijd (-) in grote delen van het land 

fluor in het drinkwater (zal) worden gedaan. Fluorgebrek is aanleiding tot tandziekten. Mr. 

Van Rooy (…) zei gisteren in de Tweede Kamer dat in Amerika het tandbederf goed is 

bestreden door fluor in het water te doen. Toch heeft Nederland in Tiel en Culemborg nog 

eigen proeven willen nemen. De goede invloed van fluor is in Tiel en Culemborg zo duidelijk 

gebleken, dat het volgens de regering zeker zin heeft in een veel groter gebied het middel toe 

te passen’382. 

Meer in het algemeen interpreteerde de pers vanaf april 1960 het optreden van Van 

Rooy in de Eerste en de Tweede Kamer als een aanwijzing dat er binnenkort gefluorideerd 

drinkwater verwacht kon worden in Nederland. De Volkskrant wist dat dat zou gebeuren ‘in 

de vorm van een verzoek van de minister van sociale zaken en volksgezondheid aan de 

waterleidingbedrijven, veelal gemeentelijke bedrijven die dus niet verplicht kunnen worden 

om het water te fluoriseren’383. 

Of iedereen er in deze maanden zo over dacht, is niet geheel duidelijk. In elk geval 

keken politici en tandheelkundigen reikhalzend uit naar het verschijnen van het rapport van de 

Gezondheidsraad waarbij van het experimentele onderzoek naar drinkwaterfluoridering 

verslag zou worden gedaan384.  

 

De deplorabele staat van het Nederlandse gebit 
Het vraagstuk van het tekort aan tandartsen werd niet alleen in de landelijke politiek 

aangeroerd, ook in ziekenfondskringen en op de universiteit maakte men zich er druk over. In 

een commentaar op de nieuwe Ziekenfondswet die in 1964 door de Tweede Kamer was 

aangenomen, zette de redactie van Het Ziekenfonds haar vraagtekens bij de ontwikkelingen 

van de tandheelkundige zorgverlening in Nederland385. De problemen in de tandheelkundige 

                                                 
381 ‘Regering overtuigd van nut. Middel tegen tandbederf in het leidingwater’ in: de Volkskrant (8 april 1960). 
382 ‘Regering overtuigd van nut. Middel tegen tandbederf in het leidingwater’ in: de Volkskrant (8 april 1960). 
383 ‘Advies verwacht: fluor in water’ in de Volkskrant (8 april 1960). 
384 ‘Nota (NMT) inzake de voorbereiding van het tweede ledencongres op 10 en 11 juni ’60 te Hilversum, d.d. 24 
maart 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504. 
385 Dit was het blad van het orgaan van de Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfondsen in Nederland. 
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zorg lagen de ziekenfondsen zwaar op de maag , aldus de redactie.386. In hetzelfde nummer 

van het tijdschrift spraken drie (jonge) hoogleraren van de nieuw opgerichte Subfaculteit 

Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam, M. Hut, F.J. Tempel en J.B. Visser, zich 

uit over de tandheelkundige noodtoestand. Zij wilden de noodklok over het grote 

tandartsentekort in Nederland luiden en gaven aan dat er een enorm scheve verhouding 

bestond tussen de vraag naar tandheelkundige zorg en het aanbod van zorg, De scheve 

verhouding had volgens hen tot gevolg dat vele tandartsen overbelast waren. Dit feit zou de 

tandheelkundige stand nog wel eens de kop kunnen gaan kosten, omdat het toenmalige 

systeem voor de toenemende zorgvraag en het verstrekkingenpakket niet toereikend was. 

Volgens de kersverse hoogleraren was het mankrachtprobleem slechts ten dele 

verantwoordelijk voor het hele tandheelkundige zorgprobleem van de midden jaren zestig. 

Ook de patiënten zelf, de deplorabele staat van Nederlandse gebitten en het niet-ontwikkelde 

gebitsbewustzijn maakte het restauratieve werk van de tandarts in de jaren zestig tot een 

‘dweilen met de kraan open’, aldus de drie Amsterdamse hoogleraren387. 

 

Het Waterleidingbesluit 
Voorafgaande aan de publicatie van het rapport van de Gezondheidsraad trof minister Van 

Rooy een wettelijke voorziening die de fluoridering van het drinkwater in de toekomst 

mogelijk moest maken. Dit gebeurde door middel van een wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit van de Waterleidingwet uit 1957. Op 7 juni 1960, twee dagen voor de 

persconferentie waarop het rapport van de Gezondheidsraad zou worden gepresenteerd, werd 

bij Koninklijk Besluit het zogenaamde Waterleidingbesluit genomen waarbij in het bijzonder 

artikel 4 lid 3 op fluoride in het drinkwater van toepassing was388. Deze paragraaf luidde dat 

‘onverminderd de bevoegdheid van de eigenaar aan het water stoffen toe te voegen ter 

bereiding van drinkwater, het hem niet (is) toegestaan zonder goedkeuring van Onze Minister 

aan het water stoffen toe te voegen met het doel deze door middel van het drinkwater aan de 

verbruikers te doen toekomen’389. Het was deze ‘goedkeuring’ die de minister de 

mogelijkheid gaf de eigenaar van een drinkwaterleiding toe staan te fluorideren.  

                                                 
386 H. v.d. H, ‘Met goede Moed’ in: Het Ziekenfonds 39 (1965) 1. 
387 Vanaf het academisch jaar 1964-1965 werd er een aanvang gemaakt met het opzetten van onderwijs 
tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam.: Het Ziekenfonds 39 (1965) 17-22. 
388 Koninklijk Besluit Stb. 345, ‘Besluit van 7 juni 1960, houdende technische hygiënische, geneeskundige en 
administratieve uitvoeringsmaatregelen van de waterleidingwet (Waterleidingbesluit) in: Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden (1960) 895. 
389 Stb. 345, ‘Besluit van 7 juni 1960’ (1960) 895. 
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 Zo ver was het in de zomer van 1960 nog niet; de heer P.L. Stal, de plaatsvervangend 

Directeur-Generaal van de Volksgezondheid, gaf aan dat de minister het rapport van de 

Gezondheidsraad had vrijgegeven: ‘(…) met de restrictie dat de Minister op het ogenblik zijn 

standpunt nog niet wilde bepalen, maar eerst de reacties van dit rapport eens wil afwachten. 

Met andere woorden: het is de wens van de Minister, dat dit rapport in discussie wordt 

gesteld’390. 

 Als behendige politicus wilde Van Rooy eerst kijken hoeveel draagvlak er zou zijn om 

de maatregel van de drinkwaterfluoridering in te voeren. Hiermee doorkruiste de minister het 

bestaande beeld van hem als onervaren en mislukte minister. Van Rooy nam in deze 

weliswaar eerst een afwachtende houding in, maar hij was bezig een praktische mogelijkheid 

te scheppen om fluoridering mogelijk te maken391. Op dit punt was hij juist voortvarend te 

werk gegaan. Wettelijk gezien had de minister de voorwaarden geschapen om 

drinkwaterfluoridering op korte termijn mogelijk te maken. Het kan niet anders dan dat Van 

Rooy met vooruitziende blik het Waterleidingbesluit in voorbereiding had genomen in de 

hoop op een gunstige ontvangst van het rapport van de Gezondheidsraad. 
 

 

2 Het lang verwachte rapport 

 

Aan de vooravond van het verschijnen van het rapport van de Gezondheidsraad waren 

bezorgde geluiden te horen in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Het tijdschrift 

meldde dat in bepaalde gedeelten van Engeland de drinkwaterfluoridering via een gerechtelijk 

bevel was stopgezet. De redactie stelde dat ‘wie nog in de mening mocht verkeren dat er na 

het oplossen van de wetenschappelijke en technische problemen met betrekking tot de 

fluoridering van drinkwater geen wezenlijke bezwaren meer bestaan tegen de invoering van 

deze heilzame preventieve maatregelen, zal na kennismaking van onderstaande, aan de 

“Lancet” ontleende, tirade (…) wellicht erkennen dat er aanleiding is zijn opvatting te 

herzien’392. Gevoelskwesties, met name met betrekking tot de betrouwbaarheid van zuiver 

water, blijken een grote rol te spelen bij het creëren van draagvlak voor de collectieve 

drinkwaterfluoridering, aldus de redactie die de Lancet als volgt citeerde:  

                                                 
390 ‘Rede van dr. P.L. Stal’ in: Ledencongres 1960. Caries preventie door fluoriden. NT 15 (1960) 11. 
391 Volgens www.parlement.com: Mislukte Van Rooy geheel in de functie van minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en trad, nadat zijn voorstellen over de kinderbijslag kritisch waren ontvangen, al na twee jaar 
af in 1961. Hij werd vervolgens burgemeester van Heerlen en daarna Commissaris der Koningin (Gouverneur) in 
Limburg. 
392 ‘Buitenland. Weerstanden tegen fluoridering’ in: NTVT 66 (1959) 866. 
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Afb. 5  De fabrikant Omega leverde de fluorideringsapparatuur in Nederland. De bouwtekening is afkomstig 

van de ‘Walsdoseerder’ en oplosvat voor Goeree-Overflakkee. Het plaatje laat zien hoe deze apparatuur 
eruitzag in Tiel. 

 

 110



‘Although the WHO expert committee on water fluoridation has published a technical report 

approving this dental health measure, in England the Andover Corporation has been forced by 

court action to stop fluoridation, and the East Worcestershire Waterworks Company is so 

uncertain whether it has legal powers to add fluoride to the water that is has refused to do so 

when asked by three local authorities. This ironical situation is a reminder that scientific 

victories will be of little avail if the political battles are lost’393. 

 
De Engelse situatie leerde de Nederlanders dat voor het verkrijgen van maatschappelijk 

draagvlak niet alleen overtuigend wetenschappelijk bewijs nodig was. Naast bewezen 

wetenschappelijke feiten moest sprake zijn van politieke daadkracht en eensgezindheid 

alvorens een dergelijke ingrijpende maatregel als drinkwaterfluoridering zou kunnen worden 

ingevoerd.  

 

De presentatie van het rapport 
In juni 1960 bracht de Gezondheidsraad haar rapport in de openbaarheid. Dit gebeurde tijdens 

een persconferentie die in samenwerking met de NMT was georganiseerd394. Hier zullen we 

in de volgende paragraaf nog uitvoerig bij stilstaan. De conclusies van de Gezondheidsraad 

kwamen kort gezegd op het volgende neer: 

1. De toevoeging van fluoride aan het drinkwater in een concentratie van 1.0 – 1.2 mg. 
per liter zou een zeer belangrijke daling van de cariësfrequentie tot gevolg hebben. 

2. Een fluoridetoevoeging aan het water in de genoemde concentratie was als niet 
schadelijk voor de gezondheid te beschouwen. 

3. De fluoridetoevoeging aan het Nederlandse drinkwater was aan te bevelen in een 
concentratie van 1,0 – 1,2 mg. per liter. 

4. De kosten van de waterfluoridering waren gering in vergelijking tot de kosten van de 
tandheelkundige behandeling. 

5. Indien men tot fluoridering over zou gaan, was het van belang dat dit in nauw overleg 
met de verantwoordelijke instanties plaatsvindt. 

6. Er dienden voldoende waarborgen te zijn dat de fluoridering zo exact mogelijk wordt 
uitgevoerd395.  

 

Het 115 pagina’s tellend rapport bestond voor het grootste gedeelte uit een bespreking van de 

medische, tandheelkundige en technische aspecten die aan het fluorideringsvraagstuk zijn 

verbonden. Opmerkelijk is dat het rapport weliswaar was getiteld Cariëspreventie met 
                                                 
393 Deze passage is afkomstig uit: NTVT 66 (1959) 866, alwaar deze passage is overgenomen uit:’Water 
Fluoridation’ in: Dental Abstracts 4 (oktober, 1959) 45, welke op haar beurt de passage weer heeft overgenomen 
uit: ‘Water Fluoridation’ Lancet 7049 (4 oktober 1958) 741-743. 
394 ‘Verslag van het onderhoud met Prof. Muntendam over het Tweede Ledencongres te Hilversum op 23 maart 
1960 ten departemente’ d.d. 23 maart 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504. 
395 Wester, Cariëspreventie met fluoriden (1960) 112. 
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fluoriden, maar dat het stuk in principe slechts over drinkwaterfluoridering ging. De 

Fluorcommissie had in 1948 wel de opdracht meegekregen om alle toepassingsmogelijkheden 

van fluoride te bekijken, maar pas aan het eind van het rapport onder het kopje ‘Andere 

toedieningswijzen van fluoride’ wordt geconcludeerd dat ‘Alle andere methoden (lokale 

applicatie van fluoorzouten, melk- of zoutfluoridering en fluoridehoudende tabletten) (…) 

grote nadelen hebben bij een massale toepassing’396. Daarnaast behoefden deze in 1948 en 

1949 geopperde alternatieven – evenals de drinkwaterfluoridering – ook nog aanvullend en 

experimenteel onderzoek van tien tot vijftien jaar om op een verantwoorde wijze de 

werkzaamheid van de fluoride op de mondgezondheid aan te kunnen tonen. Bovendien zou 

het risico van overdosering, met name voor fluoridetabletjes aanwezig zijn, iets wat volgens 

de Gezondheidsraad bij de drinkwaterfluoridering uitgesloten was. Zoals gezegd, het rapport 

ging slechts in op de drinkwaterfluoridering. 

In de bespreking van de drinkwaterfluoridering klonk de stem van de TNO-

Cariëswerkgroep luid en duidelijk door. Verschillende onderwerpen passeerden de revue 

zoals het mechanisme van de fluoridewerking, het onderzoek in Nederland (onder andere naar 

het natuurlijke gehalte van fluoride in het Nederlandse drinkwater), de uitkomsten van het 

Nederlandse onderzoek in Tiel-Culemborg, alternatieve toedieningswijzen van fluoride en de 

praktische uitvoering van de waterfluoridering (de fluorideringsinstallatie van Tiel).397  

 
Dagbladen en maatschappelijke organisaties 
In de dagbladen werd overwegend positief gereageerd op het rapport van de 

Gezondheidsraad398. Het Algemeen Handelsblad kopte optimistisch met ‘In Tiel begint de 

victorie’399. In de berichtgeving overheersten de mededelingen dat elke gemeente zelf zou 

moeten beslissen of zij wilde fluorideren. Ook het gegeven dat de cariës met wel 50% 

teruggebracht zou kunnen worden, werd veelvuldig gemeld evenals de mededeling dat de 

kosten betrekkelijk gering zouden zijn.  
                                                 
396 Wester, Cariëspreventie met fluoriden (1960) 111. 
397 Naar aanleiding van de positieve bevindingen van het Tiel-Culemborg onderzoek door de TNO 
Cariëswerkgroep werd niet alleen een rapport voor de Gezondheidsraad geschreven, maar werd er ook een 
Nederlandstalig en een Engelstalig artikel gepubliceerd. Beide wetenschappelijke artikelen waren bedoeld om de 
binnenlandse en buitenlandse collega’s verslag te doen over de ervaringen van 6 ½ jaar dubbelblindproeven met 
fluorideren van drinkwater in Nederland. In 1961 zullen deze publicaties wereldkundig worden gemaakt nadat ze 
eerst als basis hadden gediend voor het rapport van de Gezondheidsraad. 
Backer Dirks, Kwant en Houwink, ‘Fluoride toevoeging aan drinkwater’ (1961) 851-863; O. Backer Dirks e.a., 
‘The result of 6 1/2 years of artificial drinking water in the Netherlands. The Tiel-Culemborg experiment’ in: 
Archives of Oral Biology 5 (1961) 284-300. 
398 o.a. Algemeen Handelsblad, N.R.C., Het Vaderland, Leeuwarder Courant, Dordtenaar, Tielse Courant, 
Deventer Dagblad, Schoonhovense Courant, Dagblad van Noord Limburg. 
399 ‘In Tiel Begint de victorie. Tandbederf met de helft omlaag door fluoridering van drinkwater’ in: Algemeen 
Handelsblad ( 9 juni 1960). 
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De reacties van professionals daarentegen waren kritischer. Ronduit negatief waren de 

geluiden uit de kring van waterleidingexploitanten en van juristen die bij het Genootschap 

voor den Rechtstaat waren aangesloten400. Deze zullen verderop uitvoeriger worden 

besproken. Het blad Verpleging van de Christelijke Bond van Overheidspersoneel stelde het 

oneens te zijn met de aanbeveling de fluoridering decentraal in te voeren. Volgens hem 

behoorde de ‘beslissing of men al of niet tot de fluoridering zal overgaan niet de bevoegdheid 

te zijn van elke gemeentebestuur afzonderlijk’. De Verpleging vond dat het water dusdanig 

van algemeen belang was dat het hele land dit aanging en niet alleen een regio of gemeente. 

Om deze reden zouden er door de Tweede Kamer wettelijke maatregelen moeten worden 

getroffen om de fluoridering – met in achtneming van de gevoeligheden rond dit onderwerp – 

wettelijk te verankeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de organen van de 

drinkwatervoorziening en tandheelkunde zouden bij deze voorbereiding in het overleg moeten 

worden betrokken. Een landelijke regeling zou de afhankelijkheid van die gemeenten 

opheffen die geen eigen drinkwatervoorziening hadden. Op deze manier hoefden andere 

gemeentebesturen niet te beslissen over gemeenten zonder eigen drinkwatervoorziening. 

Daarnaast zou de uniforme landelijke regeling ook algemeen verbindend verklaard kunnen 

worden voor de gehele bevolking. Kortom, volgens De Verpleging was het in het belang van 

de volksgezondheid en van het gehele volk dat er een uniforme landelijk geldende regeling 

kwam voor de drinkwaterfluoridering401.  

 

De wettelijke voorziening van de minister 
Het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid had laten weten dat de minister de 

periode na het vrijgeven van het rapport zou gebruiken om zich te bezinnen op de 

vervolgprocedure. Wellicht wist Van Rooy zich door de positieve reacties op het rapport al 

                                                 
400 Jhr. E.C. Storm van ’s Gravesande, ‘Tafelrede van de President-Commissaris van de N.V. Intercommunale 
Waterleiding Gebied Leeuwarden ter gelegenheid van de opening van de waterleiding op Ameland’ d.d. 8 juni 
1961 uitgesproken door de burgemeester van Leeuwarden, A.A.M. van der Meulen in: C-DWF/ lemma 
Waterleidingbedrijven; ‘Fluor en demagogie. Drinkwater contra tandbederf’ in: Haagse Post (23 december 
1960). 
401 C. de Bruijn, ‘Cariës-preventie met fluoriden’ in: Verpleging. Blad voor de groep Volksgezondheid van de 
Ned. Christelijke bond van overheidspersoneel (1959) 191 (zoals een afdruk hiervan is gevonden in: Archief 
NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 750; De redactie van het blad Verpleging schreef naar aanleiding van het 
publiceren van haar kritische kanttekeningen overigens wel een brief met verontschuldigingen aan de NMT. 
Hierin werd gesteld dat zij enerzijds niet geheel goed waren geïnformeerd en anderzijds dat zij ondanks de 
kritiek op decentrale implementatie van deze openbare gezondheidsmaatregel toch positief stonden tegenover 
deze preventiemaatregel. Bovendien hoopten zij mee te werken aan de ‘propaganda’ voor de 
drinkwaterfluoridering. Aldus de brief van C. de Bruijn, secretaris Groep Volksgezondheid van de Nederlandse 
Christelijke Bond van Overheidspersoneel aan de NMT, d.d. 26 september 1960 in: C-DWF/lemma NMT. 
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snel gesterkt, want als reactie op Kamervragen – nog geen twee maanden na het verschijnen 

van het rapport – wilde hij de fluoridering zeker mogelijk maken.  

 Op een Kamervraag van het Kamerlid Van Lienden (PvdA) welke maatregelen de 

minister zou gaan nemen naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad antwoordde 

Van Rooy dat hij reeds wettelijke voorzieningen had getroffen, namelijk het zogenaamde 

Waterleidingbesluit. De minister verzekerde de Kamer dat hij van plan was om, wanneer hem 

om toestemming tot fluoridering zou worden gevraagd hij zijn goedkeuring, voorzien van de 

nodige waarborgen, zou verlenen’402. In één van de volgende paragrafen zullen we zien hoe 

die waarborgen eruit zagen. Ook vroeg Van Lienden of het de ministers bedoeling was om 

waterleidingbedrijven te stimuleren het drinkwater te gaan fluorideren. Hierop antwoordde 

Van Rooy dat gezien de talrijke spontane en positieve reacties op het rapport van de 

Gezondheidsraad, het stimuleren van fluoridering van drinkwater zich kon beperken tot het 

geven van de juiste voorlichting403. Nog geen jaar later stelde Van Rooy op advies van de 

Gezondheidsraad een  Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater in. Deze commissie 

zou tijdens haar officiële installatie op 22 december van hetzelfde jaar worden omgedoopt tot 

Voorlichtingscommissie “Fluoridering Drinkwater”.404.  

 Zoals gezegd, werd een persconferentie georganiseerd om het rapport van de 

Gezondheidsraad te kunnen presenteren. Dit zou gebeuren in samenwerking met de NMT die 

tegelijkertijd een ledencongres wilde organiseren dat geheel in het teken moest staan van de 

drinkwaterfluoridering. Deze bijzondere bijeenkomst van de NMT zal worden behandeld in 

de volgende paragraaf. 

 

3 De Fluoriade te Hilversum 

 

De jaren na de Tweede Wereldoorlog stonden voor de tandheelkunde in Nederland in het 

teken van de verwetenschappelijking van het vakgebied die hand in hand ging met de 

professionalisering van de beroepsgroep. De verwetenschappelijking van de tandheelkunde 

kwam zowel naar voren op het gebied van onderwijs als onderzoek. Sinds de oprichting van 

de Kliniek tot herkenning en genezing van Tand-, Oor-, Huid-, Keel- en Kinderziekten in 

1865 van dr. Th. Dentz was er in Nederland slechts één mogelijkheid waar tandheelkundig 

                                                 
402 ‘Uit de Handelingen van de Tweede Kamer’ d.d. 22 juni 1960 in: NT 15 (1960) 231. 
403 ‘Uit de Handelingen van de 2e Kamer’ d.d. 22 juni 1960 in: NT 15 (1960) 232. 
404 P. Muntendam, ‘De betekenis van Dr. Jan Wester voor de volksgezondheid’ in: H. ter Borg e.a., 1955-1966. 
Dr. J. Wester. Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid en 
de Gezondheidsraad (Den Haag 1966) 15-19. 
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onderwijs in georganiseerd verband plaatsvond405. Tot 1947 bleef Utrecht de enige plaats in 

Nederland waar zich een tandheelkundige opleiding bevond406. Door de oprichting van 

nieuwe subfaculteiten in de jaren vijftig en zestig waren er in Nederland in 1970 zes 

academische opleidingen voor de tandheelkunde.  

Op het terrein van onderzoek kan het Tiel-Culemborg experiment worden beschouwd 

als één van de eerste grote onderzoeken op het gebied van de tandheelkundige epidemiologie. 

Daarnaast was er in de jaren vijftig sprake van differentiatie binnen de tandheelkunde. Een 

tweetal specialismen was in de jaren vijftig al bij de wet erkend, namelijk de orthodontie in 

1953 en de kaakchirurgie in 1956407. Naast deze verdieping was er sprake van een verbreding 

van het zorgaanbod: de tandarts kreeg vanaf 1964 bijvoorbeeld hulp van de mondhygiënist408. 

De professionalisering van het beroep uitte zich tevens in de maatschappelijke 

oriëntatie van de professie. Volgens de gezondheidswetenschapper Boot kan (medische) 

professionalisering worden omschreven als ‘een legitimering van een professionele status’, 

dat wil zeggen dat een beroepsgroep leken en de staat weet te overtuigen van de grote sociale 

en technische waarde van die beroepsgroep voor de samenleving409. Een beproefde manier om 

te overtuigen was het organiseren van wetenschappelijke congressen over de nieuwste stand 

van wetenschap. Voor de tandheelkunde gebeurde dat voor het eerst in 1959 en het onderwerp 

was kindertandheelkunde.410. 

Een vergelijking met de huisartsen dringt zich hierbij op. In 1956 werd ook de 

wetenschappelijke vereniging van huisartsen opgericht: het Nederlands Huisartsen 

Genootschap (NHG). Het NHG had het tot zijn belangrijkste doelstelling gemaakt om de 

wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te stimuleren411. In 

dezelfde geest besloot de NMT als beroepsorganisatie voor tandartsen in Nederland in 1959 

voor haar leden jaarlijks een wetenschappelijk congres te houden. De vakkennis werd op deze 

manier voor de achterban op peil gehouden, maar ook het geven van voorlichting behoorde tot 

de doelstelling van een dergelijk wetenschappelijk congres412. Het beeld van de gemiddelde 

tandarts na de Tweede Wereldoorlog, dat veelal nog neerkwam op ‘handjes en geld’, zou 

                                                 
405 Den Dekker, Sociale tandheelkunde (2004) 43. 
406 Van Wiggen, In meer eerbare banen. (1987) 217. 
407 Den Dekker, Sociale Tandheelkunde (2004) 48. 
408 Den Dekker, Sociale Tandheelkunde (2004) 48, 49. 
409 J.M.D. Boot heeft samen met M.H.J.M. Knapen het standaardwerk geschreven: De Nederlandse 
gezondheidszorg (Utrecht 1986). De eerste druk verscheen in 1986 en de elfde en herziene druk in 2005. Twee 
jaar later verschijnt er van de hand van J.M.D. Boot, Organisatie van de gezondheidszorg (Assen 2007); J.M.D. 
Boot, ‘Sociale stratificatie’ in: Idem, Inleiding in de medische sociologie (Assen 2001) 81. 
410 Boot, ‘Sociale stratificatie’ (2001) 81. 
411 Zie hiervoor: http://nhg.artsennet.nl (Over het NHG). 
412 P. Muntendam, ‘Prof. Muntendam opent het Congres’ in: NT 14 (1959) 253, 254. 
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kunnen worden bijgesteld door het wetenschappelijke streven van ‘verheffing van het peil der 

tandheelkunde’413. Het verbeteren van de volksgezondheid was zeker onderdeel van het eerste 

congres dat ging over de tandheelkundige verzorging van de jeugd414. Maar het bespelen van 

de publieke opinie om de onbaatzuchtigheid van de tandheelkundige stand ten toon te 

spreiden vormde ook een motief415. Het lijdt geen twijfel dat het prestige van de tandarts 

mede door dit soort activiteiten in de jaren zestig en zeventig is toegenomen.416 

Het leek de NMT een toepasselijke gedachte om haar tweede ledencongres voor het 

wetenschappelijke gedeelte te wijden aan het effect van fluoride op het menselijke gebit. Het 

rapport van de Gezondheidsraad, alsmede de onderzoekingen in Tiel-Culemborg, zouden 

hierbij de hoofdonderwerpen moeten zijn. In de uitnodiging voor het congres stond de 

verwachting dat de drinkwaterfluoridering ooit op grote schaal plaats zou gaan vinden417. Dit 

tweede ledencongres van de NMT in 1960 zou in de pers te boek komen te staan als de 

Fluoriade418.  

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij dit tweede ledencongres in 1960, omdat bij dit 

congres de lijnen in het licht van verwetenschappelijking en professionalisering 

samenkwamen. De doelstelling van het congres was drieledig: het informeren van de 

achterban over het onderzoek Tiel-Culemborg, het voorlichten van de pers omtrent de 

drinkwaterfluoridering en het creëren van politiek draagvlak voor deze openbare 

gezondheidsmaatregel. Het congres betekende een keerpunt voor de NMT, niet alleen als 

symbool van professionalisering. Ook het geven van voorlichting en het bedrijven van public 

relations waren een novum voor de beroepsorganisatie van tandartsen in Nederland. Binnen 

de NMT leefde het besef dat met de voorgenomen drinkwaterfluoridering iets bijzonders op 

stapel stond en dat de maatregel diepgaande consequenties zou hebben niet alleen voor de 

tandheelkunde, maar voor de gehele Nederlandse samenleving. Met betrekking tot het congres 

vond men dan ook dat de fluoridering niet alleen een tandheelkundige zaak is, maar ook een 

                                                 
413 Interview IV Kwant en Ploos van Amstel, 7 april 2005, Bennekom, 11. 
414 ‘Maatschappij Congres 1959’ in: NT 14 (1959) 245. 
415 ‘Muntendam, ‘Prof. Muntendam opent het Congres’ (1959) 253, 254.  
416 Het proces van verwetenschappelijking en professionalisering had ook zijn weerslag op de status van tandarts 
in de Nederlandse beroepenstratificatie. Volgens de sociologen Braam en Geurts zijn in de periode van 1940 tot 
1980 de veranderingen in de Nederlandse beroepenstratificatie gerelateerd aan de toegenomen wetenschappelijke 
deskundigheid. Beroepen die zich vooral kenmerken door wetenschappelijke deskundigheid zouden in prestige 
zijn gestegen ten opzichte van beroepen die zich vooral kenmerken door integriteit416. Volgens Braam en Geurts 
zou de tandarts evenals de arts worden gekenmerkt door zowel een hoog integriteitniveau als een hoog 
wetenschappelijk niveau. 
417 Vooraankondiging: ‘Belangrijke Mededeling inzake het Tweede Ledencongres’, d.d. 2 april 1960 in: Archief 
NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504. 
418 De benaming Fluoriade is afkomstig uit berichtgeving van de Nieuwe Rotterdamse Courant: ‘Tweedaagse 
“fluoriade” in Hilversum. Tandartsen vóór toevoeging van fluorzout aan drinkwater’ in: N.R.C. (13 juni 1960). 
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zaak ‘van en door ons gehele volk’. ‘Medewerking van de Overheid is noodzakelijk, begrip 

van de bevolking onmisbaar’419. Zo vond er bijvoorbeeld aan de vooravond van het congres 

een strak georganiseerde persconferentie plaats. Daarnaast was er het voornemen om de 

Nederlandse pers uit te nodigen tijdens het congres. 

Alvorens in te gaan op de inhoud van het congres zullen drie in het oog springende 

kwesties worden behandeld. Ten eerste de weinige kritische geluiden rond het congres, ten 

tweede de functie van applausmachine die de leden van de NMT op het congres vervulden en 

ten derde de bijzondere positie van de pers op het congres.  

 

Overdonderd 
Men krijgt de indruk dat de organisatoren van het congres kritische commentaren op de 

drinkwaterfluoridering bewust hebben willen weren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een aanvaring 

met de gerespecteerde Amsterdamse tandarts H. Egyedi. Tandarts Egyedi had twee weken 

voor het congres contact opgenomen met de secretaris-penningmeester J. Stork met het 

verzoek om in tien minuten zijn eigen onderzoek te mogen toelichten. Stork antwoordde per 

brief dat het programma reeds was overladen, maar dat Egyedi wel gebruik zou kunnen 

maken van de forumdiscussie die na de voordrachten zou plaatsvinden. Uit de reactie van 

Stork valt op te maken dat Egyedi niet geheel in de pas liep met de positieve stemming 

omtrent de drinkwaterfluoridering: ‘De [forumdiscussie] biedt u (…) de mogelijkheid om, zij 

het dan ook zeer in het kort, van een eventueel afwijkende mening te doen blijken’420. De 

gepromoveerde tandarts Egyedi was geen onbetekenende onderzoeker in de tandheelkunde. 

Integendeel, hij had een originele theorie opgesteld om het cariësprobleem te analyseren421. 

Zijn ontdekking was uitgemond in een publicatie en een voordracht in 1953 waarmee hij 

bekendheid in tandheelkundige kring had verworven422. 

Stork en de andere organisatoren van het congres hadden succes met het weren van 

kritische geluiden. De congresgangers zouden de resultaten van het onderzoek van Tiel-

Culemborg met enthousiasme aanhoren. Afgaande op de verslagen van de Fluoriade 

droomden de congresgangers van niets minder dan een gefluorideerd Nederland. De Fluoriade 

                                                 
419 Redactie, ‘Maatschappij Congres 1960’ in: Ledencongres 1960. Caries preventie door fluoriden. NT 15 
(1960) 3. 
420 Brief van J. Stork aan H. Egyedi, d.d. 30 mei 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504. 
421 Hij had de Zuurtheorie verbonden met de ontleding van proteïnen met betrekking tot de verklaring van het 
ontstaan van cariës; H. Egyedi, ‘Over de oorzaak van de tandcariës’ in: NTVT 49 (1952) 896-906. 
422 H. Egyedi, ‘Experimentele grondslag der glycogeentheorie van glazuurcaries’ in: NTVT 50 (1953) 624-632; 
de glycogeentheorie komt erop neer dat van de ingenomen hoeveelheid suiker het deel dat niet door de lever 
wordt omgezet in glycogeen (= dierlijk zetmeel) wordt vastgelegd als glycogeen in de organische matrix van het 
tandglazuur. 
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symboliseerde uiteindelijk de succesvolle ontmoeting tussen de verschillende spelers in het 

veld van de drinkwaterfluoridering: waterleidingbedrijf, onderzoeker, tandarts, ambtenaren 

van het ministerie van Volksgezondheid, minister en parlementaire pers, ze waren allemaal 

present. Aan tafel bij de afsluitende forumdiscussie zaten zowel een directeur van een 

waterleidingbedrijf als onderzoekers van het TNO-onderzoek in Tiel-Culemborg, bestuurders 

van de beroepsorganisatie voor tandartsen, een lid van de Fluorcommissie van de 

Gezondheidsraad en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Tegenover deze 

tafel zaten leden van de NMT en de verzamelde pers423. De NMT en Muntendam konden zich 

daarbij geen al te kritische geluiden permitteren, al was het maar omdat voor het eerst de pers 

bij het congres werd toegelaten. Door de afwezigheid van kritische geluiden was het congres 

eigenlijk in een applausmachine ontaard. 

 

Nieuwe omgang met de media 
Om aan de doelstelling van het congres te kunnen voldoen, was de gastenlijst zeer zorgvuldig 

samengesteld. Om te beginnen moest de gehele tandheelkundige wereld in Nederland acte de 

présence geven: de onderzoekers van TNO, de bestuurders en leden van de NMT (de 

tandartsen algemeen practicus), internationale tandheelkundige onderzoekers, maar ook de 

nieuwe generatie tandartsen was aanwezig in de hoedanigheid van de studenten 

tandheelkunde uit Utrecht. De leden van de tandheelkundige studentenvereniging “John 

Tomes” zouden in ruil voor verleende diensten als ordecommissaris tijdens de diverse 

ontvangsten gratis toegang krijgen tot de avondfestiviteiten 424.  

Het had nogal wat voeten in de aarde om de inleiders over de drinkwaterfluoridering te 

laten spreken in aanwezigheid van de pers. Niet iedereen binnen de coalitie van de 

tandheelkundige wereld en de overheid leek zich tijdens de voorbereiding van het congres te 

kunnen vinden in het nieuwe persbeleid. De voorzitter van de Gezondheidsraad Wester had 

bijvoorbeeld grote moeite met de aanpak. Enkele maanden voor het congres liet hij weten dat 

moest toegeven dat ‘de tandartsen bij het “rijpingsproces” een grote rol spelen, maar (dat) hij 

zich bepaald zal verzetten wanneer de Pers bij het congres komt’. Om deze reden stelde hij de 

vraag ‘of het onderwerp niet een jaar uitgesteld kan worden, wanneer het rapport openbaar is. 

Het gevaar bestaat z.i. dat op ongecontroleerde wijze in een te vroeg stadium voorlichting 

wordt gegeven, waardoor er veel verknoeid kan worden. Dit mag niet omdat er aan het gehele 

                                                 
423 ‘Opstelling achter Bestuurstafel Podium Schouwburg Hotel Gooiland’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, 
recordnr. 504. 
424 Brief van J. Stork (Secretaris-penningmeester NMT) aan H.J. Meijering (Praeses van T.S.V. “John Tomes”, 
d.d. 6 mei 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504. 
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object veel te veel moeite is besteed en de overheid mag niet in een dwangpositie worden 

gebracht’425. 

De voorzichtigheid van Wester contrasteerde sterk met de voortvarendheid van 

Muntendam. Hij vond het namelijk wel een heel goed idee om de pers uit te nodigen bij het 

congres. Bovendien wilde hij een persconferentie laten plaatsvinden voorafgaand aan de 

Fluoriade. Muntendam was van mening dat Wester niet in de positie was om voorwaarden te 

stellen. Hij had geen bezwaar tegen ‘een behoorlijk geleide voorlichting van de Pers door 

middel van tevoren gereed gemaakt uittreksels in overleg met de Heer Backer Dirks, (…) en 

zou het op prijs stellen wanneer de heer Van Santen contact opnam met de Heer Visser, hoofd 

van de Afdeling Voorlichting van het Departement, om de gehele background te nemen’426. 

Het gewenste nieuwsembargo van de voorzitter van de Gezondheidsraad kwam 

uiteindelijk het NMT-bestuur ter ore. Wester trok uiteindelijk aan het kortste eind. De 

aanwezige leden van de voorbereidingsgroep waren van mening dat ‘er een gevaar schuilt om 

geen voorlichting aan de professie te geven. Van Maatschappijzijde wordt er nadrukkelijk op 

gewezen dat inschakeling van de public relations adviseurs van de Maatschappij bij het vorige 

Ledencongres bewezen heeft dat men langs die weg een goede geleide voorlichting via de 

pers kan bereiken’427. 

De NMT en Muntendam wilde dus graag de pers actief bij de zaak betrekken, maar 

wel zorgvuldig geleid. Er werd dus nog lang nagedacht over de manier waarop de informatie 

gepresenteerd moest worden. De NMT overlegde met de afdeling voorlichting van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid na de tussenkomst van een aangetrokken 

communicatieadviseur428. Men wilde wel enigszins rekening houden met de voorzichtigheid 

van Wester. Ook wilde men voorkomen propaganda te voeren. Om deze reden was 

afgesproken dat de wijze waarop het onderwerp zal worden behandeld ‘in de 

wetenschappelijke sfeer zal geschieden en dat het niet de bedoeling is om propaganda te 

maken voor fluoridering, opdat niet vooruitgelopen wordt op de beslissing van de Regering. 

                                                 
425 ‘Nota (NMT) inzake de voorbereiding van het tweede ledencongres op 10 en 11 juni ’60 te Hilversum, d.d. 24 
maart 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504; dit is nu juist één van de twijfels bij de 
beroepsgroep of dit rijpingsproces wel genoeg post heeft kunnen vatten. Een aantal redactionele commentaren, 
zoals in: NTVT 83 (1976) 496, gingen hierop in, maar ook de onderzoeksleider van de TNO Cariës Werkgroep, 
B. Houwink (leider van 1968-1970) in het NTVT van 1976 tot 1980 vroeg zich dit herhaaldelijk publiekelijk af. 
426 De heer Van Santen werkte bij het bureau van mr. Bram Seret; ‘Verslag van het onderhoud met Prof. 
Muntendam over het Tweede Ledencongres te Hilversum op 23 maart 1960 ten departemente’ d.d. 23 maart 
1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504. 
427 ‘Nota (NMT) inzake de voorbereiding van het tweede ledencongres op 10 en 11 juni ’60 te Hilversum, d.d. 24 
maart 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504, f. 1. 
428 Brief van J. Stork (NMT) aan de heer J.P.M. van Santen, d.d. 29 mei 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-
1975, recordnr. 504. 
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Door ontijdige voorlichting van de grote massa bestaat het gevaar dat we de deskundigen en 

wel in het bijzonder Dr. Wester, de voorzitter van de Gezondheidsraad, tegen ons in het 

harnas jagen. In het algemeen gesproken kan gezegd worden dat de tandartsen zich beraden 

over de wetenschappelijke aspecten van fluor’429. 

Om de ‘begeleiding van de pers’ goed te organiseren, onderhield de secretaris-

penningmeester Stork contacten met J.P.M. van Santen van het bureau van Mr. Seret, één van 

de eerste public relations bureaus in Nederland 430. Van Santen was van mening dat een 

congres met als onderwerp fluoride zeker kon rekenen op publieke aandacht. Hij had een goed 

oog voor de mogelijke maatschappelijke reacties: ‘goede geleide en geleidelijke voorlichting 

is nodig. Het bij overrompeling invoeren van een maatregel als waterfluoridering zou de beste 

manier zijn om grote moeilijkheden te krijgen. De grond moet bouwrijp gemaakt worden. De 

invoering der fluoridering in Nederland is hoofdzakelijk een kwestie van public relations’431. 

Concreet adviseerde Van Santen een ‘persconferentie’ te entameren, hetgeen de NMT een 

goed idee leek. In gezamenlijk overleg organiseerde Stork van de NMT, Van Santen en J. 

Visser van de Afdeling voorlichting van het Ministerie de gewenste persconferentie. 
 

De persconferentie 
NMT en het directoraat Volksgezondheid trokken dus gezamenlijk op om de Nederlandse 

pers het nieuws over het belang van de drinkwaterfluoridering bekend te maken. De 

verschillende partijen wilden om verschillende redenen draagvlak creëren voor de maatregel. 

De minister van Sociale Zaken wilde kijken of er politiek draagvlak voor de maatregel kon 

worden verkregen. De medewerking van tandartsen was voor hem een vereiste. Het 

directoraat-generaal wilde nagaan hoeveel maatschappelijk draagvlak er was. Ten slotte wilde 

de NMT vaststellen of de eigen achterban iets voelde voor medewerking verlenen aan een 

maatregel die volgens sommige verwachtingen op termijn werkbesparend zou zijn. 

De goed bezochte persconferentie vond plaats in Hotel Centraal in Den Haag op 

woensdag 9 juni, één dag voorafgaand aan het driedaagse congres van de NMT dat geheel 

                                                 
429 ‘Kort verslag van de bespreking met de heer van Santen op 2 april 1960’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, 
recordnr. 504.  
430 Mr. Bram Seret wordt volgens de beroepsvereniging voor communicatie beschouwd als één van de 
grondleggers voor het public relations beleid in Nederland. In 1946 was hij perschef bij Philips. Zijn handelwijze 
aldaar werd al snel de ‘Actie Seret’ genoemd. Seret had namelijk de gewoonte om zodra dat mogelijk was de 
telefoon te pakken en afspraken te maken met zijn collegae perschefs. Uit één van deze ‘Actie Seret’ is ook de 
Perschefbijeenkomst uit 1946 voortgekomen, aldus: 
http://www.communicatie.com/federatievoorcommunicatie/waarom_ontwikkeling_bvc.html. 
431 ‘Nota (NMT) inzake de voorbereiding van het tweede ledencongres op 10 en 11 juni ’60 te Hilversum, d.d. 24 
maart 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504, f. 2 
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gewijd zou worden aan de drinkwaterfluoridering432. J.Th.L. Rozendaal trad namens de NMT 

op als gastheer433. Tijdens deze persconferentie werd niet alleen vooruitgeblikt op het congres 

van 10 en 11 juni, ook het rapport Cariëspreventie met fluoriden van de Gezondheidsraad 

werd vrijgegeven aan de pers434.  

De voorzitter van de NMT begon met de mededeling dat men de pers in het vervolg 

voorzichtig wilde toelaten in de tandheelkundige wereld: ‘Het is voor een medisch beroep 

kennelijk een moeilijke beslissing om iets van de beslotenheid van de eigen kring op te 

geven’435. De NMT legde de verzamelde pers ook uit wat de beweegredenen waren om een 

ledencongres in de openbaarheid te organiseren en waarom zij de pers te woord wilde staan:  

‘Moge ik tenslotte eindigen met het constateren van het gelukkige feit, dat de 

aanvankelijke schroom en terughoudendheid van de tandheelkundige professie tegen 

voorlichting in brede kring dus ook tegen de pers aan het verdwijnen is en dat er een 

samenwerking aan het groeien is, die van groot nut belooft te worden voor de voorlichting 

van de patiënt en dus voor de volksgezondheid in het algemeen’436. De gestelde vragen 

hadden voor het merendeel betrekking op de wettelijke regelingen die noodzakelijk waren om 

het fluorideren van het Nederlandse drinkwater mogelijk te maken. Ook was de verzamelde 

pers geïnteresseerd in de plek die de fluoridering zou krijgen in het geheel van de 

tandheelkundige verzorging in Nederland437. Via meer dan honderd artikelen in de 

                                                 
432 De persconferentie die werd gehouden op woensdagavond 9 juni 1960 vond plaats in Den Haag in hotel 
Centra(a)l aan de Lange Poten 6 te Den Haag – een locatie als het huidige Nieuwspoort was er nog niet, maar de 
locatie van het hotel was wel heel dicht gelegen bij de huidige ontmoetingsplek van politiek, overheid en pers. 
Den Haag als stad lag voor de hand omdat enerzijds het hoofdbestuur van de NMT hier was gezeteld en 
anderzijds de parlementaire pers gemakkelijk kon worden toegesproken. Tevens was het Ministerie van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid ook gevestigd in Den Haag. Het hoofdbestuur van de NMT zetelde in 1960 nog in 
Den Haag aan de Adriaan Goekooplaan. De officiële opening aan de Adriaan Goekooplaan in Den Haag was op 
11 november 1950. Na een aantal huurlocaties in de regio Utrecht huist de NMT tegenwoordig aan de Geelgors 
in Nieuwegein; dit pand is op 26 september 1980 in gebruik genomen (voor de chronologie en informatie dank 
aan Hans van Schie, oud-archivaris van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde te 
Nieuwegein). 
433 J. Th. L. Rozendaal, ‘Inleiding, gehouden door de voorzitter der Maatschappij, bij de Persconferentie op 
Woensdag 8 juni 1960 in Hotel Centraal te ’s-Gravenhage’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504.  
434 J.Th.L. Rozendaal, ‘Rede van de voorzitter’ in: Ledencongres 1960. Caries preventie door fluoriden. NT 15 
(1960) 7. 
435 J. Th. L. Rozendaal, ‘Inleiding, gehouden door de voorzitter der Maatschappij, bij de Persconferentie op 
Woensdag 8 juni 1960 in Hotel Centraal te ’s-Gravenhage’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504, f. 
1. 
436J. Th. L. Rozendaal, ‘Inleiding, gehouden door de voorzitter der Maatschappij, bij de Persconferentie op 
Woensdag 8 juni 1960 in Hotel Centraal te ’s-Gravenhage’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504, f. 
5. 
437 ‘Evaluatie persreacties naar aanleiding van persbijeenkomst gehouden door het Ministerie van Sociale Zaken 
en de Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde op 8 juni 1960 en van het Ledencongres op 10 en 11 juni 
1960’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504, f. 1. 
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Nederlandse dagbladpers kon de Nederlandse burger vervolgens kennis nemen van de 

gebeurtenis.438 

 De openheid en de omgang met journalisten waren onbekende verschijnselen voor de 

tandheelkundigen. Vanwege deze onwennigheid meende het Nederlandse Tandartsenblad de 

achterban dan ook uitleg te moeten geven over het nut van een persconferentie: 

 

‘Bij een persconferentie is het gewoonte, dat van achter de groene tafel een aantal 
mededelingen worden gedaan en dat daarna de aanwezige journalisten hierover vragen 
kunnen stellen. Dit stellen en beantwoorden van vragen is vaak het belangwekkendste 
gedeelte van een persconferentie en wel om twee redenen. De mensen achter de groene tafel, 
die doorgaans op hun gebied specialisten zijn, merken aan de vragen welke facetten van het 
behandelde probleem voor de niet-vakmensen het meest interessant zijn. Verder komen bij 
een persconferentie dikwijls vragen naar voren van vrij fundamentele aard, die een gevat en 
leerrijk vraag- en antwoordspel kunnen ontlokken’439. 
 

Kortom, een nieuw tijdperk brak aan waarin de pers, de patiënten, de Nederlandse 

bevolking uitgelegd moest worden waar de autoriteiten mee bezig waren. Zo bezien was dit 

één van de prille aanzetten van de verantwoordingspolitiek die vanaf de jaren zestig in 

Nederland gestalte zou krijgen.  

Het zou nog moeten blijken of deze missie, opgedragen aan de tandartsen, zou gaan 

werken in de praktijk. De ziekenfondstandartsen hadden in 1960 nog steeds overbezette 

praktijken. Het NMT-bestuur vroeg aan haar leden om de patiënten voor te lichten over 

drinkwaterfluoridering. Of deze missie niet zou blijven bij een droom hing in zekere zin af 

van het (tijdig) starten van voorlichting. De tijd zou moeten uitwijzen of de tijdgenoten in 

1960 deze boodschap in voldoende mate hadden onderkend en hierop actie zouden gaan 

ondernemen in het decennium dat voor hen lag. 
 

Het tweede ledencongres van de NMT 
Men had veel moeite gedaan om de opening van de Fluoriade door de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, Van Rooy, te laten plaatsvinden. Deze handeling werd 

uiteindelijk echter verricht door de plaatsvervangende directeur-generaal Volksgezondheid, de 

heer P.L. Stal. Het congres vond plaats in Hotel Gooiland in Hilversum op vrijdag 11 en 
                                                 
438 ‘Evaluatie persreacties naar aanleiding van persbijeenkomst gehouden door het Ministerie van Sociale Zaken 
en de Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde op 8 juni 1960 en van het Ledencongres op 10 en 11 juni 
1960’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504, f. 1; in de persevaluatie in het NT werd vermeld dat er 
tachtig knipsels waren verzameld door het knipselbureau, maar dat: ‘(…) er kan worden vastgesteld dat in een 
aantal gecontroleerde gevallen, geplaatste artikelen niet door het knipselbureau werden geknipt, zoals in de regel 
bij een dergelijk bureau het geval is. Het aantal knipsels kan dus veilig 30 à 40 % hoger worden gesteld’ aldus, 
‘Fluoridering in de pers’ in: NT 15 (1960) 220. 
439 Redactie, ‘Fluoridering in de pers’ (1960) 219. 
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zaterdag 12 juni. Voorafgaande aan het congres werd er op donderdag 10 juni golf gespeeld 

en tevens een Veilig Verkeer Autorally georganiseerd440. 

De zeven sprekers op het wetenschappelijke gedeelte van het congres waren: H. 

Trendley Dean, Y.S. Ericsson, K.C. Winkler, J.B. Visser, O. Backer Dirks, R. Hornstra en 

J.G.L. Röder. De verschillende lezingen omvatten een veelheid aan facetten van de 

drinkwaterfluoridering. Zo kwamen achtereenvolgens de historische ontwikkeling, het 

fluoridemetabolisme, de medische aspecten, de diverse toepassingsmogelijkheden van 

fluoriden, resultaten van het Tiel-Culemborg onderzoek, de psychologische aspecten en de 

technische aspecten van het fluorideren van drinkwater aan bod. 

 Op deze Fluoriade was uiteraard het rapport van de Gezondheidsraad een belangrijk 

onderwerp, maar ook de internationale context van de drinkwaterfluoridering kwam aan bod. 

Zo was Trendly Dean een internationale gast van wereldformaat. Dean was oud-directeur van 

het National Institute of Dental Research in Amerika, oud-tandheelkundig directeur van de 

United States Public Health Service en oud-secretaris van de Council on Dental Research van 

de American Dental Association. Hij werd door tijdgenoten vaak in één adem genoemd met 

Mc Kay, de ontdekker van de werking van fluoride op het gebit441. De Amerikaanse 

onderzoeker richtte zich in zijn betoog op zowel de studies naar drinkwaterfluoridering in de 

Verenigde Staten als in de rest van de wereld. Ook vertelde hij over zijn eerste ontmoeting 

met Winkler en Backer Dirks in Nederland in 1945. Hij had zich toentertijd verbaasd over de 

zorgvuldigheid waarmee beide onderzoekers al bezig waren met fluoride aan de Universiteit 

van Utrecht: ‘They were already studying fluorine very carefully in reviews and literature, 

and they had a very sound background of what the problem was’442. Zijn belangrijkste 

boodschap voor de Nederlandse congresgangers was dat ‘we are going to have a very 

interesting future in dentistry. The dentist of the future and the young fellows particularly, are 

going to spend more of their time in preventive measures than in the tireless, backbreaking 

repair’443. Hiermee preludeerde Trendley Dean op een paradigmawisseling in de 

tandheelkunde. Hij voorzag reeds in 1960, als gevolg van de positieve effecten van fluoride 

op het menselijke gebit, een verschuiving van alleen maar curatief werken naar preventief 

denken en handelen door de tandarts algemeen practicus. 

                                                 
440 ‘Bewijs van toegang’ bonnenboekje behorend bij het Ledencongres in: Archief NMT, deel II 1946-1975, 
recordnr. 504. 
441 Harris, chapter five: ‘Fluoridation: success and controversy’ (1989) 101-140. 
442 H.T. Dean, ‘Historische ontwikkeling van de toepassing van fluoriden in Amerika’ in: Ledencongres 1960. 
Caries preventie door fluoriden. NT 15 (1960) 14. 
443 Dean, ‘Historische ontwikkeling van de toepassing van fluoriden in Amerika’ (1960) 17. 
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Vervolgens ging Ericsson, hoogleraar in de Cariësleer aan de Royal Dental School in 

Stockholm, in op het fluoridemetabolisme. Hij legde uit dat drinkwaterfluoridering als veilig 

kan worden beschouwd: 

 

‘It may be concluded that the experimental and clinical research that has been performed up to 
the present has been unable to demonstrate any adverse effects of the fluoride ingestion 
occurring at a water fluoride level of 1 ppm. Statements to the contrary have been made in a 
small number of publications but are not adequately supported by actual findings. The 
exclusion of all theoretically conceivable risks for different organs however, is impossible. 
Such negative proof would on the whole not be possible for substance normally occurring in 
human food and can therefore not be requested’444. 
 
 
Winkler behandelde na de lezing van Ericsson de onschadelijkheid van 

drinkwaterfluoridering en de medische aspecten van de drinkwaterfluoridering445. Evenals 

Ericsson vond Winkler dat het wetenschappelijk nooit te bewijzen zou zijn dat fluoride enige 

schade kon aanrichten. Maar, voegde Winkler hieraan toe, vijftien jaar literatuur over de 

werking en het effect van fluoride op het menselijk lichaam heeft niet laten zien dat er schade 

was aangericht. Volgens Winkler waren ’alle claims van de gevaren van de concentraties 

waarover wij spreken, ongefundeerd gebleken en dan overtuigen alle gegevens die wij 

bezitten, tezamen een bundel argumenten voor de onschadelijkheid van het fluoride, mij 

volmaakt dat men hier niets heeft te vrezen’. Bovendien was Winkler van mening dat ‘bij 

geen maatregel van volksgezondheid op het moment van zijn invoering men zo goed 

georiënteerd was over de onschadelijkheid daarvan als bij de fluoridering van het water in 

1960 in Nederland’446. 

Na Winkler was het de beurt aan Visser, lid van het hoofdbestuur van de NMT en 

sinds 1955 lid van de Fluorcommissie van de Gezondheidsraad. Visser ging in op de 

alternatieven voor drinkwaterfluoridering en de wijze van voorlichten over deze openbare 

gezondheidsmaatregel. Hij pleitte ervoor dat om naast alle positieve berichten op de Fluoriade 

over de toepassingsmogelijkheden van fluoride in het drinkwater, met gepaste nuchterheid te 

spreken over de mogelijke alternatieven:  

 

                                                 
444 Y.S. Ericsson, ‘Fluoride Metabolism’ in: Ledencongres 1960. Caries preventie door fluoriden. NT 15 (1960) 
19, 20. 
445 K.C. Winkler was de auteur van het Plan Winkler uit 1949 (zie hiervoor ook hoofdstuk één). In 1960 is hij 
inmiddels hoogleraar in de bacteriologie aan de Universiteit Utrecht, voorzitter a.i. van de Cariëscommissie van 
TNO en lid van de Fluorcommissie van de Gezondheidsraad.  
446 Winkler, ‘Medische aspecten van de toepassing van fluoriden’ (1960) 26. 
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‘Wanneer de heilzame cariëswerende werking van fluoriden is ontdekt doordat het in 
bepaalde streken van nature in drinkwater voorkomt, en wanneer bovendien jarenlange, 
nauwgezette proeven hebben onthuld dat kunstmatige toevoeging van fluoriden aan 
drinkwater eveneens een doeltreffende en onschadelijke methode van cariësbestrijding 
betekent, waarom dan niet VOLSTAAN met dit ene middel, m.a.w. waarom dan nog allerlei 
andere mogelijkheden er in betrokken?’447. 
 

Visser ging in zijn betoog in op vier punten die eerder tot bescheidenheid dan tot euforie 

moesten stemmen. Ten eerste poneerde hij dat door fluoridering via het waterleidingnet niet 

iedereen zou worden bereikt. Ten tweede was er sprake van gebruikersdwang, door Visser 

omschreven als ‘volstrekte onvrijwilligheid’. Ten derde zou volgens hem een chemische 

verbinding aan het drinkwater een gevaarlijke precedent kunnen scheppen. Ten slotte was het 

werkingsmechanisme van de fluoride nog niet in al haar facetten bekend448.  

 Met het oog op de voorlichting van de bevolking adviseerde Visser niet meteen over te 

gaan tot het fluorideren van het Nederlandse drinkwater als op politiek niveau de beslissing 

zou worden genomen om te gaan fluorideren. Afgezien van de technische moeilijkheden 

voorzag Visser ook psychische weerstanden bij het publiek: ‘Wanneer zulke weerstanden in 

een bepaald deel van het land of in een bepaalde stad bijzonder duidelijk aan de dag treden, 

dan is het veel verstandiger, enige tijd te wachten – desnoods enkele jaren – tot de geesten 

rijper zijn’449. Voorts vond Visser dat niet de bevolking als geheel, maar dat slechts een 

beperkte groep van professionals zouden moeten worden voorgelicht omtrent het 

werkingsmechanisme van de drinkwaterfluoridering: 

 

‘Het is (…) niet in de eerste plaats de bevolking als geheel, die juiste voorlichting behoeft, 
doch in het bijzonder tandartsen, artsen, autoriteiten op het gebied van de gezondheidsdienst 
en waterleidingsbedrijven. Zij dienen in de eerste plaats overtuigd te wezen van de exacte 
feiten, en die leiden slechts tot deze slotsom, dat in 1960 geen alternatief is aan te wijzen, dat 
bij benadering dezelfde resultaten waarborgt als de fluoridering van drinkwater’450. 
 
 

De vijfde spreker was Backer Dirks, de inmiddels alom bekende onderzoeksleider van de 

TNO Cariëswerkgroep. Hij betoogde dat het onderzoek in Tiel en Culemborg had laten zien 

dat er 30% minder caviteiten waren geconstateerd in Tiel en dat er tevens 50% minder 

cariëstoename kon worden waargenomen sinds het begin van de fluoridering in Tiel in 1953. 

Deze resultaten moesten volgens hem dan ook ‘voldoende zijn om een drinkwaterfluoridering 
                                                 
447 Visser, ‘Toepassingsmogelijkheden van fluoriden’ (1960) 27. 
448 Visser, ‘Toepassingsmogelijkheden van fluoriden’ (1960) 27. 
449 Visser, ‘Toepassingsmogelijkheden van fluoriden’ (1960) 37. 
450 Visser, ‘Toepassingsmogelijkheden van fluoriden’ (1960) 37. 
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nuttig te doen zijn. Anderzijds neemt het effect nog jaarlijks toe, hetgeen zeer verklaarbaar is, 

want nog lang niet alle kinderen hebben tijdens de aanleg van al hun elementen fluoride 

gekregen. Dat is niet alleen een veronderstelling, immers uit Amerikaanse waarnemingen is 

gebleken dat na deze eerste periode van 6 jaar nog een duidelijke daling van de cariës 

optreedt. Bij kinderen, die vanaf hun geboorte extra fluoride via water gekregen hebben, zien 

wij in Amerika een maximaal effect optreden tussen de 40 en 60 %’451. Ten slotte benadrukte 

Backer Dirks dat de proefnemingen in Tiel en Culemborg in 1960 voldoende 

onderzoeksgegevens hadden opgeleverd om over te kunnen gaan tot de invoering in geheel 

Nederland van drinkwaterfluoridering op niet-experimentele basis: 

 

‘Het belangrijkste van deze proeven is geweest, dat gebleken is dat het effect, dat wij hier in 
Nederland zien, geheel vergelijkbaar is met het effect dat men in Amerika heeft 
waargenomen. En daarom mogen ook wij de stellige veronderstelling uitspreken, dat wanneer 
de kinderen in Nederland vanaf hun geboorte fluoride gekregen hebben, er ten minste 40 tot 
60% minder cariës aanwezig zal zijn’452. 
 

Hornstra – hoogleraar in de Sociale Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht – was de 

zesde spreker en sprak over de psychologische aspecten van de waterfluoridering. Hornstra 

maakte een vergelijking met Engeland waar evenals in Amerika al was begonnen met 

proefnemingen en invoering van de drinkwaterfluoridering. Beide landen hadden te maken 

gehad met tegenstanders van drinkwaterfluoridering. Volgens Hornstra had Engeland de 

‘kruitdampen van het gevecht in Amerika reeds geïnhaleerd’453. Hij constateerde zowel aan de 

overkant van het Kanaal als in Nederland een ambivalente houding ten aanzien van de 

invoering van de drinkwaterfluoridering. Hornstra noemde dit de tweeërlei 

verantwoordelijkheid van de Gezondheidsraad:  

 

‘Enerzijds een gevoel “dit moet niet te gauw”, maar van de andere kant “we mogen ook niet 
al te lang wachten’, want er is ook een verantwoordelijkheid verbonden aan het onthouden 
aan het publiek van deze nuttige zaak. Ik geloof, dat we in Nederland door deze gang van 
zaken behoed zijn voor een onvoldoend gefundeerd en ontijdig geklaag en ook voor een 
onvoldoend gefundeerde en ook ontijdige hoera-stemming’454.  
 

                                                 
451 O. Backer Dirks, ‘Resultaten van de kunstmatige waterfluoridering in Nederland’ in: Ledencongres 1960. 
Caries preventie door fluoriden. NT 15 (1960) 43. 
452 Backer Dirks, ‘Resultaten van de kunstmatige waterfluoridering in Nederland’ (1960) 43. 
453 R. Hornstra, ‘Psychologische aspecten van de waterfluoridering’ in: Ledencongres 1960. Caries preventie 
door fluoriden. NT 15 (1960) 44. 
454 Hornstra, ‘Psychologische aspecten van de waterfluoridering’ (1960) 44. 
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Volgens Hornstra moest men de discussie met de tegenstanders vooral niet uit de weg te gaan. 

Hij waarschuwde de congresgangers ervoor dat het gegeven, dat de proefnemingen in Tiel en 

Culemborg hadden aangetoond dat fluoride preventief werkt voor cariës en zonder schadelijke 

medische bijwerkingen is, niet voldoende was om tegenstanders te overtuigen. Onder het 

motto ‘Het gevoel contra het verstand’ zei Hornstra hierover dat de ‘u zo even gegeven 

beschrijving van de fluoridering waarvan we triomfantelijk constateerden, dat er geen speld 

tussen te krijgen is, doet een appèl op het redelijk denken van de mensen. Maar men kan de 

zaak ook zo formuleren, dat primair geappelleerd wordt aan de gevoelens van de 

toegesproken mensen. En een bevolking is gevoelsmatig meer aanspreekbaar dan louter 

verstandelijk’455. Hornstra wees er met andere woorden op dat de menselijke gevoelswereld 

een geheel andere interpretatie van fluoridering kan opleveren dan het menselijke verstand. 

Kernpunt was volgens hem dat de voorlichters van de drinkwaterfluoridering in Engeland de 

neiging hadden de burger rationeel te willen overtuigen, terwijl de burger deze informatie 

vooral emotioneel beleefde. De sociaalgeneeskundige hoopte de ogen van de tandartsen te 

kunnen openen voor de moeilijkheden en weerstanden die ze zouden gaan ondervinden bij de 

promotie van de drinkwaterfluoridering in Nederland. 

Hornsta gaf aan dat de gebruikelijke manier om mensen op zuiver rationele en 

wetenschappelijke gronden te overtuigen niet meer afdoende was in het Nederland van 1960. 

Hornstra maakte zijn gehoor bekend met de psychologische fenomenen, en daarmee de 

impliciete onderkenning van de gelaagdheid van de mens met al haar irrationele aspecten. 

‘Iemand die er met zijn ziel tegen is, heeft daarvoor geen rationele rechtvaardiging nodig en 

laat zich ook niet gemakkelijk door redenering corrigeren’, aldus Hornstra456. Niet alleen 

moest men een nieuwe manier vinden van omgaan met de pers, ook de inhoud van de 

boodschap zou moeten worden aangepast aan de tijdgeest. Volgens hem zou niet in ‘hautaine 

intellectualistische zelfverzekerdheid’457 moeten worden gesproken met het publiek. Met het 

publiek zou juist de dialoog moeten worden aangegaan. Publieksvoorlichting zou volgens 

Hornstra een grote rol moeten gaan spelen, want ‘de te volgen lijn zal in veel opzichten 

afhangen van de reactie van de bevolking en niet in de zin van meer dwang naarmate de 

weerstand groter is. Men zal in deze gevallen ook de tijd zijn werk moeten laten doen, want in 

                                                 
455 Hornstra, ‘Psychologische aspecten van de waterfluoridering’ (1960) 46, 47. 
456 Hornstra, ‘Korte inhoud van de voordracht’ (1960) f. 1. 
457 R. Hornstra, ‘Korte inhoud van de voordracht van Prof. R. Hornstra, hoogleraar in de Sociale Geneeskunde 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, uitgesproken op Zaterdag 11 juni 1960’ in: Archief NMT, bestandsdeel 1064, 
omslag I.12.160, f. 2. 
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wezen is het een vorm van health education en daarin is de vorming van zeker evenveel 

belang als de voorlichting’458.  

Hornstra introduceerde aldus een geheel nieuwe kijk op de wisselwerking tussen 

wetenschap en samenleving. Hij baseerde zich daarbij op de geschiedenissen van de 

drinkwaterfluoridering in Amerika en voornamelijk Engeland. De strekking van Hornstra’s 

betoog kwam erop neer dat de donkere wolken die zich boven de Amerikaanse 

drinkwaterfluoridering hadden samengepakt en reeds waren aangekomen in Engeland op 

termijn ook in Nederland fataal konden worden. De relatieve zorgeloosheid en zelfs lichte 

euforie over de invoering van de drinkwaterfluoridering onder de deelnemers van de 

Fluoriade was volgens Hornstra niet gerechtvaardigd. In de benadering van Hornstra paste 

begrip voor mensen die hoe dan ook principieel tegen de maatregel zouden zijn: ‘De 

verplichting, die verbonden is met het systeem, is een moeilijk punt. Veel bezwaren op andere 

aspecten zouden niet rijzen als de verplichting zou kunnen vervallen. Door de verplichting 

komt de zaak in de politieke sfeer, omdat een politiek college moet beslissen’459. Hornstra’s 

advies was dan ook om de beslissing tot drinkwaterfluoridering over te gaan niet te regelen 

via een Rijkswet, maar de beslissingsbevoegdheid hiertoe zo dicht mogelijk bij de bevolking 

neer te leggen. In Nederland betekende dit dat de beslissing om te gaan fluorideren op 

gemeentelijk niveau genomen zou moeten worden. Hornstra’s betoog trok veel belangstelling. 

Naast veel aandacht in de geschreven pers was er ook belangstelling voor Hornstra op de 

televisie. De nieuwsdienst van de VARA heeft een belangrijk gedeelte van de rede van 

Hornstra uitgezonden 460.  

De laatste spreker was de directeur van de Utrechtse Waterleidingmaatschappij Röder, 

onder wie ook Tiel viel. Röder maande alert te zijn bij de dosering van de fluoride, de 

apparatuur om de dosering uit te voeren en de invloed en problemen van hard water op het 

fluorideringsproces. In zijn slot betoogde Röder dat ‘bij een fluorideringinstallatie behorende 

meetinstrumenten en beveiligingen waken voor respectievelijk onder- of overdosering. Het bij 

voortduring plaatshebbende chemische onderzoek en controle van het in het 

verzorgingsgebied afgeleverde water vormen de onmisbare schakels voor een onder alle 

omstandigheden verantwoorde fluoridetoevoeging aan het drinkwater’461. 

 Na de lezingen was het tijd om vragen te stellen. De eerder aangehaalde Egyedi kreeg 

de kans om iets van zijn alternatieve visie op de behandeling van cariës te kunnen laten 
                                                 
458 Hornstra, ‘Korte inhoud van de voordracht’ (1960) f. 2. 
459 Hornstra, ‘Korte inhoud van de voordracht’ (1960) f. 2. 
460 ‘Fluoridering in de pers’ (1960) 220. 
461 Röder, ‘Technische aspecten van de waterfluoridering’ (1960) 54. 
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zien462. Tijdens de forumdiscussie bracht hij naar voren dat ‘Alvorens tot fluoridering in 

Nederland over te gaan, (…) eerst deze beslissende kwestie onderzocht moest worden; 

betekent fluoridering preventie of alleen verschuiving van de tandcariës?463. Backer Dirks 

antwoordde als eerste hierop464. Hij was van mening dat ‘bij de medische verzorging nooit de 

vraag wordt gesteld of men de dood voorkomt of uitstelt. Daar voorkomt men in geen geval 

de dood; het resultaat is dat iedereen uiteindelijk dood gaat. Bij de waterfluoridering kunnen 

wij op dit moment niet anders zeggen dan dat door de kunstmatige fluoridering is aangetoond 

dat de cariës 40 tot 60% minder zal zijn bij kinderen tot en met het 15e jaar’465.Winkler 

voegde er aan toe dat ‘voorkomen moet worden, dat men op het ogenblik denkt, dat het 

onderzoek in Nederland nu afgesloten zou zijn. (…) maar zal toch ook bij de toekomstige 

maatregelen voor de volksgezondheid van belang zijn te weten hoe op langere termijn het 

effect van de fluoridering in Nederland is. En op het ogenblik bestaat er hier en daar de 

tendentie om te zeggen dat het nu wel afgesloten kan worden. Daar zou ik toch nog een klein 

beetje tegen willen waarschuwen’466. Met deze woorden van Winkler werd – naast de lezing 

van Hornstra – dan ook de enige kritische noot tijdens de forumdiscussie afgesloten. 
 
De uitkomsten van de Fluoriade 
 Aan het eind van het congres gekomen werd een viertal conclusies aangenomen: 

1. De ervaringen in Nederland bij de proefnemingen in Tiel en Culemborg ten aanzien van de 
fluoridering van het drinkwater opgedaan, waren geheel in overeenstemming met de 
ervaringen in Amerika en in andere landen. Nederland liep in de pas met de internationale 
ontwikkelingen op het gebied van de drinkwaterfluoridering467. 

                                                 
462 Uit latere bijdragen van Egyedi zoals een ingezonden stuk in Medisch Contact 20 (1965) 369, 370 of het 
artikel: ‘Een andere methode: Minder suiker door een beroep op moederliefde’ in: Elseviers Maandblad 33 No. 3 
(1963) 64-67 blijkt deze afwijkende mening ook in relatie tot het optimisme op de Fluoriade. Egyedi legde in 
zijn opvatting van cariëspreventie met name de nadruk op de relatie en wisselwerking tussen suiker en bacteriën, 
eerder dan door middel van fluoride de tanden van een prophylacticum te voorzien. 
463 Egyedi tijdens de Forumdiscussie in: Ledencongres 1960. Caries preventie door fluoriden. NT 15 (1960) 60. 
464 Het was niet de eerste keer dat de heren Backer Dirks en Egyedi de wetenschappelijke degens kruisten. Reeds 
in 1952 en 1953 traden beide tandartsonderzoekers in debat met elkaar na afloop van een lezing van Egyedi 
gehouden voor de Amsterdamse Tandheelkundige Vereniging. Zie hiervoor: ‘Gedachtenwisseling’ in: 49 NTVT 
(1952) 905, 906 of ‘Discussie na afloop der lezing in Amsterdam’ in: NTVT 60 (1953) 629-632. 
465 Backer Dirks tijdens de Forumdiscussie in: Ledencongres 1960. Caries preventie door fluoriden. NT 15 
(1960) 61. 
466 Winkler tijdens de Forumdiscussie in: Ledencongres 1960. Caries preventie door fluoriden. NT 15 (1960) 61. 
467 Deze conclusies volgden de aanbevelingen van het rapport van de Gezondheidsraad. Beide vielen binnen een 
internationale context waar soortgelijke uitspraken waren gedaan. Zo publiceerde de WHO in 1960 een rapport 
met aanbevelingen betreffende drinkwaterfluoridering: Expert Committee on Water Fluoridation, ‘First Report’ 
in: World Health Organizational Technical Series 146 (Genève 1958), maar ook de FDI nam -inzake de 
drinkwaterfluoridering in 1960 een resolutie aan (‘Féderation Dentaire Internationale, Resolutie’ in: 
Ledencongres 1960. Caries preventie door fluoriden NT 15 (1960) 65). Hierbij werd het belang van de 
drinkwaterfluoridering als de tandheelkundige preventiemaatregel bij uitstek onderstreept. Deze resolutie hield 
het volgende in: ‘Daar het wetenschappelijk bewijsmateriaal ter ondersteuning van de veiligheid, de 
doeltreffendheid en de uitvoerbaarheid van de fluoridering van drinkwater voor het reduceren van tandcariës, nu 
in vele delen van de wereld door de regering en gemeenten overwogen wordt met de bedoelingen om deze 
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2.  Deze resultaten – de mogelijkheid van vermindering van cariës tot de helft, bij 
afwezigheid van elke schadelijke bijwerking – moedigde de Maatschappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde, de fluoridering van drinkwater in Nederland aan te bevelen als een belangrijk 
preventief middel voor het terugdringen van het veel voorkomende tandbederf bij kinderen en 
volwassenen. 
 
3. Het was duidelijk geworden dat er technische mogelijkheden bestonden om fluoride in 
de vereiste zeer kleine hoeveelheden op een wetenschappelijk volkomen verantwoorde en 
betrouwbare wijze aan het drinkwater toe te voegen. 
 
4. De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde committeerde zich 
om naar vermogen haar bijdrage te leveren in de deskundige voorlichting omtrent de 
voordelen van de toepassing van gefluorideerd drinkwater. De NMT was van mening dat het 
nodig was aan deze voorlichting veel aandacht te besteden468.  
 

Vooral in deze laatste conclusie klinken de vermaningen en waarschuwingen van Hornstra 

door. Het belang van (grootschalige en langdurige) voorlichting leek onderkend. Het congres 

kreeg veel aandacht in de landelijke en regionale pers in de daaropvolgende dagen. Uit het feit 

dat het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) was uitgenodigd om de fotoreportages van 

het congres te verzorgen bleek eens te meer dat de NMT ervoor had gekozen opener te 

worden469. Zelfs de fotoschuwe plaatsvervangend directeur-generaal voor de 

Volksgezondheid Stal was aangenaam verrast over de door de NMT nagestuurde (pers)foto 

evenals minister Van Rooy470. Een gedeelte van de uitgenodigde pers was ook gekomen. Zo’n 

zestien van de zeventig vooraanstaande (vak)bladen en kranten hadden gehoor gegeven aan 

de uitnodiging om de Fluoriade bij te wonen471. Over het congres werd in negentig artikelen 

verslag gedaan472.  

                                                                                                                                                         
maatregel aan hun bevolkingen ten goede te doen komen, en daar de Expert Committee, die voor dit doel door de 
Wereldgezondheidsorganisatie werd bijeengeroepen, het aanvaarden van fluorideringsmaatregelen in de gehele 
wereld heeft aangeraden, wordt besloten dat: de fluoridering van drinkwater aanbevolen wordt aan alle openbare 
autoriteiten als de meest effectieve maatregel op het gebied der volksgezondheid om op veilige en economische 
wijze het vóórkomen van de tandcariës te reduceren, in het bijzonder in de jongere leeftijdsgroepen’. 
468 ‘Conclusies van het Ledencongres 1960 van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde, gehouden op 10 en 11 juni te Hilversum’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504. 
469 Brief van de NMT aan het ANP, d.d. 1 augustus 1960 & brief van ANP aan de NMT, d.d. 9 juni 1960 in: 
Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504. 
470 Brief van P.L. Stal aan J. Stork, d.d. 9 september 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 504; 
Brief van C.J.M.A. van Rooy aan J. Stork, d.d. 13 september 1960 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, 
recordnr. 504. 
471 Een greep uit de verslaglegging in de (landelijke) dagbladen: ‘Tandheelkundig congres in teken van 
fluoridering van het drinkwater. Vele gegevens over de onschadelijkheid’ in: De Tijd (11 juni 1960), 
‘Tweedaagse “fluoriade” in Hilversum. Tandartsen voor toevoeging van fluorzout aan drinkwater’ in: NRC (13 
juni 1960), ‘Na twee dagen overleg in Hilversum: Tandartsen voorstanders fluoridering drinkwater. Prof. 
Hornstra: Er komen zeker ook hier emotionele tegenstanders’ in: Leeuwarder Courant (13 juni 1960), ‘Ter 
vermindering tandbederf: Gebruik fluoride in drinkwater’ in: Vrije Volk (13 juni 1960), ‘Fluoridering 
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Op de Fluoriade waren veel politici en vertegenwoordigers van de overheid en de 

tandheelkundige wereld aanwezig. De Fluoriade kan dan ook worden beschouwd als het begin 

van een intensivering van de interacties tussen de diverse partijen rond de 

drinkwaterfluoridering, zoals politici, juristen, tandheelkundigen en journalisten. Zij zouden 

als sleutelfiguren in het bouwwerk van de drinkwaterfluoridering elkaar indirect via kranten, 

televisie of beleidsstukken of direct bij debatten en vergaderingen in de komende jaren nog 

veelvuldig tegenkomen. 

 

4 Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater 

 

Drie maanden na het verschijnen van het rapport van de Gezondheidsraad verstuurde 

Muntendam het rapport aan alle artsen en tandartsen, alle GG’s en GD’s en de 

drinkwaterleidingbedrijven. In een begeleidende brief verkondigde de directeur-generaal een 

heldere boodschap: ‘Ik spreek hierbij de verwachting uit, dat U na bestudering van dit rapport 

ook Uw aandeel wilt bijdragen in de voorlichting van het publiek met betrekking tot de 

preventie van de cariës’473. Hij benadrukte verder dat ‘het voor de geneeskundigen en 

tandartsen van belang zal zijn, dat zij er op wijzen, dat naast de fluoridering van drinkwater, 

een goede mondhygiëne en een verstandige voeding noodzakelijk zijn om een inderdaad 

effectieve cariëspreventie te bereiken’474. Naast de preventieve werking van fluoride 

benadrukte Muntendam dus voor het eerst ook het belang van het gedrag van burgers475. 

 Maar deze actie van Muntendam was slechts het begin van een veel grotere campagne. 

Op een dergelijke campagne was ook vanuit de Tweede Kamer aangedrongen, onder andere 

                                                                                                                                                         
Drinkwater. Conclusies tandartsencongres in Hilversum’ in: Eindhovens Dagblad (14 juni 1960), ‘In Hilversum. 
Tandartsencongres over fluoridering drinkwater’ in: Bussumsche Courant (16 juni 1960).  
472 ‘Evaluatie persreacties naar aanleiding van persbijeenkomst gehouden door het Ministerie van Sociale Zaken’ 
(1960). 
473 Brief van P. Muntendam aan de Gemeentebesturen, G.G.D. en G.G. en G.D, Nederlandse artsen, Nederlandse 
tandartsen en de leden van de VEWIN, d.d. 20 september 1960 in: C-DWF/lemma Goeree-Overflakkee. 
474 Brief Muntendam aan de Gemeentebesturen, G.G.D. en G.G. en G.D, Nederlandse artsen, Nederlandse 
tandartsen en de leden van de VEWIN (20 september 1960). 
475 In het tandheelkundige handboek van: M.A.J. Eijkman, M.P.M.A. Duyx en A.Ph. Visser 
Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid (Houten 2006) 27-30, staat vermeld dat er in de periode na de 1950 
meer aandacht ging komen voor het ongezonde gedrag van mensen als etiologische factor bij het ontstaan van 
ziekten en de communicatie met de patiënt. Na de Tweede Wereldoorlog veranderden de gezondheidsproblemen. 
Gebreksziekten en infectieziekten maakten plaats voor ziektebeelden waarbij het gedrag van de mens een grote 
rol ging spelen. De nadruk op het geven van publieksvoorlichting en het belang van de communicatie met de 
patiënt in de jaren zestig is hiervan dan ook een logisch gevolg. Ook voor gebitsziekten c.q. mondziekten, 
gedefinieerd als ziekten waarbij het menselijk gedrag een belangrijke etiologische rol speelt of waarbij het slagen 
van de behandeling en preventie voornamelijk afhankelijk is van individuen, ging dit op. Onder invloed van de 
moderne tijd waarbij welvaart niet alleen gezondheidsbevordering teweegbracht maar ook door 
(suiker)consumptie afbraak deed aan de (mond)gezondheid werd het gedrag van de mens in het genezingsproces 
in toenemende mate van belang. 
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door het Kamerlid Van Lienden. Op 6 juli kwam een aantal adviseurs van minister Van Rooy 

bijeen om de brede voorlichting rond de fluoridering voor te bereiden476. Men besloot tot de 

oprichting van een ministeriële voorlichtingscommissie die officieel de Commissie 

Voorlichting Fluoridering Drinkwater zou gaan heten, maar beter bekend kwam te staan als 

de Commissie-Muntendam.  

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Commissie-Muntendam op 22 december 

1960 bleek men zich bewust te zijn van de noodzaak voorzichtig te handelen, alsof de 

woorden van Hornstra op het NMT-congres nog naklonken. Van Rooy, Muntendam en 

Wester stelden dat het rapport van de Gezondheidsraad weliswaar tot groot enthousiasme 

uitnodigde, maar dat hun voorkeur er toch duidelijk naar uitging om de collectieve 

gezondheidsmaatregel van onderop en zonder dwang in te voeren. Van Rooy zei dat naar zijn 

mening ‘de verwezenlijking moest gebeuren door het [waterleidingbedrijf], liefst zonder 

dwang van de overheid’477. Voorbeelden uit het buitenland, met name de Verenigde Staten478 

toonden volgens Van Rooy duidelijk ‘dat eerst bepaalde weerstanden overwonnen moeten 

worden’479. Muntendam kon zich geheel in de woorden van zijn minister vinden. Hij stond 

zelf in een (familie)traditie van artsen waarin het bewustzijn van gezondheidsbevordering 

zonder dwang centraal stond. Zo haalde Muntendam zijn eigen vader aan die veertig jaar 

eerder, in 1921, ook al gezondheidpreventie wilde bevorderen, maar dan wel zonder 

dwang480: ‘De prachtige maatregelen van hogerhand genomen ter bevordering der 

volksgezondheid, zij zullen niet baten, wanneer niet van het volk zelf de drang uitgaat tot 

verwezenlijking en opvolging der voorgeschreven maatregelen, wanneer de behoefte daaraan 

niet door de groote massa wordt gevoeld. Het volk moet derhalve onderwezen worden, moet 

opgevoed worden, opdat het leert begrijpen de noodzakelijkheid en doeltreffendheid der 

voorgestelde en voorgeschreven maatregelen ten bate der volksgezondheid; slechts dan zal 

men erin slagen, die maatregelen te doen vinden bij alle lagen der bevolking’481’. 

                                                 
476 P. Muntendam, ‘Antwoordrede van de voorzitter der Voorlichtingscommissie “Fluoridering van drinkwater”, 
Prof. Dr. P. Muntendam. Ministeriële Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater’ in: NT 16 (1961) 35. 
477 Ch.J.M.A. van Rooy, ‘Installatierede van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Ministeriële 
Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater’ in: NT 16 (1961) 34. 
478 Zie hiervoor ook: Harris, ‘Fluoridation: success and controversy’ (1989) 117, 120-124. 
479 Van Rooy, ‘Installatierede van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid’ (1961) 34. 
480 Muntendam, ‘Antwoordrede van de voorzitter der Voorlichtingscommissie’ (1961) 36; P. Muntendam sr., 
‘Internationale Hygiëne-tentoonstelling Amsterdam’ in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) 65 
(1921) 1953-1956.  
481 Muntendam, ‘Internationale Hygiëne-tentoonstelling Amsterdam’ (1921) 1953; hierbij moet worden 
opgemerkt dat ondanks de constatering dat Muntendam junior in dezelfde traditie grootgebracht was als 
Muntendam senior zij volgens de indeling van Querido, Een eeuw staatstoezicht op de volksgezondheid (1965) 
240-251, vallen onder verschillende historische fasen, die kunnen worden aangebracht in het historische raam 
van honderd jaar toezicht op de volksgezondheid (1860-1964). Muntendam senior viel onder de sociale fase 
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Op de eerste vergadering van de commissie lichtte Muntendam de doelstelling van de 

commissie nogmaals toe. Volgens hem was de taak van de commissie ‘voorlichting en 

coördinatie van voorlichting, dat wil zeggen, de commissie kan zelf voorlichten, terwijl de 

voorlichting van de overige instanties en organisaties door haar moet worden 

gecoördineerd’482. De opdracht van de commissie kwam daarmee overeen met de opdracht 

van de tweede Fluorcommissie in 1955, die ook op aandringen van de minister werd 

opgericht. Destijds werd die opgericht om de verschillende onderzoeken naar 

fluoridetoepassingen te coördineren.  

 

De voorlichting gaat van start 
De zaak van de fluoridering liep enige vertraging op doordat minister Van Rooy in het 

voorjaar van 1961 in politieke problemen was geraakt wegens de kwestie van de 

kinderbijslag. In juli 1961 volgde G.M.J Veldkamp, die al enige tijd voor de KVP 

staatssecretaris van Economische Zaken was geweest, Van Rooy op in het kabinet-De Quay . 

Al snel bleek dat deze KVP-minster het fluorideringsbeleid van Van Rooy onverminderd 

wilde voortzetten. In het perspectief van Veldkamp was er geen sprake van een dwingend 

voorschrift van overheidswege. Tijdens de openbare beraadslagingen in de Eerste Kamer over 

de begroting van Volksgezondheid voor het jaar 1962 onderstreept Veldkamp nog eens dat hij 

decentrale invoering verkoos boven ‘centrale dwang der wettelijke verplichting’. Veldkamp 

committeerde zich aan deze ingeslagen weg: ‘Het probleem van de fluoridering van 

drinkwater is algemeen bezien door de Gezondheidsraad, welke een uitvoerig rapport 

daarover uitbracht. De ondergetekende heeft zich met de conclusies van dit gedegen rapport, 

dat fluoridering aanbeveelt, verenigd. De vraag, of tot fluoridering wordt overgegaan, dient 

naar de mening van ondergetekende primair aan de plaatselijke autoriteiten te worden 

overgelaten. Oplegging van de verplichting van bovenaf acht de ondergetekende voorshands 

onjuist en niet te passen in het beleid, dat van overheidswege op het terrein der 

                                                                                                                                                         
(1900-1935) en Muntendam junior onder de collectieve fase (vanaf 1950). In de sociale fase neemt de overheid 
steeds meer taken over met het motief dat deze het algemeen belang dienen. Bovendien zijn de genomen 
maatregelen gericht op het beschermende karakter van de bevolking. Sociale rechtvaardigheid staat hierbij 
voorop, met name het streven om de aan het bezit verbonden macht te compenseren door aan de niet-bezittende 
deelnemers aan het productieproces bepaalde rechten toe te kennen, die een mate van bestaanszekerheid moeten 
garanderen, aldus Querido, Staatstoezicht (1965) 240. Muntendam junior echter viel volgens de indeling van 
Querido onder de collectieve fase. In deze fase is het kenmerkend dat alle leden van de gemeenschap 
voorwaarden hebben verkregen (denk aan alle sociale wetgeving welke heeft plaatsgevonden in de periode 1960-
1968) op bestaanszekerheid in de vorm van een recht. De (financiële) last van dit recht op bestaanszekerheid 
wordt hierbij gedragen door de gehele gemeenschap, aldus Querido, Staatstoezicht (1965) 246. 
482 ‘Ministeriële Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater’ in: NT 16 (1961) 36. 
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volksgezondheid steeds werd en nog steeds wordt gevolgd’483. Met andere woorden, een 

noodzakelijk wettelijk kader voor de drinkwaterfluoridering werd door de minister 

afgewezen. Tevens was Veldkamp van mening dat de ‘wetenschappelijk gevormde klasse’ in 

staat moest zijn om op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens de invoering ervan te 

steunen.  

De commissie heeft in de periode 1960-1968 verschillende publicaties het licht doen 

zien. Een van de eerste was de zeer stevig brochure ‘Meer fluoride in drinkwater!’ , bedoeld 

voor de brede kring van ambtshalve geïnteresseerde belangstellenden: provinciale, 

gemeentelijke, en andere verantwoordelijke autoriteiten die alle op de één of andere manier 

betrokken waren bij de drinkwaterfluoridering. De brochure was tevens bedoeld voor de 

tandartsen in Nederland484. In een oplage van 40.000 exemplaren is deze in ons land 

verspreid. De informatie was tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de 

Gezondheidsorganisatie TNO, de Rijksuniversiteit Utrecht en de NMT.485. 

In deze brochure stond een aantal vragen centraal waaronder de kwestie of men een 

bevolking mag dwingen drinkwater te nuttigen waarvan de samenstelling ervan op 

kunstmatige wijze tot stand zou worden gebracht. Ook werd de vraag beantwoord of er 

redelijkerwijze bezwaar mocht worden gemaakt tegen een kleine verhoging van een stof die 

van nature al in het drinkwater aanwezig was. De retorische vraag werd gesteld of ‘in 

redelijke zin bezwaar tegen (kan) worden gemaakt de werking van een reeds in het drinkwater 

aanwezig element te versterken – door er een geringe uitbreiding aan te geven – wanneer deze 

toevoeging in de strijd tot het voorkómen – en dus niet het genezen – van tandbederf van 

uitnemend gewicht blijkt te zijn?’486. 

In het voorwoord benadrukte de nieuwe minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, G.M.J. Veldkamp, dat de brochure niet was bedoeld voor het voeren van 

propaganda, maar voor het verstrekken van ‘objectieve’ informatie. Het informatiebulletin 

beoogde: ‘(…) in woord en geschrift eigenlijk niet anders (te) doen, dan het materiaal 

aandragen ten dienste van allen, die op enigerlei wijze verantwoordelijkheid dragen voor de 

beslissingen inzake het toevoegen van fluoride aan drinkwater. Dit boekje is daarvan een 

eerste proeve’487. Voorts ging de brochure in op de toestand van het Nederlandse gebit, daarna 

                                                 
483 HdEK, 1960-1961, ‘Memorie van antwoord aan de Eerste Kamer’, zoals weergegeven in: NT 16 (1961) 170. 
484 Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater, Meer Fluoride in drinkwater! [Brochure, oktober 1961]; 
NMT, ‘Perscommentaar en mededelingen. Brochure inzake de fluoridering van drinkwater’, d.d. 28 december 
1961 in: C-DWF/lemma Commissie Voorlichting Fluoridering. 
485 NMT, ‘Perscommentaar en mededelingen. Fluoridering’ (1961). 
486 Commissie Voorlichting, Meer fluoride in drinkwater! [1961] 3. 
487 Commissie Voorlichting, Meer fluoride in drinkwater! [1961] 3. 
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wat fluoride is, over de fluoridering van drinkwater in Nederland, ook de technische aspecten 

van fluoridering werden behandeld en ten slotte de discussie rondom de fluoridering.  

De brochure behandelde vijf bezwaren die een rol konden gaan spelen in de discussie 

over de drinkwaterfluoridering. Allereerst legden de auteurs uit dat fluoride geen 

watervreemde stof is. Daarnaast stelden zij dat andere methoden van fluoridetoedieningen niet 

grootschalig waren onderzocht en daarom konden op dat moment in 1961 geen garanties 

worden afgegeven met betrekking tot werking, effectiviteit en veiligheid ervan. Het argument 

dat waterfluoridering oneconomisch zou zijn werd weersproken en dat de smaak en kleur van 

het water zou veranderen als gevolg van het toevoegen van fluoride werd bestreden. Ten 

slotte ontkenden de opstellers van de brochure dat fluoride een geneesmiddel was.  

Toch werden ook weer niet alle mogelijke bezwaren die in 1961 een rol speelden 

weersproken. Over de vrije keuze gaf de commissie toe dat het een moeilijk punt is wanneer 

‘men bepaalde mensen de vrije keuze – namelijk wel of geen gefluorideerd water – ontzegt. 

‘Het zou zeker aanlokkelijker zijn indien het mogelijk zou zijn een ieder de vrije keuze te 

laten tussen wel en geen extra fluoride. Helaas, er is geen bruikbaar alternatief’, aldus de 

commissie488. Over de invloed van menselijk gedrag op de mondgezondheid schreef de 

commissie verder dat ‘Een goede voeding en minder overmatig gebruik van suiker, snoep e.d. 

en regelmatige mondreiniging hun volle waarde behouden. Helaas zal ook de tandarts nimmer 

overbodig worden; wel zal zijn werk hierdoor geringer worden en een groter nut afwerpen’489. 

 De brochure bevatte ook nog drie bijlagen. In de eerste bijlage kwam de medische 

zijde van de fluoridering aan de orde. Centraal hierbij stond de gedachte dat er tot nu toe niets 

was gevonden waaruit bleek dat waterfluoridering een mogelijke schadelijke werking zou 

kunnen hebben op de menselijke gezondheid.490. In bijlage twee ging de commissie in op de 

vraag of het gefluorideerde drinkwater ook negatief van invloed kon zijn op de industrie 

welke in grote hoeveelheden drinkwater consumeerde. Dat bleek volgens onderzoek in 

Amerika en Tiel niet het geval te zijn. De derde bijlage handelde over de invloed van 

waterfluoridering op de veeteelt en tuinbouw. Volgens de commissie vormde 

waterfluoridering noch in de veeteelt noch in de tuinbouw een probleem491.  

Kortom, deze brochure bevatte een uitputtende samenvatting van alle reeds bestaande 

en mogelijke bezwaren die in 1961 een rol speelden en die ook in de periode daarna een rol 

konden blijven spelen. 
                                                 
488 Commissie Voorlichting, Meer fluoride in drinkwater! [1961] 22. 
489 Commissie Voorlichting, Meer fluoride in drinkwater! [1961] 23. 
490 Commissie Voorlichting, Meer fluoride in drinkwater! [1961] 24. 
491 Commissie Voorlichting, Meer fluoride in drinkwater! [1961] 31. 
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Persreacties 
Minister Veldkamp presenteerde de lijvige brochure in december 1961 als eerste aan de 

Tweede Kamer. Tijdens de behandeling van zijn begroting liet minister Veldkamp een 

exemplaar op de Kamergriffie deponeren ‘ter inzage van de leden’. Alle 

volksvertegenwoordigers zouden het boekje zo spoedig mogelijk ontvangen, zo beloofde 

hij492. Ook de dagbladen ontvingen uiteraard een exemplaar en de dagen daarop verschenen in 

de meeste kranten welwillende commentaren493. Volgens het Dordrechts Nieuwsblad waren 

de Nederlandse gemeenten de doelgroep van de brochure. Ook berichtte de krant met veel 

nadruk dat in de brochure stond vermeld dat ‘fluoridering onschadelijk is voor de 

volksgezondheid. Zelfs een eventuele ongelijke distributie van de fluor zou geen kwaad 

kunnen. Corrosie van drinkwaterleidingen zal niet plaats kunnen vinden. De technische 

installatie baart niet veel zorgen’494. 

                                                 
492 ‘Fluoridering drinkwater. Professor Muntendam laakt demagogie’ in: Nieuwe Haagsche Courant (15 
december 1961). 
493 Een greep uit de Nederlandse pers ter gelegenheid van de verschijning van ‘Meer fluoride in drinkwater!’: 
‘Brochure propageert meer fluoride in drinkwater’ in: Dordrechts Nieuwsblad (16 december 1961), 
‘Fluoridering drinkwater. Professor Muntendam laakt demagogie’ in: Nieuwe Haagsche Courant (15 december 
1961), ‘Onverantwoorde actie van niet-deskundigen. Prof. Muntendam valt fel uit tegen “drinkwater-strijders”. 
Fluoride middel tegen gevaarlijke volksziekte’ in: de Volkskrant (15 december 1961), ‘Minister eens met 
commissie: “meer fluor in drinkwater’. ‘Voorlichtingscampagne start met bewerking van gemeenten’ in: 
Haagsche Courant (15 december 1961), ‘Medische preventie via waterkraan. Minister Veldkamp voor 
fluoridering drinkwater. Er rijzen wel vragen’ in: Nieuwe Limburger Maastricht (16 december 1961), 
‘Waterleiding als hulp van de tandarts’ in: De Telegraaf (16 december 1961), ‘Ook dr. Veldkamp wenst 
fluoridering drinkwater’ in: Alkmaarse Courant (15 december 1961), ‘Kritische commentaar. Fluoridering en 
redenering’ in: Nieuwe Rotterdamse Courant (16 december 1961) en ‘In de kijker’ in: Rotterdams Nieuwsblad 
(18 december 1961). 
494 ‘Meer fluoride in drinkwater!’: ‘Brochure propageert meer fluoride in drinkwater’ in: Dordrechts Nieuwsblad 
(16 december 1961); In 1962 maakt G. Drost al melding in zijn artikel: ‘Fluorideren, of Fluor weren?’ in: Water 
46 (1962) dat hij zowel twijfelde aan de toegestane hoeveelheid fluoride die zou worden toegediend aan het 
water als aan de juiste fluoridetoediening. In 1968 werd er in een artikel getiteld: ‘Bedrijfservaringen met 
fluoridering’ geschreven door de Werkgroep Fluoridering (Mededeling nr. 1.0 in: H2O. Tijdschrift voor 
drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling 1 (1968) 136-138, onderzocht bij 10 pompstations in 
Nederland hoe het fluorideren van het drinkwater met natriumsilicofluoride verliep op de technische aspecten. 
Hoewel niet zorgwekkend kwamen de bevindingen er wel op neer dat slechts door intensieve controle van de 
doseerapparatuur mogelijk is de gewenste nauwkeurige hoeveelheid fluoride van 1,1 ppm in het leidingnet te 
handhaven. Dit werd in hoge mate veroorzaakt door de hoge eisen die werden gesteld aan de doseerapparatuur 
voor natriumsilicofluoride (pagina 137 van het artikel), aldus: ‘Bedrijfservaringen met fluorideringsinstallaties. 
Mededeling 2 van de werkgroep Fluoridering’ (1971) in: C-DWF/lemma Map F-installaties). In 1971 sloot een 
rapport van het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA N.V. niet uit dat de meting/toevoeging op 
een continu niveau plaatsvond; de onregelmatige toevoeging van de fluoride aan het drinkwater ten gevolge van 
het doseringsapparaat wordt ook bevestigd door het verhaal van de heer D. Wardenier – voormalig medewerker 
van het Waterleidingbedrijf dat ook Velsen bediende van drinkwater: ‘Achteraf is het vrij makkelijk om de 
vinger op de zere plek te leggen, maar toch. We wisten dat het poeder giftig was, dus werd het erg voorzichtig in 
de silo gestort. Daarna werd het d.m.v. een wormschroef (dus net als bij een vijzelgemaal) in een tank met water 
gebracht. Hierin werd het poeder met het water gemengd. En daar zat het grote doseringsprobleem. Door het 
water in de tank werd ook het poeder enigszins plakkerig en kon er geen regelmatige dosering plaatsvinden. De 
wormschroef draaide wel regelmatig maar dan viel er wat poeder en dan weer een klontje in het water. Eigenlijk 
een erg primitief doseringssysteem. Maar er was naar ik weet nog geen betere apparatuur in de handel of dat de 
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De Nieuwe Haagsche Courant vermeldde juist dat er weliswaar kritiek was maar dat deze van 

‘andere zijden’ kwam. Minister Veldkamp ‘onderstreepte nog eens, dat op de 

voorlichtingsdagen van de kant der medici nooit bezwaren tegen fluoridering zijn gebracht. 

Wel van andere zijden’495. De Nieuwe Haagsche Courant en De Volkskrant richtten de 

aandacht op de fanatieke houding van de directeur-generaal Muntendam. Zo stelden zij dat de 

‘brochure die vergezeld ging van de in felle betoogtrant gehouden inleiding die 

commissievoorzitter prof. dr. P. Muntendam eraan verbond en die eindigde in een climax: 

“Het is in het algemeen belang onverantwoord een preventie na te laten die in zo belangrijke 

mate het optreden van een volksziekte kan voorkomen” ’496. 

De Nieuwe Limburger Maastricht was een stuk kritischer van toon. Als eerste ging 

deze krant in op de alternatieven die beschikbaar waren en betwistte dat het gebruik van het 

waterleidingnet als transport voor fluoride in alle gevallen een juiste keuze was. De Nieuwe 

Limburger Maastricht stelde dat ‘men spreekt van fluoridering van drinkwater. Maar in feite 

wordt slechts 2 procent van het water dat via de waterleiding de consument bereikt als 

drinkwater gebruikt, zodat de vraag rijst waarom de waterleiding wordt uitgekozen om de 

caries te bestrijden. Men zou met méér recht de zoutbereiding of de broodbakkerijen hierin 

kunnen betrekken’497. De krant vroeg zich verder af of de waterleiding als transport voor het 

verspreiden van ‘medicijnen’ wel was geoorloofd. Het was van meer principieel belang om 

zich af te vragen ‘of men op de goede weg is wanneer men de waterleiding gaat gebruiken 

voor medische doeleinden en de verantwoordelijke lieden van de 

waterleidingsmaatschappijen voor de taak gaat stellen in zekere zin als apotheker op te treden, 

door van hen te verlangen, dat zij aan het water een zekere hoeveelheid van een bepaalde stof 

toevoegen, die een bepaald medisch effect moet bereiken. Waarbij we nog buiten 

beschouwing laten of de toe te voegen stof al dan niet volmaakt onschadelijk is’498. 

                                                                                                                                                         

497 ‘Medische preventie via waterkraan. Minister Veldkamp voor fluoridering drinkwater. Er rijzen wel vragen’ 
in: Nieuwe Limburger Maastricht (1961). 

gemeente er geen voldoende geld voor vrij had gemaakt. Wij waren op dat moment nog een gemeentelijk bedrijf, 
dus maakten B & W en de gemeenteraad de dienst uit. Blij met het fluorideren van het drinkwater waren we 
zeker niet. Iedere dag, en dus ook in het weekend, moesten we aan mensen die dat wilden, ongefluorideerd water 
beschikbaar stellen. Op het bemande pompstation in IJmuiden was dat uiteraard geen probleem. Maar het 
pompstation in Santpoort was onbemand zodat daar iedere dag iemand voor minimaal een uur heen moest. 
Tevens was het storten in de silo van het poeder geen pretje omdat er altijd wat poeder de lucht in stoof’. Aldus 
D. Wardenier in een email aan H.A. Edeler, d.d. 15 juli 2008 in: C-DWF/ lemma waterleidingbedrijven. 
495 ‘Fluoridering drinkwater. Professor Muntendam laakt demagogie’ in: Nieuwe Haagsche Courant (15-12-
1961). 
496 ‘Voorlichtingscampagne start met bewerking van gemeenten’ in: Nieuwe Haagsche Courant (15-12-1961). 

498 ‘Medische preventie via waterkraan’ (1961). 
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Hoewel de redactie het apprecieerde dat minister Veldkamp geen wettelijk voorschrift 

had verbonden aan de drinkwaterfluoridering zette de Nieuwe Limburger Maastricht wel haar 

kanttekeningen bij het vrijheidsaspect, want ‘men heeft er blijkbaar – en terecht – van 

afgezien van het fluorideren van drinkwater een wettelijk voorschrift te maken en men laat op 

de eerste plaats de maatschappijen vrij en verder ook de aangesloten gemeenten. Het is echter 

toch nog de vraag in hoeverre de persoonlijke vrijheid ten opzichte van het aanwenden van 

medische middelen in het gedrang komt, wanneer men, zij het regionaal of plaatselijk tot 

fluoridering overgaat’499. 

Vervolgens wees de krant er op dat dergelijke vragen ook elders in de wereld werden 

gesteld, waardoor bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de uitbreiding van de 

drinkwaterfluoridering tot stilstand was gekomen. ‘Om die reden vond Muntendam het “niet 

verantwoord”, indien men de preventieve werking van fluoride in het drinkwater zou 

veronachtzamen. Hier rijst de vraag, waarom er in de wereld dan zo weinig tot deze maatregel 

wordt overgegaan. In Amerika waar men daarmee wel is begonnen, staat de ontwikkeling op 

dit punt stil. In New York is men er in het geheel niet toe overgegaan “op medische 

gronden”’, aldus de krant 500. 

                                                 
499 ‘Medische preventie via waterkraan’ (1961). 
500 ‘Medische preventie via waterkraan’ (1961); In de Verenigde Staten dronken in 1963 ongeveer 42 miljoen 
mensen drinkwater met tenminste 0,7 ppm fluoride in het drinkwater, aldus: A.J. de Kok, ‘Verdere 
bijzonderheden over de fluoridatie van drinkwater’ in: Tijdschrift voor Overheidsadministratie 19 (1963) 248. 
Het is waar dat in 1962 New York City (wel de staat New York) nog geen gefluorideerd drinkwater had, maar 
het was niet stopgezet. Er was juist een belangrijk debat gaande welke de Amerikaanse journalist Christopher 
Bryson in 2004 kenschetste als een van de meest belangwekkende debatten aangaande de 
drinkwaterfluoridering: ‘(..) in one of the nation’s earliest and biggest water fluoridation battles, which took 
place in New York City. It was a key moment. The fight for fluoride was in full swing around the country with 
referenda and public opinion running mostly in favor of the antifluoridationists. Both camps understood the 
importance of winning in New York. A victory for fluoride in the liberal media metropolis would give fluoride 
promotors a big boost elsewhere. (…)’. Aldus Christopher Bryson, The fluoride deception (New York 2004) 
160. In een afsluitend citaat haalt Bryson een citaat uit een interview dat hij zelf had gehouden met Edward L. 
Bernays, neef van de psychoanalyticus Sigmund Freud. Bernays zei over het debat over drinkwaterfluoridering 
in New York: “If New York accepts an idea, the other states will accept the idea too”. Aldus Bryson, The 
fluoride deception (2004) 160. De situatie in de Verenigde Staten lag moeilijk in de jaren zestig. Backer Dirks 
bleef zelf persoonlijk op de hoogte door zijn vele briefwisselingen met de medische autoriteiten zoals het 
Department of Health, Education and Welfare van de landsregering of het Department of Health van de City of 
New York. Backer Dirks had vele contacten opgedaan tijdens zijn reis door de Verenigde Staten met Röder (zie 
hoofdstuk één). Het Department of Health in New York wist Backer Dirks in 1962 te melden dat: ‘The political 
problems in selling fluoridation are not simple (…). Perhaps more important is the feeling that was expressed by 
one of our politicians who was willing to agree that fluoridation is an effective and safe procedure. He also 
acknowledges that the major health and civic organisations of this city were in favor of it. But from the political 
viewpoint he felt that those people who were for fluoridation were generally interested in a wide variety of 
problems in the area of health, education and welfare and it was his feeling that he would not lose the votes of 
that group simply because he did not push for fluoridation. On the other hand he said he was quite sure to lose 
the votes of the minority which is strongly opposed to the procedure were he to vote for the measure. On this 
basis he looked upon fluoridation as a thankless issue from the political viewpoint’, aldus Arthur Bushel, director 
of dentistry aan Otto Backer Dirks, d.d. 4 september 1962 in: C-DWF/ lemma USA correspondentie. Een jaar 
eerder liet het Department of Health, Education and Welfare uit Washington D.C. Backer Dirks al weten dat: 
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Afsluitend stelde de redactie dat zij niet de intentie had om het vertrouwen in de deskundigen 

en overheid, en meer specifiek in het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid, te 

ondermijnen. De Nieuwe Limburger Maastricht was echter wel bang dat het enthousiasme 

over deze volksgezondheidsmaatregel op het departement van Sociale Zaken en de directie 

van de Volksgezondheid de beleidsmakers zou kunnen verblinden en zodoende ‘enkele 

fundamentele vragen onbeantwoord (laten). Het is zeker een overheidstaak om voor de 

volksgezondheid te waken, waartoe ook behoort een nauwkeurige controle van de kwaliteit 

van het drinkwater. Een andere vraag is echter of deze ook mag of moet gebruikt worden als 

middel voor het bereiken van bepaalde medische effecten, in dit geval om gaatjes in de tanden 

tegen te gaan’501 . 

Het standpunt van het Nederlands Tandartsenblad bij de euforie van de 

drinkwaterfluoridering was terug te vinden in het begeleidende schrijven bij de verslaglegging 

van de oprichting van de Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater. Zij zette eerst 

uiteen dat er een verschil moest worden gemaakt tussen voorlichting en propaganda. De 

redactie van het NT gaf er de voorkeur aan met zachte hand, geheel in overeenstemming met 

het standpunt van Muntendam, Backer Dirks en Wester, de bevolking voor te lichten 

‘alhoewel het Ledencongres onzer Maatschappij in Hilversum in het afgelopen jaar zich 

nadrukkelijk in positieve zin over fluoridering van drinkwater uitsprak en het rapport van de 

Gezondheidsraad te dien aanzien geen twijfel liet, is het onzes inziens toch verstandig, dat de 

Regering de weg bewandelt van objectieve voorlichting in plaats van de krachtige gerichte 

propaganda’502.  

Daarna werd toegelicht wat nu de eigenlijke achtergrond, of beter gezegd de angst was 

die de oprichting van overheidswege van deze ministeriële voorlichtingscommissie zo 

rechtvaardigde: 

 
‘De ervaringen in het buitenland hebben geleerd, dat de fluoridering van drinkwater een 
maatregel is, die heftige reacties van zekere bevolkingsgroepen kan veroorzaken. Men zal 
moeten trachten te voorkomen, dat fluoridering in ons land tot een strijdpunt zal worden, dat 
wellicht zal leiden tot controversen tussen groepen uit onze bevolking. Daartoe moeten 
belangstellenden in de gelegenheid gesteld worden zich te oriënteren aan de hand van 
gedocumenteerde, wetenschappelijke gefundeerde gegevens, die een bezonken 
meningsvorming mogelijk moet maken; los van de nog wel eens onjuiste, onzakelijke en 

                                                                                                                                                         
‘The opponents of fluoridation continue to claim that the use of such water will adversely affect various 
industrial and commercial processes. However, up tot the present time no documented evicence of any 
difficulties has been reported’, Aldus F.J. Maier, Sanitary Engineer Director, Division of Dental Public Health 
and Resources aan O. Backer Dirks, d.d. 19 januari 1961 in: C-DWF/ lemma USA correspondentie.  
501 ‘Medische preventie via waterkraan’ (1961). 
502 ‘Ministeriële Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater’ in: NT 16 (1961) 36. 
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emotionele overwegingen, die in het buitenland in de fluorideringsdiscussie betrokken 
werden503. 
 
De commissie ging te werk via de oprichting van verschillende werkgroepen. Enerzijds richtte 

de commissie zich op de voorlichting aan het grote publiek en anderzijds op de technische 

voorlichting bestemd voor waterleidingbedrijven. Er kwam een werkgroep voor de 

voorlichting door middel van radio en televisie. Tevens kwam er een commissie voor de 

financiële en juridische aspecten. Een derde groep zou zich gaan bezighouden met de 

waterleidingtechnische aspecten van de drinkwaterfluoridering. Groot belang werd gehecht 

aan de betekenis die individuele artsen en met name tandartsen zouden kunnen geven aan de 

voorlichting op het gebied van de drinkwaterfluoridering504. 

 

Het advies van de Raad voor de Volksgezondheid 
De taak en de functie van de Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater veranderde 

enigszins in de loop van de jaren zestig. Sinds haar oprichting in 1961 had de 

voorlichtingscommissie zich vooral beziggehouden met voorlichtingsactiviteiten indien er een 

beroep werd gedaan op haar expertise over de drinkwaterfluoridering. Ofwel, de commissie 

ontwikkelde zich in de richting van een kenniscentrum op afroep. Praktisch gezien uitte zich 

dit in het geven van medewerking aan verschillende provinciale voorlichtingsdagen die door 

de Provinciale Raden voor de Volksgezondheid werden georganiseerd 505. 

De Raad voor de Volksgezondheid meende dat de voorlichting wel wat meer op eigen 

initiatief mocht plaatsvinden. In 1963 adviseerde de Raad de minister om de Commissie 

Voorlichting Fluoridering Drinkwater steviger propaganda te laten voeren en het louter 

informatieve karakter van hun werkzaamheden te laten varen506. 

 

‘Het gekozen systeem, dat door de Raad juist wordt geacht, houdt dus in, dat de beslissing om 
wel of niet te fluorideren behoort tot de competentie van de lagere organen. De vraag is 

                                                 
503 ‘Ministeriële Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater’ in: NT 16 (1961) 36. 
504 ‘Ministeriële Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater’ in: NT 16 (1961) 37, 38. 
505 Bijvoorbeeld de Provinciale Gezondheidsdag van de provincie Overijssel op 9 november 1961, die in Noord-
Brabant op 4 december 1961, die van de Provinciale Gezondheidsdag in Groningen op 24 mei 1962, of die in 
Utrecht op 13 december 1963. Zie voor de verslagen van de desbetreffende Provinciale Gezondheidsdagen in: C-
DWF/lemma Provinciale Raad. 
506Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies uitgebracht aan Zijne Excellentie de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid inzake de bezwaren ingebracht tegen verhoging van het fluoridegehalte van het 
drinkwater (Den Haag 1963) 4 – Overdruk uit: Verslagen en Mededelingen betreffende de Volksgezondheid Nr. 
10/11, oktober/ november 1963; een voorbeeld van medewerking van de Commissie Voorlichting Fluoridering 
Drinkwater is: ‘Fluoridering drinkwater. Verslag van de Voorlichtingsdag gehouden op 26 oktober 1961 in het 
huis der provincie te Arnhem. Uitgegeven door de Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater en de 
Vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland’ in: C-DWF/ lemma Commissie 
Voorlichting Fluoridering Drinkwater.  
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gesteld, of het met dit systeem verenigbaar is, dat de centrale overheid zich inzet om 
propaganda te maken voor de fluoridering. De Raad meent deze vraag bevestigend te 
beantwoorden: wanneer de centrale overheid zoals in casu overtuigd is van het nut van het 
treffen van een bepaalde maatregel, is het niet alleen haar bevoegdheid, maar behoort het tot 
haar taak, om deze aan te bevelen aan degenen, die geroepen zijn om te beslissen en daartoe 
de nodige voorlichting te geven. De Raad acht dan ook de instelling van de “Commissie 
Voorlichting inzake Fluoridering van het Drinkwater” een gelukkige gedachte’507. 
 
Voorts adviseerde de Raad voor de Volksgezondheid om de Commissie Muntendam in staat 

te stellen meer activiteit te ontplooien, bij voorbeeld door het ter beschikking stellen van een 

ambtenaar met de uitsluitende taak van het geven van gevraagde en ongevraagde voorlichting 

aan de waterleidingbesturen en de bevolking in het algemeen. Wellicht zou een onderzoek 

naar de beweegredenen van de tegenstanders aan zijn voorlichtende taak het fundament 

kunnen geven’508.  

Het advies was in de Commissie Muntendam niet aan dovemansoren gericht509. Nog 

geen paar dagen later richtte de Commissie zich uit eigen beweging tot de gemeente Den 

Haag die bezig was met een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van 

drinkwaterfluoridering. Het gemeentebestuur had zich daarbij willen verdiepen in de 

motieven van de tegenstanders en daarom de arts J.J. de Vries van de Vereniging tot 

Bescherming van het Drinkwater geconsulteerd – een vereniging waarover we nog uitvoerig 

komen te spreken510. De consultatie van de mondarts De Vries, die zich reeds sinds een jaar 

openlijk tegen de drinkwaterfluoridering keerde, was de Commissie Voorlichting Fluoridering 

Drinkwater ter ore gekomen, waarna commissievoorzitter Muntendam de adviezen van De 

Vries in een brief aan het Haagse gemeentebestuur trachtte te weerleggen511. Muntendam 

stelde dat ‘het merendeel van de door adressant naar voren gebrachte argumenten reeds door 

de samenstellers van het rapport van de Gezondheidsraad onder de ogen zijn gezien en 

weerlegd, terwijl een ander deel van zijn argumenten de recente literatuur is ontzenuwd. De 

                                                 
507 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 22. 
508 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 23. 
509 Agenda voor de leden van de plenaire Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater,d.d. 3 oktober 1963 
in: C-DWF/ lemma Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater. 
510 De gepromoveerde mondarts J.J. de Vries presenteerde zichzelf als een expert op het gebied van zowel 
tandheelkunde als geneeskunde: ‘Ik ben toevallig de eerste arts in Nederland, die op een tandheelkundig 
onderwerp gepromoveerd is, en ik kan u uit ervaring vertellen, dat de artsen van tanden en kiezen geen snars 
weten en de tandartsen niets van het menselijk lichaam’ aldus De Vries in een dubbelinterview waar ook de 
chemicus L. Bloch aan het woord kwam, uit: André de Kromme en Suzanne Baart, ‘Chemicus Bloch en 
mondarts De Vries, ‘Fluoride een zeer gevaarlijk vergif. …..dat niet in drinkwater thuishoort’ in: De Telegraaf 
(17 augustus 1968) 3.  
511 Brief van de voorzitter van de Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater aan de burgemeester en 
wethouders van Den Haag, d.d. 8 oktober 1963 in: C-DWF/ lemma Commissie Voorlichting Fluoridering 
Drinkwater. 
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Commissie stelt het op prijs, indien uw College bovenstaande weerlegging ter kennis brengt 

van diegenen, die kennis hebben genomen van het adres van dr. De Vries’512. 

De voorzichtige toon waarmee de commissie in 1961 was begonnen was vervangen 

door stevige reacties op tegenstanders. Tegelijkertijd werd het advies van de Raad voor de 

Volksgezondheid te harte genomen door de leider van de TNO-Cariëswerkgroep van TNO 

Backer Dirks, op freelance basis in dienst van het directoraat-generaal voor de 

Volksgezondheid aan te stellen als speciale voorlichter fluoridering. 

Per verrichte spreekbeurt zou Backer Dirks fl. 75,= ontvangen naast een vergoeding 

voor reis- en verblijfkosten513. De keuze voor deze onderzoeker lag voor de hand. Zijn 

welomlijnde ideeën met betrekking tot de methodieken hoe de Nederlandse bevolking het 

beste zou kunnen worden voorgelicht vielen in de smaak. Bovendien was hij natuurlijk op 

allerlei manieren betrokken bij de drinkwaterfluoridering. Backer Dirks heeft aan de 

Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater strategische overwegingen meegegeven. 

Hij was van mening dat voorlichting moest worden gegeven door personen die zich als 

onderzoekers en niet als tandarts presenteerden514. Het was zijn vooronderstelling dat het in 

Nederland veel gemakkelijker zou zijn om de drinkwaterfluoridering te implementeren dan in 

Amerika. Hij ging ervan uit dat de ‘unscientific mind’ minder post zou kunnen vatten in 

Europa dan in de Nieuwe Wereld. Immers, in Nederland werd de implementatie van deze 

gezondheidsmaatregel geregeld via de raadsleden en niet door referenda en kiesdistricten.  

 Backer Dirks was optimistisch en pakte de zaak voorvarend aan. Het eerste 

aandachtspunt van Backer Dirks was het onderzoek naar de groepen die door de 

voorlichtingsactie bereikt moesten worden. De effectiviteit van een voorlichtingscampagne 

staat of valt bij de kennis over de groepen in het publiek die men wil bereiken, meende 

Backer Dirks. Hierbij gaf hij voorbeelden hoe de verschillende doelgroepen bereikt zouden 

kunnen worden, want ‘verwaarlozing van veel gebitten door gebrek aan tandartsen spreekt de 

raadsleden mogelijk wel aan, zal zij wel regelmatig naar de tandarts gaan. Band tussen fluor, 

                                                 
512 Brief van de voorzitter van de Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater aan de burgemeester en 
wethouders van Den Haag, d.d. 8 oktober 1963 in: C-DWF/ lemma Commissie Voorlichting Fluoridering 
Drinkwater. 
513 Brief van de secretaris van de Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater, Ministerie van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid aan O. Backer Dirks, d.d. 7 mei 1963 in: C-DWF/lemma Backer Dirks algemeen; 
volgens het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft de waarde van fl 75,- in 1963 (het jaar 
waarin het Ministerie van Sociale Zaken Backer Dirks een honorarium toekende van voornoemd bedrag 
exclusief reis- en verblijfkosten) een koopkracht van € 389,94 in het jaar 2006. 
514 O. Backer Dirks, ‘Voorlichting over fluoridering van het drinkwater’, (d.d. z.j.) in: C-DWF/ lemma 
Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater, f. 1. 
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gezond gebit en bescherming van uw kind kan misschien gelegd worden, dan zal dit de 

moeders waarschijnlijk aanspreken’515. 

De vraag langs welke wegen het Nederlandse volk zou moeten worden voorgelicht 

vormde het laatste aandachtspunt van Backer Dirks. De massamedia namen volgens hem een 

belangrijke plaats in. Maar een en ander zou moeten samengaan met het voeren van 

gesprekken direct met mensen en op kleine schaal: 

  

‘Mogelijkheid na grondige voorbereiding in de pers (dag- en weekbladen, maar vooral 
damesbladen) toespraak van de minister voor de televisie, gevolgd door een forumdiscussie. 
In het forum ook wat mensen, waarvan men tegenstand zou kunnen verwachten, bijv. Dr. 
Grashuis en een Chr. Gereformeerde dominée van Goeree. Onmiddellijk daarna bespreking in 
groepen van niet meer dan 15 man in de gemeenten; gemengd samengestelde groepen: arts, 
tandarts, raadsleden en invloedrijke personen uit verschillende maatschappelijke lagen. Effect 
massamedia beslist niet overschatten: men leest niet alles, men begrijpt vaak verkeerd wat 
men leest en men vergeet een groot deel van wat men gelezen heeft. Alles werkt normaal in 
de richting van het niet aanvaarden van nieuwe inlichtingen. Meeste Nederlanders weten nu 
waarschijnlijk nog niets van fluoridering. Eenvoudig: tandbederf wordt niet begrepen, 
kiespijn wel; evenmin 1 mg per liter’516. 
 
 
In de jaren die volgende zou de benadering van Backer Dirks een groot stempel drukken op 

de strategie van de Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater. In een publicatie van 

1967 van de Commissie zien we dit heel duidelijk terug. Deze brochure, getiteld Fluoridering 

Drinkwater, leek voor wat betreft de opbouw enigszins op de eerste uitgave van de commissie 

in 1961. Maar er waren ook verschillen. Het leek erop dat deze nieuwe brochure zelfs wat 

genuanceerder was en minder stellig dan haar voorganger uit 1961. Er werd uitgebreider 

ingegaan op de mogelijke bezwaren die er kunnen kleven aan de drinkwaterfluoridering. 

Daarnaast was de sectie van ‘discussie rondom de drinkwaterfluoridering’ sterk uitgebreid 

waarbij ook de gevaren van fluoride aan bod kwamen517. 

 
Een draagvlak creëren 
Het is duidelijk dat het ministerie van Sociale Zaken in de jaren zestig sterk wilde inzetten op 

het geven van stelselmatige voorlichting, vooral om draagvlak te creëren bij de bevolking. 

Inmiddels was de arts en voormalig geneeskundig inspecteur R.J.H Kruisinga definitief tot 

                                                 
515 O. Backer Dirks, ‘Voorlichting over fluoridering van het drinkwater’, (d.d. z.j.) in: C-DWF/ lemma 
Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater, f. 2. 
516 Hierbij moet worden gedacht aan de Margriet en de Libelle die in de jaren zestig en zeventig de dames van 
zowel de lagere als de hogere middenklasse bedienden; Backer Dirks, ‘Voorlichting over fluoridering van het 
drinkwater’, (d.d. z.j.) in: C-DWF/ lemma Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater, f. 3. 
517 Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater, Fluoridering van drinkwater (Rapport, januari 1967) 28, 
29. 
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directeur-generaal op het Ministerie als opvolger van Muntendam benoemd. Muntendam bleef 

direct betrokken, want onder zijn leiding werden de activiteiten van de Commissie 

Voorlichting Fluoridering Drinkwater in de loop van de jaren zestig offensiever. Haar 

voornaamste functie bleef echter het fungeren als kenniscentrum van de (Nederlandse) 

drinkwaterfluoridering.  

Vooral in het eerste helft van de jaren zestig leek de Commissie Voorlichting 

Fluoridering Drinkwater succes te hebben. Gemeentes, provincies en de publieke opinie 

bleken aangenaam verrast te zijn door de positieve kanten van de drinkwaterfluoridering. Een 

groot volksgezondheidsprobleem kon worden opgelost en wel op een dusdanige manier dat 

ook de Rijks- en gemeentebegroting werden verlicht. Vanaf de tweede helft van de jaren 

zestig lijkt het echter alsof de commissie een beetje de controle op de beïnvloeding van de 

publieke opinie aan het verliezen was. Een aantal voorvallen in 1967 illustreren deze 

ontwikkeling.  

Om te beginnen liep in Helmond in 1967 de discussie over de fluoridering op een 

fiasco uit. De Amstelbrouwerijen die in Helmond waren gevestigd keerden zich tegen het plan 

tot fluoridering. De Amstel beweerde op basis van het goede drinkwater naar Helmond te zijn 

gekomen. Als na onderzoek van het Brouwerij Instituut zou blijken dat de goede smaak van 

het drinkwater aangetast zou worden door de fluoridering dan zou de Amstel: ‘(…) het recht 

voorbehouden de gemeente te laten opdraaien voor de kosten van het ontfluorideren van het 

drinkwater’518. Hoewel volgens wethouder Hardenberg van Helmond dit bezwaar geen rol 

speelde in de overwegingen van het college van Burgemeester en Wethouders, stemde de 

Gemeenteraad van Helmond uiteindelijk met 16 stemmen tegen 13 stemmen tegen de 

drinkwaterfluoridering.  

                                                 
518 ‘Principiële bezwaren wonnen het. Raad met 16 tegen 13 stemmen tegen fluoridering drinkwater. Amstel 
maakte bezwaar’ in: Helmonds Dagblad (8 maart 1967). De Amstel heeft zich waarschijnlijk gebaseerd op het 
voorlopige rapport van het Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier van TNO uitgegeven op 5 januari 
1967. Hierin werd onder andere de conclusie getrokken dat: ‘Uit het voorgaande [het onderzoeksrapport, red.] 
niet met zekerheid is te zeggen, dat de bij de fluoridering van drinkwater gedoseerde hoeveelheden fluor 
onschadelijk zijn voor de gisting’ aldus: W. J. Klopper, ‘Drinkwaterfluoridering en gisting’, d.d. 5 januari 1967 
in: C-DWF/ lemma Bierindustrie. Echter een jaar later kwam Klopper van TNO tot een andere zienswijze. Zijn 
voorzichtige aanname dat fluoridering wel eens het gistingsproces zou kunnen verstoren weerlegde hij in zijn 
definitieve rapport over waterfluoridering en bierkwaliteit. Ter gelegenheid van de Brouwersdag 1968 hield hij 
een voordracht waarin hij concludeerde dat: ‘Met behulp van proefbrouwsels werd onderzocht welke invloed het 
gebruik van gefluorideerd brouwwater heeft op de bierkwaliteit. (…) Bij fluoridering van drinkwater wordt 
gewoonlijk vrij nauwkeurig gedoseerd op een fluorideconcentratie van 1 mg/l. Hiermee rekening houdende kan 
worden geconcludeerd dat het gebruik van gefluorideerd water niet schadelijk is voor de kwaliteit van het bier.’, 
aldus W.J. Klopper, ‘Waterfluoridering en bierkwaliteit’ in het themanummer Brouwersdag 1968, overdruk uit 
Internationaal Tijdschrift voor Brouwerij en Mouterij 3 (1968-1969) 98-107 (ook een exemplaar in: C-DWF/ / 
lemma Bierindustrie); Brief van P. Muntendam aan O. Backer Dirks, d.d. 16 maart 1967 in: C-DWF/ lemma 
brieven Backer Dirks persoonlijk. 
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Ernstiger vanwege het effect op de landelijke politiek en op discussie in grote steden 

was de gang van zaken in Den Haag. Burgemeester H.A.M.T. Kolfschoten, voormalig 

minister van Justitie in het kabinet-Schermerhorn-Drees, ontpopte zich vanaf 1962 als 

tegenstander van de fluoridering, terwijl verwarring over de officieel verstrekte informatie 

over de fluoridering de tegenstanders verder in kaart speelde. Gevolg was dat het College van 

B&W in 1962 besloot dat het Haagse drinkwater niet zou worden gefluorideerd. Het 

Binnenhof Den Haag (20 februari 1962) berichtte hierover: ‘Over de fluoridering van het 

drinkwater delen B. en W. mede dat zij na overweging van zowel de principiële als de sociale 

en technische aspecten tot de slotsom gekomen zijn dat het niet verantwoord is om aan het 

door de Duinwaterleiding te leveren drinkwater fluoride toe te voegen. Met name achten zij 

het niet verenigbaar met de vrijheid die elke burger heeft om te bepalen of hij wèl of niet een 

prophylacticum (ziekte voorkomend middel) zal innemen. Indien de gemeente als exploitante 

een stof zou toevoegen uitsluitend met ’t oogmerk alle Hagenaars ’n prophylacticum toe te 

dienen zou deze vrijheid praktisch verloren gaan. Aangezien dit standpunt op overwegingen 

van principiële aard is gegrond hebben B. en W. hierover geen overleg gevoerd met de buiten 

de gemeente gevestigde afnemers van water en gros’. Vijf jaar later, 13 maart 1967, zou een 

hernieuwd voorstel tot fluoridering het wederom niet halen in de Hofstad519. 

Muntendam moest concluderen dat de voorlichting averechts had uitgepakt. Het 

Haagse VVD raadslid Dettmeyer bijvoorbeeld had tegengestemd omdat hij van Backer Dirks 

zou hebben begrepen dat deze niet had willen ontkennen, dat het fluor tumorverwekkend zou 

kunnen werken. ‘Het lijkt mij een hoogst onwaarschijnlijk verhaal, maar uit dit soort 

                                                 
519 Zie hiervoor: ‘Na discussie van vier uren, met 24 tegen 19 stemmen: Haagse raad verwerpt waterfluoridering. 
Principiële bezwaren, en daarnaast veel twijfel’ in: Het Vaderland (14 maart 1967). De gemeenteraad besloot 
toen tot het voeren van een voorlichtingsactie uitgevoerd door de Haagse G.G. en G.D en de afdeling 
Voorlichting van de gemeente Den Haag. Zie hiervoor ook het jaarverslag 1974 van het Stedelijk Orgaan ter 
Bevordering van de Gezondheidsvoorlichting en –Opvoeding in de gemeente ’s-Gravenhage in: C-DWF/ TGVO 
voorlichting. Opmerkelijk was wel het voorstel in 1967 dat afkomstig was van het college van B&W met 
burgemeester Kolfschoten als voorzitter (hij was dat van februari 1957 tot november 1968). Het Vaderland 
berichtte dan ook: ‘Pikante bijzonderheid is, dat het gegeven dat het Haagse gemeentebestuur zich tegen 
waterfluoridering zou hebben uitgesproken al jaren als een hardnekkig misverstand circuleerde door de lectuur, 
die overal ter wereld (zoals nu ook hier) in grote hoeveelheden bij de fluorideringsdebatten wordt gehanteerd’. 
Muntendam reageerde teleurgesteld op de radio een paar uur na het raadsbesluit. Hij liet weten dat de Haagse 
raad niet kon worden vergeleken met Elspeet, waar de bevolking zich verzet tegen polio-inenting van kinderen. 
De Haagse burgemeester Kolfschoten verklaarde hierop dat hij verdrietig was geworden door de woorden van 
Muntendam. Hij zei: ‘(…) dat de raad volkomen democratisch het anti-fluoride-besluit had genomen en dat prof. 
Muntendam al dan niet publiekelijk zijn gemeente niet met Elspeet mocht vergelijken’. Hoor en wederhoor. 
Muntendam reageerde hier ook weer op, met verontschuldigingen. Hij verklaarde zijn uitspraak door zich te 
verschuilen achter het moment: ‘Ze [de radiojournalisten, red.] houden me op de meest onverwachte momenten 
een microfoon voor de mond en, ja, dan zeg je wat je denkt’, aldus ‘Prof. Muntendam tegen Haags besluit. 
Fluoride: storm om ons glas water’ in: Drentsche en Asser Courant (21 maart 1967). In 1968 zou Kolfschoten – 
als kamerheer van HM de koningin in buitengewone dienst – toetreden tot de hofhouding van koningin Juliana 
op Paleis Soestdijk. 
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verklaringen moeten we dunkt mij wel de stof halen om ons beleid verder te bepalen’, aldus 

Muntendam aan Backer Dirks. 520. Muntendam had de secretaris van de commissie, Jkvr. 

J.H.W. Storm van ’s Gravesande opgedragen een kleine groep hierover te ‘convoceren’521. 

Het was niet de eerste keer dat op basis van verkeerd geïnterpreteerde informatie de 

drinkwaterfluoridering geen doorgang kon vinden en het zou ook niet de laatste keer zijn. Niet 

alleen de woorden van de onderzoeksleider Backer Dirks werden verkeerd begrepen. Ook de 

lezing van de directeur-generaal voor de Gezondheidszorg, R.J.H. Kruisinga, ging in de 

vaderlandse pers een eigen leven leiden. Kruisinga had een lezing gehouden in Tilburg ter 

gelegenheid van de opening van de nieuwe kliniek voor jeugdtandverzorging. Ergens in zijn 

rede had hij de zinsnede gebruikt: ‘Voor de toekomst zal de invloed van de waterfluoridering 

op de tandcaries naar het lijkt in negatieve zin door het toenemend gebruik van snoepgoed 

worden overtroffen’522. Deze zinsnede werd overgenomen in de pers. Zo schreef het 

Haarlems Dagblad dat het Statenlid voor de provincie Noord-Holland, A. Wensing, aan 

Gedeputeerde Staten per brief vragen heeft gesteld of het nog wel zin had om kostbare 

voorzieningen te treffen die nodig zijn om fluoride aan het drinkwater toe te voegen. Volgens 

                                                 
520 Brief van P. Muntendam aan O. Backer Dirks, d.d. 16 maart 1967 in: C-DWF/ lemma brieven Backer Dirks 
persoonlijk. 
521 Jkvr. drs. Johanna Henriette Wilhelmine Storm van ’s Gravesande (administrateur Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur) was de dochter van Jhr. Everard Carel Storm van ’s Gravesande (directeur 
Waterleiding Friesland N.V.), aldus Centraal Bureau voor Genealogie, 77: S Nederland’s Adelsboek (Den Haag 
1986) 344. Ofwel vader en dochter bevonden zich aan het uiterste van het spectrum van voor- en tegenstanders 
van de drinkwaterfluoridering. Vader E.C. als uitgesproken tegenstander en prominent lid van de Vereniging tot 
bescherming van het drinkwater om de drinkwaterfluoridering te stoppen en dochter J.H.W. als secretaris van de 
ministeriële voorlichtingscommissie om propaganda te maken voor de drinkwaterfluoridering. Uit het gehouden 
interview op 5 oktober 2007 te Vledderveen (Dr.) bleek dat deze verschillende posities binnen de familie Storm 
van ’s Gravesande niet tot persoonlijke tegenstellingen hebben geleid. Integendeel, mevrouw Kits Nieuwenkamp 
(getrouwd in 1969) – Storm van ’s Gravesande kon zich wel vinden in de bezwaren voor de 
drinkwaterfluoridering. Ze zei hierover in het interview: ‘Daar hebben we natuurlijk over gepraat en ik was bang 
dat mijn vader dat heel vreselijk zou vinden. Ik kon zijn standpunt eigenlijk wel delen, eh, dat wisten mijn bazen 
bij Volksgezondheid ook heel goed en eh ja, ik zat er dus wat mee. Ik was de aangewezen persoon om dit te gaan 
doen. Je kunt natuurlijk heel neutraal een secretariaat, eh, voeren. Ik bedoel, uiteraard moet je niemand 
tegenwerken die je iets opdraagt of wat dan ook, maar ik had toen toch het gevoel en mijn vader was het daar 
wel mee eens, dat ik genoeg marge had om dat werk te doen zonder daar nou meteen in hele grote moeilijkheden 
voor te komen. Ik had natuurlijk niet iets willen doen waarbij ik regelrecht, eh, als het ware mijn vader 
verloochende, maar het doen van dingen die een ander dan toch wel zou doen en waardoor de zaken van die 
commissie precies hetzelfde liepen als wanneer ik daar de secretarispen voerde. Nou, mijn vader heeft dat, die 
vond dat eigenlijk, hij had erg veel gevoel voor humor, en die vond dat eigenlijk ook wel grappig en die heeft 
nooit gezegd, je doet me een heel groot verdriet als je dit doet, want dit knelt zo, dat kun je eigenlijk niet doen. 
En, nou, dat vond ik zelf ook, als hij dat wel gezegd had, misschien dat ik dan naar professor Muntendam, die 
toen directeur-generaal was en die de commissie ook voorzat, was gegaan. Het was ook een soort vaderlijke 
figuur in mijn werkomgeving toen en uh, maar zo’n ja, zo’n gewetensconflict heeft zich eigenlijk niet 
voorgedaan’. Aldus: Interview XIII Nieuwenkamp, 5 oktober 2007, Vledderveen (Dr.), 6; Brief van P. 
Muntendam aan O. Backer Dirks, d.d. 16 maart 1967 in: C-DWF/ lemma brieven Backer Dirks persoonlijk. 
522 Brief van de secretaris-penningmeester van de NMT, J. Stork aan de directeur-generaal voor de 
Gezondheidszorg, R.J.H. Kruisinga, d.d. 3 maart 1967 in: C-DWF/ lemma Backer Dirks persoonlijk.  

 146



het Haarlems Dagblad kwam Wensing hiertoe: ‘(…) naar aanleiding van een uitspraak van de 

directeur-generaal van de volksgezondheid, dr. R.J.H. Kruisinga’523.  

Volgens het hoofdbestuur van de NMT, dat zich over bovenstaand voorval op 2 maart 

1967 een avond had gebogen, was de uitspraak van Kruisinga koren op de molens van de 

tegenstanders: ‘De zinsnede blijkt door de tegenstanders van de drinkwaterfluoridering 

uitgebuit te worden om anti-propaganda voor die belangrijke maatregel te maken’524. Verder 

bleek dat de wethouder van Den Haag door dit voorval nog ongeruster geworden dan hij al 

van te voren was525. Van verschillende zijden bleek hij reeds benaderd te zijn door verontruste 

partijen en burgers, variërend van Hagenaars die meenden allerlei allergieën te krijgen door 

fluoridegebruik tot en met de burgemeester van Den Haag, H.A.M.T. Kolfschoten, die zich 

opwierp als fervent tegenstander526.  

Evenals bij Backer Dirks’ woorden namen bestuurders wel op basis van deze 

informatie beslissingen. Zo werd het verkeerd overbrengen van informatie dus een 

zelfstandige factor in het debat. De NMT maakte zich grote zorgen over deze vormen van 

miscommunicatie en stelde Kruisinga ook maatregelen voor om dit in de toekomst te 

voorkomen. De NMT adviseerde om met krachtige persberichten misinterpretaties van 

informatie te corrigeren. Daarnaast wilde de beroepsorganisatie voorlichtingsacties over 

bijvoorbeeld overmatig snoepen los presenteren van die over de drinkwaterfluoridering, 

omdat er een verkeerde vermenging van informatie kon ontstaan527.  

Kruisinga bleek hier niet voor te voelen. Enerzijds had er al een telefonisch onderhoud 

plaatsgevonden met de wethouder Schouten van Den Haag en het kritische gemeenteraadslid 
                                                 
523 ‘Vragen aan Gep. Staten. Twijfel over de zin van fluor in drinkwater’ in: het Haarlems Dagblad (23 februari 
1967). 
524 Brief van de secretaris-penningmeester van de NMT, J. Stork aan de directeur-generaal voor de 
Gezondheidszorg, R.J.H. Kruisinga, d.d. 3 maart 1967 in: C-DWF/ /lemma Backer Dirks persoonlijk. 
525 In Den Haag werd de polemiek over de invoering van de drinkwaterfluoridering gevoerd door de heer 
H.A.M.T. Kolfschoten. Deze burgemeester van Den Haag – en vroegere minister van justitie in het eerste 
naoorlogse kabinet-Schermerhorn/Drees – was de aanjager in de discussie vanaf 1962 in het Genootschap voor 
den Rechtstaat. Op 13 maart 1967 werd het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders met een 
kleine meerderheid door de gemeenteraad afgewezen. Zie hiervoor: ‘Na discussie van vier uren, met 24 tegen 19 
stemmen: Haagse raad verwerpt waterfluoridering. Principiële bezwaren, en daarnaast veel twijfel’ in: Het 
Vaderland (14 maart 1967).  

De gemeenteraad besloot toen tot het voeren van een voorlichtingsactie uitgevoerd door de Haagse G.G. 
en G.D en de afdeling Voorlichting van de gemeente Den Haag. Zie hiervoor ook het jaarverslag 1974 van het 
Stedelijk Orgaan ter Bevordering van de Gezondheidsvoorlichting en –Opvoeding in de gemeente ’s-
Gravenhage in: C-DWF/ TGVO voorlichting. 

Het was opmerkelijk dat ten tijde dat burgemeester Kolfschoten nog burgemeester was van Den Haag 
(hij was dat van februari 1957 tot november 1968) dit collegevoorstel aan de gemeenteraad werd gepresenteerd. 
Een aantal gemeenteraadsleden dacht hier ook zo over.  
526 Brief van mevrouw G.Ch.A. Droste aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag, d.d. 20 
januari 1967 in: C-DWF/ / lemma Den Haag 
527 Brief van de secretaris-penningmeester van de NMT, J. Stork aan de directeur-generaal voor de 
Gezondheidszorg, R.J.H. Kruisinga, d.d. 3 maart 1967 in: C-DWF/ / lemma Backer Dirks persoonlijk.  
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Mej. J.J.Th. Ten Broecke Hoekstra. Anderzijds zouden Muntendam, Kruisinga en Backer 

Dirks binnenkort gezamenlijk op de radio een vraaggesprek gaan voeren. Maar er was meer; 

Kruisinga meende dat ‘wanneer er over een of andere affaire drukte gemaakt wordt, men door 

daarop te reageren de drukte slechts stimuleert en hij was bang, dat een naderende mededeling 

van zijn kant de gehele kwestie van de fluoridering weer opnieuw zou oprakelen’528. 

Uit deze voorvallen kwam iets heel opmerkelijks naar voren. Een gebrek aan 

coördinatie. Wie droeg de verantwoordelijkheid als het ging om de voorlichting over het 

invoeren van de maatregel? Was dat de directeur-generaal voor de Volksgezondheid, het 

hoofdbestuur van de NMT of toch de voor de gelegenheid in het leven geroepen Commissie 

Voorlichting Fluoridering Drinkwater? De NMT trok zich namelijk helemaal niets aan van de 

aarzelingen en woorden van Kruisinga: ‘Gezien het feit dus, dat van de zijde van Kruisinga 

geen nadere verduidelijking kan worden verwacht, leek het ons verstandig om aan de leden 

van de Haagse Gemeenteraad eenzelfde schrijven te zenden, zoals wij dat reeds bij de vorige 

gelegenheden hebben gedaan’529. We zien hier wederom de eigenzinnige stijl van de NMT 

zoals we deze ook al tegenkwamen in het vorige hoofdstuk toen zij niet gezagsgetrouw de 

zelfcensuur van de media respecteerde. Hoe was de situatie in andere gemeenten in ons land? 

Hierop gaan wij in de volgende paragraaf nader in. 

 

5 Victorie Goeree-Overflakkee, of niet? 

 

Veldkamp werd op 17 juli 1961 benoemd tot minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid. 530 Een van zijn eerste besluiten als minister was het verlenen van zijn 

goedkeuring aan de Stichting De Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee om het Zuid-

Hollandse eiland Goeree-Overflakkee te voorzien van gefluorideerd drinkwater . Op 21 juli 

kopte de Nieuwe Haagse Courant: ‘Goeree drinkt het eerst water met fluor’531. Zo kreeg het 

eiland Goeree-Overflakkee de eerste streekwaterleiding in Nederland waar het drinkwater op 

niet-experimentele basis werd gefluorideerd. Op het eiland waren begin jaren zestig dertien 

gemeenten met 33.000 inwoners en zo’n 10.000 wateraansluitingen.  

Tussen de goedkeuring in juli 1961 en het in bedrijf stellen van de 

fluorideringsinstallatie van Goeree-Overflakkee op 19 januari 1962 zat een half jaar. Deze tijd 
                                                 
528 Brief van J. Stork aan O. Backer Dirks, d.d. 6 maart 1967 in: C-DWF// lemma Backer Dirks persoonlijk.  
529 Brief van de secretaris-penningmeester van de NMT, J. Stork aan de directeur-generaal voor de 
Gezondheidszorg, R.J.H. Kruisinga, d.d. 3 maart 1967 in: C-DWF/ / lemma Backer Dirks persoonlijk.  
530 G.M.J. Veldkamp was ten tijde van vier regeerperiodes minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 
17 juli 1961 tot 4 april 1967. 
531 ‘Goeree drinkt het eerst water met fluor’ in: Nieuwe Haagse Courant (21 juli 1961). 
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werd gebruikt voor de noodzakelijke voorbereiding. Zo was aan de vergunning van de 

minister een veertiental voorwaarden verbonden. Het ging vooral om veiligheidsvoorschriften 

voor het personeel en de fluorideringsinstallatie. Verder stond in de voorwaarden een aantal 

regelingen die te maken hadden met het nemen van proefmonsters van gefluorideerd water. 

Deze moesten periodiek ter goedkeuring worden gezonden aan de farmaceutische inspecteur 

van de Volksgezondheid in Den Haag. Ook bepaalde de minister dat het gemiddelde 

fluoridegehalte van het water 1,1 ppm moest bevatten en de 1,2 ppm waarde niet mocht 

overschrijden532.  

Men had overigens al vanaf het eind van 1960 technische voorbereidingen getroffen 

om het kunstmatig verhogen van het fluoridegehalte mogelijk te maken. Men streefde naar de 

verhoging van het natuurlijke fluoridegehalte van het drinkwater van de Stichting De 

Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee van 0,15 ppm tot 1,0 tot 1,2 ppm. Tevens was 

bepaald welk fluorzout gekozen zou worden, te weten natriumsilicofluoride (Na2SiF6). De 

overwegingen hiervoor waren vierledig. Allereerst had de Gezondheidsraad in haar rapport 

van 1960 dit fluorzout aangeraden. Daarnaast zou natriumsilicofluoride gemaakt worden in  

Nederland en daardoor goedkoper zijn. De laatste overweging was dat natriumsilicofluoride 

niet-hygroscopisch zou mogen zijn, hetgeen inhield dat het fluorzout niet de waterdampen uit 

de lucht in zich zou kunnen opnemen en daardoor van samenstelling zou kunnen veranderen. 

Deze keuze van Goeree-Overflakkee kwam overeen met die in de Verenigde Staten, waar 

men in 1958 bij de clinical trial van Grand Rapids (gefluorideerd) en Muskegon (niet-

gefluorideerde controlegemeente) ook was overgestapt van natriumfluoride op 

natriumsilicofluoride533. Wateringenieurs in Grand Rapids constateerden dat deze laatste 

verbinding goedkoper was en even effectief was om de beoogde concentratie fluoride in het 

drinkwater te verkrijgen.  

 Gezien het feit dat op het eiland het drinkwater van nature 0,15 ppm bevatte moest het 

met 0,95 ppm worden verhoogd om de streefwaarde van 1,1 ppm te bereiken waardoor een 

cariësreductie als gevolg van gefluorideerd drinkwater kon worden bewerkstelligd534. De  
 
                                                 
532 ‘Aan de vergunning van de Minister te verbinden voorwaarden om in Goeree Overflakkee over te gaan tot het 
fluorideren van het drinkwater’ in: C-DWF/ / lemma Goeree-Overflakkee. 
533 Ruth Roy Harris, ‘Fluoridation: success and controversy’ in: Idem, ed., Dental Science in a new age: a 
history of the National Institute of Dental Research (Rockville 1989) 125.  
534 ‘Beschrijving van de uit te voeren werken en de te gebruiken apparatuur ten behoeve van de verhoging van 
het fluorgehalte in het drinkwater van de Stichting “De Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee” te 
Middelharnis’, d.d. 1 december 1960 in: C-DWF/ lemma Goeree-Overflakkee, f. 1; Volgens de berekening van 
Stichting “De Drinkwaterleiding Goeree en Overflakke” was er aan fluoride nodig: 0,95 * 188/114 = 1,57 gr 
Na2SiF6 per m3 afgeleverd water toe te voegen. Per uur moet er minimaal +/- 80 gr en maximaal +/- 205 gram 
door een doseerapparaat afgegeven worden. 
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advies artsen
G.G.D.
gemeentearts
schoolarts
Groene Kruis

gem. bedrijven: B. en W.
overheids N.V.’s: commissarissen
particuliere N.V.’s commissarissen
stichting: dagelijks bestuur
gemeensch. reg.: dagelijks bestuur
staatsbedrijven: het betr. ministerie
prov. bedrijf: Gedeputeerde Staten

gem. bedrijven: gemeenteraad
overheids N.V.’s: verg. van aandeelhouders
particuliere N.V.’s verg. van aandeelhouders
stichting: algemeen bestuur
gemeensch. reg.: algemeen bestuur
staatsbedrijven: –––––––––
prov. bedrijf: Provinciale Staten

advies tandartsen
tandheelkundige

Jeugdzorg
Ivoren Kruis

tech. rapport di r. waterl.
bedr. met principe
schema en begroting

Menig bedrijf zal zijn
techn. plan laten
maken of goedkeuren
door het Rijksinstituut
voor de volksgezond-
heid.

Aanvrage aan de min. van soc. zaken en
volksgezondheid om onthe ffing van het
bep. in art. 4 sub 3 v.h. waterleidingbesluit.

Verzoek aan de waterleidingbedrijven het fluoridegehalte
van het drinkwater op 1.1 mg/l te b rengen.

Vele bedrijven hebben voor
hun begroting goedkeuring
nodig van Gedeputeerde
staten van provincie, en/of
van het Min. van sociale
zaken en volksgezondheid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6 Organisatorisch schema van de implementatie van de drinkwaterfluoridering in Goeree- 

Overflakkee. 
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 keuze voor het doseringsapparaat was gevallen op het fabricaat Omega. Deze 

doseringsmachine werd gemaakt in Rhode Island in de Verenigde Staten. De firma N.V. 

Hesperia hydrochemie in Den Haag was de Nederlandse vertegenwoordiger van de Omega. 

De doseringsmachine zou worden geplaatst en geïnstalleerd door de N.V. Gebr. Rossmark uit 

Almelo. Het wijzigen van de hoofdleidingen zou door de drinkwaterleiding zelf worden 

gedaan535.  

Op 19 januari 1962 was het dan zo ver. De eerste inbedrijfstelling van een 

fluorideringsinstallatie op niet-experimentele basis vond plaats. Muntendam opende als 

directeur-generaal van de Volksgezondheid namens het ministerie van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid de installatie536. Hij sprak zelf van een datum die ‘in de geschiedenis van de 

zorg voor de volksgezondheid in Nederland een historische datum (zal) blijven en daarbij zal 

Goeree en Overflakkee een historische plaats vormen. (…) Voor deze ereplaats zal in de 

geschiedenis de naam van Goeree en Overflakkee gereserveerd blijven’537. Muntendam greep 

de feestelijke gebeurtenis aan om een wervend praatje te houden voor de 

drinkwaterfluoridering: 

 

‘Ik wil bij deze officiële gelegenheid niet in herhaling vallen van hetgeen ik 14 december 
gezegd heb tegenover de Nederlandse pers ter gelegenheid van de uitgave van het geschrift 
“Meer fluoride in het drinkwater”, het boekje, waarvan de Minister in zijn laatste zin van het 
voorwoord schreef: “het moge strekken tot verdiepen van het inzicht en bijdragen tot het 
nemen van verantwoorde beslissingen”. En daarmede doelt de minister op de grote waarde 
van de fluoridering van drinkwater voor de volksgezondheid zo belangrijk dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie, de Amerikaanse Gezondheidsdienst, onze Gezondheidsraad 
en de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde, met kracht en overtuiging zich 
schaarden achter deze voor de gezondheid van de bevolking zo uiterst doeltreffende 
voorziening. Evenmin wil ik in herhaling treden van de woorden, die ik nu een week geleden 
voor de televisie uitsprak. Waarbij ik de gelegenheid had om te stellen, dat het de geschreven 
Rechten van het Kind zijn, dat wij niets mogen nalaten om zijn gezonde groei en 
ontwikkeling te bevorderen’538. 
 

Muntendam verwees in zijn redevoering naar een (internationaal) juridisch verdrag als 

ondersteuning voor de rechtvaardiging van het fluorideren van het drinkwater. Deze 

juridische invalshoek staat niet op zichzelf. Zoals we in de volgende paragraaf nog zullen zien 

                                                 
535 ‘Beschrijving van de uit te voeren werken en de te gebruiken apparatuur ten behoeve van de verhoging van de 
het fluorgehalte in het drinkwater van de Stichting “De Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee” te 
Middelharnis’, d.d. 1 december 1960 in: C-DWF/ lemma Goeree-Overflakkee, f. 3. 
536 P. Muntendam, ‘Inbedrijfstelling Fluorideringsinstallatie Goeree en Overflakkee’, d.d. 19 januari 1962 in: C-
DWF/lemma Goeree-Overflakkee, f. 1. 
537 Muntendam, ‘Inbedrijfstelling Fluorideringsinstallatie Goeree en Overflakkee’ (1962) f. 1. 
538 Muntendam, ‘Inbedrijfstelling Fluorideringsinstallatie Goeree en Overflakkee’ (1962) f. 1 & 2. 
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waren vanuit de juridische hoek de eerste kritische geluiden waar te nemen over de 

drinkwaterfluoridering. Muntendam wees bij de opening van de fluorideringsinstallatie in 

Ouddorp op dit punt539. Maar hij toonde zich juist verheugd dat Nederland een democratisch 

land was waar een open – juridische – gedachtewisseling plaats kon vinden over de kwestie 

van de drinkwaterfluoridering. Hij achtte het een ‘gezonde toestand, dat in een land bij de 

invoering van iets nieuws, er een vrije en open gedachtewisseling over kan plaats hebben. 

Deze discussie heeft zich dan ook rond de fluoridering ontwikkeld en u hebt daarover de 

laatste weken het een en ander kunnen lezen en horen. Het is de enige manier om de 

bevolking te kunnen overtuigen, de enige weg om haar een beslissing te laten nemen, 

waarvoor zij bewust de verantwoordelijkheid draagt’540.  

 De directeur-generaal prees in zijn redevoering ook de grote steun die de 

drinkwaterfluoridering van de artsen en tandartsen op het eiland Goeree-Overflakkee had 

gekregen. Na het verschijnen van het rapport van de Gezondheidsraad kwam via een 

samenwerkingsverband tussen artsen, tandartsen, kruisverenigingen het initiatief om te gaan 

fluorideren. Dit was precies wat de Gezondheidsraad en Muntendam beoogden. Via 

initiatieven van onderop – via gemeenten, plaatselijke artsen- en tandartsenverenigingen, 

plaatselijke kruisverenigingen – zou de bevolking enthousiast gemaakt moeten worden voor 

drinkwaterfluoridering. Was de uiteindelijke wens van de lokale gezondheidsprofessionals tot 

fluoridering uiteindelijk geaccepteerd in de gemeenteraad, dan kon bij de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid een vergunning worden aangevraagd voor ontheffing op grond 

van het Waterleidingbesluit artikel 4 lid 3. Muntendam roemde de acties van de tandartsen, 

(huis)artsen en met name de inspanningen van het Groene Kruis: ‘de artsen en tandartsen van 

Goeree en Flakkee toonden dat zij hun vak in de meest moderne zin verstonden, namelijk om 

krachtig mede te werken aan de preventie, aan de geneeskundige voorzorg’541. Muntendam 

stelde hen ten voorbeeld aan de tegenstanders van de fluoridering. Het was volgens hem te 

hopen dat de stem van de artsen en tandartsen op Goeree-Overflakkee werd gehoord ‘in heel 

ons land en dat zij, die de fluoridering op dit ogenblik afwijzen, heel goed beseffen, dat zij op 

dit zelfde ogenblik bevorderen, dat het gebit van het Nederlandse kind aan de gevaren van 

verwoesting in onbeperkte mate blijft blootgesteld’542.  

                                                 
539 Het hoofdkantoor van de Stichting “De Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee” in Middelharnis, maar het 
pompstation en de fluorinstallatie bevond zich in Ouddorp. 
540 Muntendam, ‘Inbedrijfstelling Fluorideringsinstallatie Goeree en Overflakkee’ (1962) f. 1. 
541 Muntendam, ‘Inbedrijfstelling Fluorideringsinstallatie Goeree en Overflakkee’ (1962) f. 2. 
542 Muntendam, ‘Inbedrijfstelling Fluorideringsinstallatie Goeree en Overflakkee’ (1962) f. 2. 
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Vervolgens voorzag Muntendam deze ‘historische dag’ van 19 januari 1962 van een 

eigen historische context en rechtvaardiging. Hij herinnerde de aanwezigen eraan dat ‘de 

drinkwatervoorziening in Nederland in zijn toepassing en de wettelijke en administratieve 

uitvoering behoort tot de bemoeiingen van de Minister, op wie de verantwoordelijkheid voor 

de volksgezondheid rust. Duidelijk was dit ter voorkoming van besmettelijke ziekten. 

Duidelijk is dit in 1962, nu deze drinkwatervoorziening mede tot taak heeft de strijd aan te 

binden tegen een niet besmettelijke volksziekte’543. 

Aan het einde van zijn redevoering besloot Muntendam met een optimistische blik op 

een algeheel gefluorideerd Nederland en bedankte hij iedereen, ‘die meewerkten aan de 

totstandkoming van de fluoridering van het drinkwater in deze gemeenten. Dat gij en wij het 

mogen beleven, dat bij Goeree en Overflakkee de victorie begint en dat uw wijsheid de ogen 

van velen in den lande zal openen. Dat zult gij allen, die de Nederlandse volksgezondheid ter 

harte gaat, aan u verplichten’544. 

De aandacht van Muntendam voor de tegenkrachten van de drinkwaterfluoridering 

was niet zonder reden. Dat zal blijken in de volgende paragraaf . Hierin zal worden ingegaan 

op de eerste, vooral juridische, weerstanden die zichtbaar werden na de publicatie van het 

eerste rapport van de Gezondheidsraad over de drinkwaterfluoridering. 

 

6 Juridische complicaties 

 

In de jaren 1961-1963 vond dus de eerste fluoridering van een drinkwatergebied plaats op 

niet-experimentele basis. Tegelijk hiermee werden ook de eerste vormen van 

maatschappelijke en politieke tegenstand zichtbaar. In deze paragraaf zal worden ingegaan op 

de eerste, vooral juridische weerstanden die zichtbaar werden direct na de publicatie van het 

rapport van de Gezondheidsraad in 1960. 

De eerste openlijke weerstand tegen de fluoridering van drinkwater in Nederland vond 

plaats op Ameland. Dit verzet kwam aanvankelijk uit de kring van de waterleidingbedrijven 

en vervolgens uit juridische kring. Reeds in een vroeg stadium waren de 

waterleidingexploitanten geïnformeerd omtrent de fluoridering in hun waterleidingen. In het 

tweede jaar van het Tiel-Culemborg experiment, in 1954, hadden Backer Dirks en Röder als 

directeur van de Utrechtsche Waterleiding Maatschappij (waaronder Tiel viel), voordrachten 

gegeven over de fluoridering. Op maandag 14 juni 1954 hielden zij samen met het hoofd van 

                                                 
543 Muntendam, ‘Inbedrijfstelling Fluorideringsinstallatie Goeree en Overflakkee’ (1962) f. 2. 
544 Muntendam, ‘Inbedrijfstelling Fluorideringsinstallatie Goeree en Overflakkee’ (1962) f. 3. 
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de chemisch bacteriologische afdeling van het Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening, H.J. 

Boorsma, lezingen op de algemene vergadering van de Vereniging voor 

Waterleidingsbelangen in Nederland545. Deze redevoeringen waren tevens opgenomen in het 

vakblad Water van de waterleidingbedrijven. 

Ondanks deze inspanningen konden de waterleidingbedrijven het niet geheel eens 

worden over de zaak van de fluoridering. Op een vergadering van de Vereniging van 

Exploitanten van Waterbedrijven in juli 1960 – een week na de presentatie van het rapport 

van de Gezondheidsraad – vroegen de aanwezigen de minister van Sociale Zaken dat hij de 

wettelijke beletselen zou wegnemen ‘die het waterleidingbedrijf dat tot fluoridering van 

drinkwater wenst over te gaan, tegenkomt’546. De waterleidingbedrijven wensten een 

principiële bereidheid van de minister om toestemming te verlenen voor de toevoeging van 

fluoride aan het door hen verstrekte drinkwater. Op deze manier zouden de waterexploitanten 

de ‘waarborgen’ van de minister verkrijgen die zij nodig achtten. Enkele weken later bleek 

minister Van Rooy bereid aan dit verzoek te voldoen547. Daarop namen de 

waterleidingbedrijven (VEWIN) het gezamenlijke standpunt in dat ‘beantwoording van de 

vraag of het gewenst is om tot fluoridering van het drinkwater over te gaan aan de daartoe 

aangewezen instanties moet worden overlaten, maar dat het op de weg van de leden ligt om 

medewerking te verlenen, indien de vraag in bevestigende zin wordt beantwoord’548. Dit 

standpunt van de leden van de VEWIN – de Vereniging van Exploitanten van Waterbedrijven 

– werd vastgesteld tijdens de bespreking van deze vereniging op 6 juli 1960549.  

 De uitkomst van de VEWIN-discussie betekende evenwel niet dat alle leden even 

welwillend stonden tegenover de bereidheidverklaring om mee te werken aan het toevoegen 

van fluoride aan het drinkwater. Zo had de directeur van de N.V. Intercommunale 

Waterleiding Gebied Leeuwarden (I.W.G.L.), Jhr. E.C. Storm van ’s Gravesande in maart van 

1961 een bijna twintig pagina’s tellend memorandum over de fluoridering van drinkwater 
                                                 
545 O. Backer Dirks, H.J. Boorsma en J.G.L. Röder, ‘Tandbederf – Fluoor – Fluoridering. Medische, chemische 
en tandheelkundige aspecten’ in: Water. 14-daags tijdschrift voor drinkwatervoorziening. Tevens orgaan van De 
Vereniging van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland, De Vereniging voor Waterleidingsbelangen in 
Nederland, Het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen 
(K.I.W.A.) 23 (18 november 1954) in: C-DWF/ lemma Waterleidingbedrijven. 
546 De heer H. Kahrel, secretaris van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland 
aan de dames en heren die de bespreking op 6 juli 1960 betreffende fluoridering van drinkwater hebben 
bijgewoond, d.d. 26 juli 1960 in: C-DWF/ lemma Waterleidingbedrijven. 
547 De heer H. Kahrel, secretaris van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland 
aan de dames en heren die de bespreking op 6 juli 1960 betreffende fluoridering van drinkwater hebben 
bijgewoond, d.d. 26 juli 1960 in: C-DWF/ lemma Waterleidingbedrijven. 
548 Standpunt bepaling van de waterleidingbedrijven uit: ’Verslag over het jaar 1960’ in: C-DWF/ lemma 
Waterleidingbedrijven, f. 25. 
549 Dit standpunt werd door de leden/waterleidingbedrijven goedgekeurd in ledenvergadering van 8 juni 1961 
van VEWIN. 
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opgesteld, waarin hij de drinkwaterfluoridering om drie redenen afwees. Ten eerste wegens de 

veronderstelde gezondheidsrisico’s die waren verbonden met drinkwaterfluoridering, ten 

tweede wegens de hoge kosten die met de gezondheidsmaatregel in verband gebracht konden 

worden en ten slotte wegens de technische (on)mogelijkheden om een geleide dosering van 

fluoride af te geven aan het drinkwater550. 

Op dezelfde dag dat de leden van de VEWIN in Utrecht zich positief hadden 

uitgesproken over fluorideren, sprak A.A.M. van der Meulen, de president-commisaris van 

het Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden (I.W.G.L.) tevens burgemeester van 

Leeuwarden in een rede openlijk zijn twijfel uit over de drinkwaterfluoridering. De 

burgemeester sprak in de aanwezigheid van minister Van Rooy ter gelegenheid van de 

opening van de waterleiding op Ameland. Op 8 juni 1961 opende de minister de waterleiding 

op Ameland door bij het pompstation in Hollum een afsluiter open te draaien. Het was het 

laatste Waddeneiland in Nederland dat een eigen waterleidingvoorziening kreeg.  

In zijn toespraak ter gelegenheid van deze gebeurtenis verwees hij ook naar de 

waterfluoridering551. Van Rooy bepleitte vurig de komst van de fluoridering van al het 

Nederlandse drinkwater552. Hij geloofde niet dat ‘er principiële bezwaren konden zijn tegen 

het toevoegen van fluor aan het drinkwater, omdat volgens hem was bewezen dat het 

tandbederf daardoor afneemt’553. 

De minister was dan ook verrast toen de burgemeester van Leeuwarden in zijn 

tafelrede de minister krachtig van repliek diende. Deze uitte zijn kritiek onverbloemd en wilde 

niet verhullen ‘de exploitant van een waterleidingbedrijf, die de plicht heeft om zuiver en 

hygiënisch-betrouwbaar leidingwater te verstrekken niet gaarne iets aan het water toevoegt 

zelfs niet met toestemming van Uwe Excellentie waaraan een onbekend risico is verbonden. 

Mochten zich moeilijkheden voordoen dan is de exploitant wettelijk aansprakelijk en zal een 

beroep op eertijds ontvangen adviezen niet baten, want de exploitant is, hoe dan ook, uit vrije 

wil overgegaan tot het toevoegen van een stof aan het water die daaraan niet behoeft te 

worden toegevoegd om het water aan de wettelijke eisen te doen beantwoorden’554. 

                                                 
550 E.C. Storm van ’s Gravesande, ‘Memorandum betreffende de fluoridering van drinkwater’, d.d. 22 maart 
1961 in: C-DWF/ lemma Waterleidingbedrijven.  
551 ‘Burgemeester van Leeuwarden. Fluor in water: Symptoom van politiestaat’ verschenen in een onbekende 
krant, d.d. 9 juni 1961 in: C-DWF/lemma Krantenknipsels. 
552 ‘Fluor en demagogie’ (1960). 
553 ‘Burgemeester van Leeuwarden. Fluor in water: Symptoom van politiestaat’ verschenen in een onbekende 
krant, d.d. 9 juni 1961 in: C-DWF/ lemma Krantenknipsels. 
554 Jhr. E.C. Storm van ’s Gravesande, ‘Tafelrede van de President-Commissaris van de N.V. Intercommunale 
Waterleiding Gebied Leeuwarden ter gelegenheid van de opening van de waterleiding op Ameland’ d.d. 8 juni 
1961 uitgesproken door de burgemeester van Leeuwarden, de heer A.A.M. Van der Meulen in: C-DWF// lemma 
Waterleidingbedrijven. 

 155



Van der Meulen zette uiteen welke principiële bezwaren kleefden aan het fluorideren 

van het drinkwater. Hij sloot zijn rede af met een klemmend verzoek uit te zien naar andere 

profylactische maatregelen ten gunste van de mondgezondheid van Nederland. Hij stelde dat 

‘ook al kan men ervan overtuigd zijn dat de fluoridering van het drinkwater met betrekking tot 

de cariës-preventie een gunstig effect kan hebben, dan komt het ons toch voor dat daaraan 

zodanige ernstige bezwaren zijn verbonden dat aan andere middelen de voorkeur zal moeten 

worden gegeven’555. Voor de rest betwijfelde Van der Meulen het cariësremmende effect van 

fluoride. Daarnaast was de onschadelijkheid van het toedienen van kleine hoeveelheden 

fluoride in het drinkwater volgens hem nooit bewezen. Hij vond het niet verantwoord dat de 

overheid de bevolking dwingend zou onderwerpen aan het innemen van een medicijn. 

Volgens Van der Meulen had een aantal waterverbruikers namelijk principiële bezwaren. 

De kritische beschouwing van Van der Meulen was ongebruikelijk. En hoewel deze 

slechts namens één waterleidingbedrijf was gegeven, was het effect ervan erg groot. Het 

I.W.G.L was in 1960 in grootte het tweede waterleidingbedrijf in Nederland en voorzag de 

gehele provincie Friesland van drinkwater, inclusief de Friese Waddeneilanden556. Van der 

Meulen had gesproken mede namens de directeur van het I.W.G.L Storm van ’s Gravesande 

die mordicus tegen de fluoridering was. Als lid van het verderop te bespreken Genootschap 

voor den Rechtstaat was hij tegen, omdat een waterleidingbedrijf een monopoliepositie 

inneemt op het vlak van de watervoorziening.557: ‘De overheid dwingt op grond van de 

Bouwverordening en de Warenwet het aansluiten van percelen op het leidingnet. “In dit 

monopolie, de aansluitingsdwang en vervolgens de gedwongen medicatie door fluoridering 

ligt de kern van bestuurlijke en morele problemen” ’558.  

De Haagse Post blikte een paar maanden later in een nieuwsanalyse terug op 

bovenstaande confrontatie tussen de burgemeester en de minister. Het opinieblad betitelde de 

krachtmeting tussen Van Rooy en Van der Meulen als een confrontatie tussen een excellentie 

en een magistraat. De eerste politicus die met de principiële onverzettelijkheid van de 

tegenpartij kennismaakte was dus minister Van Rooy. Tot zijn verbijstering diende de 

                                                 
555 Jhr. E.C. Storm van ’s Gravesande, ‘Tafelrede van de President-Commissaris van de N.V. Intercommunale 
Waterleiding Gebied Leeuwarden ter gelegenheid van de opening van de waterleiding op Ameland’ d.d. 8 juni 
1961 in: C-DWF/ lemma Waterleidingbedrijven. 
556 ‘Fries waterleidingbedrijf: geen fluor’ in: Nieuwe Eindhovense Krant (28 juli 1961). 
557 Storm van ’s Gravesande zou zich gaan ontwikkelen als een uitgesproken tegenstander van de 
drinkwaterfluoridering. In deze hoedanigheid werd hij ook lid van de Vereniging tot bescherming van het 
drinkwater. Het zou heel goed kunnen dat de tafelrede van Van der Meulen op Ameland door Storm van ’s 
Gravesande was geschreven.. 
558 ‘Fluor en demagogie’(1960). 
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burgemeester van Leeuwarden hem in krasse taal van repliek: ’De minister propageert iets dat 

in een politiestaat thuishoort’559.  

 

Het Genootschap voor den Rechtstaat 
De openlijke confrontatie tussen minister en magistraat op Ameland vormde het begin van 

een langdurige oppositie die aanvankelijk vooral juridisch van karakter zou zijn. De 

tegenstanders zagen het als een principiële kwestie, namelijk als een fundamentele 

tegenstelling tussen ‘rechtmatigheid’ en ‘deskundigheid’560. Mensen als Storm van ’s 

Gravesande, de burgemeesters Kolfschoten en Van der Meulen, de mondarts De Vries 

kwamen voort uit het eerbiedwaardige Genootschap voor den Rechtstaat, waarvan 75 

vooraanstaande Nederlanders deel uitmaakten zoals minister-president J.E. de Quay en oud-

minister J. in ’t Veld561. Het Genootschap was in de jaren dertig van de twintigste eeuw 

opgericht om het oprukkende nationaalsocialisme tegenspel te kunnen bieden. Op basis van 

een studie waarmee men al in herfst van 1940 was begonnen, gaf het Genootschap voor den 

Rechtstaat in 1946 een rapport uit met Staatkundige Hervormingen. Rapport uitgebracht aan 

het Genootschap voor den Rechtstaat (Haarlem 1946). Dit rapport kan worden gezien als één 

van de eerste initiatieven na 1945 tot de zogenaamde ‘Doorbraak’. In de jaren die volgden 

transformeerde het Genootschap zich tot een centrum ter bevordering van de rechtstaat en 

behoud van rechtstatelijkheid562. De voorzitter ervan was een telg uit een vooraanstaande 

juristenfamilie, namelijk N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello. Deze aristocraat was lid van 

                                                 
559 ‘Fluor en demagogie’ (1960); dit citaat komt nagenoeg regelrecht uit het Memorandum van Storm van ’s 
Gravesande. Hij schreef hier op pagina twee namelijk dat: ‘Het vraagstuk van het recht van de overheid om tot 
gedwongen medicatie over te gaan met inschakeling van waterleidingbedrijven, houdt velen bezig. Een 
interessante uiteenzetting komt voor in het American Bar Association Journal van May 1960 (Fluoridation: A 
Study of Philosophies by John R. Auchter). Uit dit artikel blijkt dat sommige leden van de rechterlijke macht in 
de Verenigde Staten niet aarzelen de fluoridering te zien als een symptoom van de politiestaat’.  
560 N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello, ‘Fluoridering van drinkwater, strijd van rechtmatigheid tegen 
deskundigheid’ in: Algemeen Handelsblad (15 juli 1961). 
561 Dr. J.E. de Quay (KVP), minister-president en minister van Algemene Zaken van 19 mei 1959 tot 24 juli 
1963; dr. J. in ’t Veld (PvdA), minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van 1 maart 1948 tot 2 
september 1952. 
562 ‘Fluor en demagogie’ (1960). De ideologie en retoriek van ‘de doorbraak’ waren op minstens drie manieren 
van blijvende invloed op de jaren vijftig en zestig. Ten eerste leidde deze vernieuwingsgedachte daadwerkelijk 
tot het oprichten van twee nieuwe politieke partijen VVD (1948) en PvdA (1946). Daarnaast werden de 
voorstanders van de verzuiling in de verdediging gedreven. Ten slotte wekte de sociaalwetenschappelijke kritiek 
op de verzuiling de indruk dat de Nederlanders leefden onder een anachronistisch politiek en sociaal systeem 
(aldus: James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995) 30-37). 
In het voorwoord omschrijven de commissieleden (waaronder bijvoorbeeld de partij-ideoloog van de SDAP, 
H.B. Wiardi Beckman, de senator P.J. Witteman en natuurlijk de voorzitter van de commissie N.J.C.M. 
Kappeyne van de Coppello): ‘In den herfst van 1940 heeft het Bestuur van het Genootschap voor den Rechtstaat 
een commissie in het leven geroepen met de opdracht een rapport samen te stellen omtrent alle hervormingen op 
staatkundig gebied, welke na de oorlog wenschelijk moet worden geacht. Het Bestuur besloot tot dezen stap 
teneinde den arbeid van politieke toenadering, welke juist tegen het uitbreken van den oorlog vruchtdragend 
begon te worden, voort te zetten’ (pagina 5). 
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de liberale partij en was een duizendpoot op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. 

Zijn familie onderhield tevens contacten met de Amerikaanse presidentiële familie Franklin 

D. Roosevelt en de eerste minister van Groot-Brittannië Winston Churchill. Bovendien waren 

de voorvaderen van Kappeyene van de Coppello actief in gemeentelijke, provinciale en 

landelijke politiek geweest. Van gemeenteraadslid tot minister en van senator tot 

gedeputeerde, alle politieke functies waren wel te vinden in deze familie563.  

Reeds voor de opening van de waterleiding op Ameland, in januari 1961, sprak een lid 

van het Genootschap voor den Rechtstaat, de jurist E. Cohen Stuart, zich uit tegen de 

drinkwaterfluoridering. In het Algemeen Dagblad ging Cohen Stuart, die er geen geheim van 

maakte dat hij lid was van de Christian Science Church en derhalve vooral het bidden voor de 

gezondheid in plaats van medicijngebruik wilde bevorderen, in op het voornemen van vele 

gemeentebesturen om te gaan fluorideren564. Hij bracht vier bezwaren naar voren waarvan 

twee van principiële aard en twee van juridische aard. Allereerst de principiële bezwaren. 

Cohen Stuart opperde als eerste bezwaar dat ‘ook zij, die een andere geneesmethode 

voorstaan hiermede gedwongen zullen worden om dit gefluorideerde water te drinken en 

daarmede dit geneesmiddel tot zich te nemen. Hiermede wordt een inbreuk gemaakt op één 

van de principiële rechten van de mens, te weten de vrijheid om uit te maken welke 

geneesmethode hij of zij wil toepassen’565. Hierbij moet worden vermeld dat volgens 

tijdgenoot Backer Dirks de Christian Scientists in Nederland minder actief waren dan in 

Amerika566. 

Naast deze vorm van gedwongen medicatie vond Cohen Stuart dat in Nederland een 

gevaarlijk precedent zou worden geschapen door de invoering van de drinkwaterfluoridering. 

‘Thans is het fluoridering van drinkwater, morgen een ander geneesmiddel en ten slotte wordt 

de gemeenschap vanuit één punt langs medische weg geregeerd, met voorbijgaan van alle 

ethische godsdienstige en andere bezwaren die daartegen bestaan’567.  

Cohen Stuart schonk in zijn artikel aandacht aan het zorgvuldigheidsbeginsel, waarbij 

iedere burger in de gelegenheid moet worden gesteld om te kiezen tussen wel en niet 

                                                 
563 Martijn van der Kooij, Strijdvaardig en eigenzinnig (Wageningen 2006)19-21. 
564 De Christian Science kerk (opgericht 1879, Mary Baker Eddy) heeft niets te maken met Scientology (1953, L. 
Ron Hubbard) dat vijftigjaar na de ‘christenwetenschap’ werd opgericht De Christian Science Church is vooral 
buiten de Verenigde Staten omstreden omdat het zijn volgelingen aanmoedigt tot het bidden voor de gezondheid 
in plaats van het gebruiken van medicijnen en omdat het veel verschilt van de normale orthodox-christelijke leer. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christian_Science; ‘Fluor en demagogie’ (1960). 
565 E. Cohen Stuart, ‘Fluoridering van drinkwater’ in: Algemeen Handelsblad (28 januari 1961). 
566 O. Backer Dirks, ‘Voorlichting over fluoridering van het drinkwater’, (d.d. z.j.) in: C-DWF/ lemma 
Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater, f. 1. 
567 Cohen Stuart, ‘Fluoridering van drinkwater’ (1961). 
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gefluorideerd drinkwater: ‘de enige oplossing lijkt hier (in) het scheppen van een 

mogelijkheid tot verkrijging van niet gefluorideerd water door dit naar behoefte op een of 

meer plaatsen in de gemeente verkrijgbaar te stellen. Ik geloof echter dat deze oplossing 

weinig rationeel genoemd kan worden. Het lijkt mij namelijk een praktische onmogelijkheid 

voor hen, die ongefluorideerd water willen hebben, dit dagelijks of wekelijks op een bepaalde 

plaats te gaan halen’568. Het leek hem beter de zaak om te draaien. Cohen Stuart wilde juist 

niet tot fluorideren overgaan en voor diegene die toch fluoride tot zich wensten te nemen de 

stof beschikbaar te stellen in aparte winkels, al dan niet tegen betaling. Hij verantwoordde dit 

door te stellen dat ‘hiermede beter en ook op de enig juiste wijze geappelleerd zal worden aan 

ons aller verantwoordelijkheidsbesef in deze. En daar ligt toch immers de kern van het 

probleem´569.  

Een maand later plaatste het Algemeen Handelsblad twee reacties op het stuk van 

Cohen Stuart. Een reactie van de ingenieur W. Wessel ging in op het vraagstuk van de 

bescherming van de minderheid die geen fluoridering wilde, de andere brief van A.J. van 

Duren behandelde het vraagstuk of fluoride nu wel of niet zou moeten worden gezien als 

geneesmiddel570. Wessel stelde dat Cohen Stuart de belangen van een volgens hem kleine 

minderheid die geen ongefluorideerd drinkwater wenste te plaatsen boven de belangen van de 

overgrote meerderheid die wel baat zou hebben bij deze gezondheidsmaatregel. In de visie 

van Wessel draaide Cohen Stuart de suggestie van de Gezondheidsraad om. Volgens Wessel 

zou in Cohen Stuarts visie de ‘overgrote meerderheid van ons volk – dus zij die wel hun 

kinderen tegen tandbederf wensen te beschermen en zij die hier onverschillig tegenover staan 

– zich ten bate van een kleine minderheid moeten behelpen met een oplossing die op den duur 

tot verwaarlozing van een volksbelang zou leiden. Ik krijg de indruk dat mr. Cohen Stuart 

vurig terugverlangt naar de tijden waarin pokken en pest kans zagen, de bevolking van stad en 

land binnen enkele weken te decimeren’571. Bovendien verzette Wessel zich tegen het 

standpunt van Cohen Stuart dat de gemeenschap langs medische weg geregeerd zou gaan 

worden met de drinkwaterfluoridering. Wessel riep op om het gebruik van schrikbeelden niet 

langer in het debat te gebruiken. 

 Van Duren betoogde dat drinkwaterfluoridering hoe dan ook geen geneesmiddel was. 

Volgens hem was fluoride gewoon een noodzakelijk bestanddeel van ons voedsel. Door 
                                                 
568 Cohen Stuart, ‘Fluoridering van drinkwater’ (1961). 
569 Cohen Stuart, ‘Fluoridering van drinkwater’ (1961). 
570 W. Wessel, ‘Fluoridering van drinkwater´ (ingezonden brief) in: Algemeen Handelsblad  
(25 februari 1961); J .van Duren, ´Fluoridering van drinkwater´ (ingezonden brief) in: Algemeen Handelsblad 
(25 februari 1961). 
571 Wessel, ´Fluoridering van drinkwater´ (1961). 
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fluoridering zou het tekort aan fluoride worden aangevuld, want door ‘toevoeging van uiterst 

kleine hoeveelheden fluoride aan het drinkwater kan cariës dikwijls voorkomen, zij het alleen 

op zeer jeugdige leeftijd. Fluor is een van de zogenaamde sporenelementen, zoals ook koper, 

zink, kobalt, mangaan en andere, die wij alle in zeer kleine hoeveelheden nodig hebben’572. 

Volgens Van Duren zou daarom niemand redelijkerwijs bezwaar kunnen hebben tegen een 

gratis toediening van een noodzakelijk voedingsbestanddeel: ‘De principiële rechten van de 

mens, de ethische, godsdienstig en andere bezwaren kunnen lijkt mij, beter op stal gelaten 

worden tot er zich een passender gelegenheid voordoet’573. 

 Reacties als die van Wessel en Van Duren weerhielden Storm van ‘s Gravesande,  

Kappeyne van de Coppello, Cohen Stuart en anderen niet door te gaan met hun actie via het 

Genootschap voor den Rechtstaat. In december 1961 organiseerde dit gezelschap een 

bijeenkomst in de Haagse Pulchri Studio, waar behalve Kolfschoten, Cohen Stuart, Storm van 

’s Gravesande, ook Backer Dirks was uitgenodigd te komen spreken574. De vraag die op de 

bijeenkomst centraal stond: ‘Mag men de medemens dwingen tot het gebruik van een 

geneesmiddel en heeft de overheid er het recht toe?’. Cohen Stuart beriep zich in zijn lezing 

op het Genootschap op het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Daarnaast 

liet hij zijn levensbeschouwelijke achtergrond van Christian Science Church een rol 

meespelen: ‘Christian Science leert haar aanhangers zich ter voorkoming en genezing van 

ziekten geheel op geestelijke middelen en gebed te verlaten. Fluoridering van drinkwater 

dwingt tot onderwerping aan de medische geneesmethode’575. De burgemeester van Den Haag 

Kolfschoten oordeelde evenals de meerderheid van het Genootschap dat het drinkwater niet 

als vehiculum van een geneesmiddel gebruikt mocht worden576. Ook Storm van ’s Gravesande 

sprak zich uit tegen de drinkwaterfluoridering. In totaal noteerde het Genootschap 22 geuite 

bezwaren tegen het fluorideren van het drinkwater waarbij het gedwongen gebruik van 

fluoride en de hiermee gepaard gaande vrijheidsbeperking bovenaan stond577. Kort 

samengevat kwamen deze bezwaren erop neer dat: ‘Op grond van zedelijke rechtsnormen 

luidde het antwoord op de vraag of de Overheid bevoegd is aan het, voor ieder onmisbare 

drinkwater, geneesmiddelen toe te voegen, met algemene stemmen gegeven: Neen!’578. 

                                                 
572 Van Duren, ´Fluoridering van drinkwater´ (1961). 
573 Van Duren, ´Fluoridering van drinkwater´ (1961). 
574 N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello aan O. Backer Dirks, d.d. 21 november 1961 in: C-DWF/ lemma 
Genootschap voor den Rechtstaat. 
575; ‘Fluor en demagogie’ (1960). 
576 ‘Fluor en demagogie’ (1960.  
577 ‘Geuite bezwaren tegen fluoridering van het drinkwater’ in: C-DWF/ lemma Genootschap voor den 
Rechtstaat. 
578 W. Ernsting, ‘Fluor in drinkwater’ in: Amersfoortse Courant (30 januari 1962). 
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De Vereniging tot bescherming van het drinkwater 
Nadat men de degens met één van de coryfeeën van de fluoridering had gekruist, namen de 

heren van het Genootschap een volgende stap. In 1962 richtten Cohen Stuart, Kappeyne van 

de Coppello en anderen de ‘Vereniging tot bescherming van het drinkwater’ op. De kring van 

opponenten van de drinkwaterfluoridering verbreedde zich met de toetreding van 

(mond)artsen zoals J.J. de Vries, J.R. Jansma en G.J. Idema579. Het doel van de Vereniging 

was het ‘verhinderen, dat bij de openbare watervoorziening aan het water, indien het voor 

consumptie dienst doet, iets wordt toegevoegd met een ander doel dan om het te bestemmen 

tot drinkwater’580. In het ‘Ten geleide’ van het eerste nummer van het Mededelingenblad van 

de Vereniging tot bescherming van het drinkwater stelde voorzitter Kappeyne van de 

Coppello dat de oprichting ongetwijfeld was te danken aan het feit ‘dat plotseling een 

fluorideringgolf over ons land spoelt. Het betekent, dat een inwoner, die op grond van 

overheidsmaatregelen gedwongen is op een waterleiding aangesloten te zijn, buitendien nog 

via die waterleiding een bepaalde hoeveelheid fluor tot zich moet nemen, een hoeveelheid 

voldoende om tandcaries niet bij hem, doch bij zijn kinderen (voor meerderjarigen helpt het 

niet) tegen te gaan’581. 

Kappeyne van de Coppello ging verder in op de keuze van de gezondheidsmaatregel. 

Immers de ene gemeente zou wel kunnen overgaan tot fluoridering en de andere gemeente 

niet. Dit kon tot gevolg hebben dat ‘de ene inwoner wèl, de andere niet gedwongen wordt 

gefluorideerd water te drinken’582. Verder wilde hij een onderscheid maken tussen de eigen 

bezwaren en die van niet minder principiële aard. De vereniging wilde ‘het bezwaar tegen het 

moeten aangesloten zijn bij een van fluor voorziene waterleiding zo breed mogelijk stellen. 

We gaan daarbij aan de bezwaren van hen, die deel hebben aan de exploitatie van een 

waterleiding, voorbij, evenzeer aan die van medici, die menen dat fluor niet het meest 

efficiënte middel is om tandcariës te bestrijden, zelfs aan die van hen wier opvatting omtrent 

de godsdienst niet toelaat een medicament tot zich te nemen’583. De vereniging maakte voorts 

niet alleen bezwaar tegen de drinkwaterfluoridering, zij wilde hier ook iets tegenoverstellen, 
                                                 
579 Hoewel G.J. Idema opponeerde vanuit de Vereniging tot bevordering der homeopathie in Nederland was hij 
niet alleen op de hoogte van de mondartsen Jansma en De Vries, hij citeerde hen ook in zijn werk: Fluoridering 
van drinkwater (Zaandam 1963) 16, 17 en 20. 
580 N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello, ‘Akte van oprichting Vereniging tot bescherming van het drinkwater’, 
bijgevoegd bij brief van Kappeyne van de Coppello aan De Vries, d.d. 19 september 1962 in: C-DWF/lemma 
Vereniging tot bescherming van het drinkwater. 
581 N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello, ‘Ten geleide’ in: Mededelingenblad van de Vereniging tot bescherming 
van het drinkwater 1 (oktober 1962) 1. 
582 Kappeyne van de Coppello, ‘Ten geleide’ (1962) 1. 
583 Kappeyne van de Coppello, ‘Ten geleide’ (1962) 1. 
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namelijk ‘de bereidheid om, wanneer de medicus die wij om advies vroegen ons aanraadt, 

onder onze hoede, staande minderjarigen door toediening van fluor voor tandbederf te 

behoeden, daaraan gevolg te geven. Wij blijven echter van mening, dat de inwoners van 

Nederland het recht hebben zelf uit te maken of zij al dan niet een dergelijk advies willen 

inwinnen en vervolgens opvolgen’584.  

Hier raakte Kappeyne van de Coppello aan een punt dat het Genootschap voor de 

Rechtstaat altijd scherp in de gaten hield. In haar rapport van 1946, eveneens onder 

voorzitterschap van Kappeyne van de Coppello verschenen, werd al aangegeven dat de staat 

‘in de grondrechten, in de grondwet verankerd, de rechtsgrenzen (erkent) voor zijn 

competentie ten aanzien van individu en groep. Beide, doch vooral het individu vinden in de 

vrijheid, die de grondrechten op vrijwel het geheele geestelijke en maatschappelijke terrein 

verleenen, de noodige waarborgen tegen overheidswillekeur’585. Vanuit dit gezichtspunt is het 

begrijpelijk dat het voor de leden van het Genootschap voor den Rechtstaat, van waaruit de 

Vereniging tot bescherming van het drinkwater was opgericht, drinkwaterfluoridering werd 

gezien als willekeurige overheidsinvloed. Alvorens de burger een weloverwogen beslissing 

zou kunnen nemen zou deze eerst moeten worden voorgelicht, want ‘voorlichting in die 

richting kan nuttig zijn. Maar de beslissing of er al dan niet van fluor gebruik zal worden 

gemaakt, dient aan de ouders te blijven en niet naar de overheid te worden verlegd’586.  

Men wilde als vereniging de stopzetting van de fluoridering bereiken door 

voorlichting te geven aan overheid en publiek, verzoeken in te dienen bij overheidsinstanties, 

en met behulp van alle overige wettige middelen587. Ofwel, de vereniging wilde niet alleen het 

debat aangaan, maar ook voorlichting geven. Men hoopte hiermee ook het politieke proces te 

beïnvloeden. De drinkwaterfluoridering als ‘maatregel grijpt (in) in de soevereiniteit van het 

gezin. Waar hier een politiek element in het spel is, hoopt onze vereniging in de eerste plaats 

de volksvertegenwoordigers, die een beslissing hebben te nemen, doch daarnevens zeker ook 

al het geïnteresseerde publiek van tijd tot tijd voor te lichten’588. Het uitgeven van een 

verenigingsblad viel onder de middelen waarmee de doelstelling van de vereniging zou 

kunnen worden bereikt. De voorlopige redactie bestond uit de Ermelose psychiater W. 

Ernsting, de Hilversumse mondarts Jansma naast de reeds bekende  Friese directeur van de 

                                                 
584Kappeyne van de Coppello, ‘Ten geleide’ (1962) 2. 
585 Hoofdstuk IV ‘De Grondrechten’ in: N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello e.a., Staatkundige Hervormingen. 
Rapport uitgebracht aan het Genootschap voor den Rechtstaat (Haarlem 1946) 39. 
586 Kappeyne van de Coppello, ‘Ten geleide’ (1962) 2. 
587 Kappeyne van de Coppello, ‘Akte van oprichting Vereniging tot bescherming van het drinkwater’ (1962). 
588 Kappeyne van de Coppello, ‘Ten geleide’ (1962) 2. 
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waterleiding Leeuwarden, Storm van ’s Gravesande en de Haagse jurist Cohen Stuart589. Het 

eerste nummer bevatte behalve de inleiding van Kappeyne van de Coppello artikelen van 

Ernsting over de voorlichtingsbrochure van de Commissie Voorlichting Fluoridering 

Drinkwater, over stralenschade door de Hilversumse mondarts Jansma, en over het rapport 

van de Gezondheidsraad eveneens van Jansma. Daarnaast waren er artikeltjes opgenomen 

over onder meer de internationale situatie, een verslag over een stuk in het partijblad 

Bevrijding van de PSP en ten slotte een literatuurverwijzing naar een artikel van G. Drost in 

het blad Water590. 

 Te beginnen met het stuk van Ernsting. Hij refereerde in zijn bespreking van de 

brochure Meer fluoride in drinkwater aan zijn ingezonden stuk in de Amersfoortse Courant. 

Hier stelde hij dat de technische mogelijkheden helemaal niet tot een verantwoorde dosering 

van fluoride konden leiden. Daarnaast was Ernsting van mening dat ‘in de loop der tijden 

talrijke middelen ter bestrijding van het tandbederf zijn aanbevolen, waarvan men nu de 

waardeloosheid erkent. Van essentieel belang zijn de constitutionele aanleg (een “sterk” 

gebit) en de juiste conserverende tandheelkundige verzorging. De eerste is onveranderlijk; aan 

de tweede bestaat in Nederland een schromelijk gebrek’591. Ook keerde Ernsting zich tegen de 

gebruikersdwang en overheidswillekeur die uitgingen van de drinkwaterfluoridering als 

collectieve gezondheidsmaatregel. Volgens hem was iedereen ‘gedwongen leidingwater te 

gebruiken; ’t is mogelijk dat wij door de Overheid gedwongen worden met dit leidingwater 

een kwantum fluor tot ons te nemen. De Gezondheidsraad heeft in bovengenoemd rapport 

geadviseerd aan gemeenten of groepen van gemeenten over te laten of zij tot fluoridering van 

het drinkwater willen besluiten’592.  

Ernsting maakte in zijn artikel over de brochure van de Commissie Voorlichting 

Fluoridering Drinkwater verder de opmerking dat het in ‘stupide Ot-en-Sien-stijl’ was 

                                                 
589 Volgens J.R. Jansma zouden de Christian Scientists bezwaar hebben tegen het gebruik van geneesmiddelen. 
Zodoende zou het volgens hem desastreus zijn als de volgelingen van deze kerk zich nauwelijks zouden kunnen 
onttrekken en ze tot aan hun dood aan toe een geneesmiddel tot zich moeten nemen door middel van het 
consumeren van gefluorideerd drinkwater. Aldus J.R. Jansma, Enige bezwaren tegen de fluoridering van het 
drinkwater (Amsterdam 1964) 4. Hierbij moet worden opgemerkt dat de mondarts Jansma deel uitmaakte van de 
Vereniging tot bescherming van het drinkwater waar ook de jurist Cohen Stuart, die reeds aan bod kwam in de 
vorige paragraaf, deel uitmaakte van deze vereniging. De jurist Kappeyne van de Coppello, de voorzitter van de 
Vereniging tot bescherming van het drinkwater gaf aan in bovengenoemde brochure van Jansma dat hij zich op 
termijn nog nader zal uitspreken over artikel negen van de grondwet. Volgens artikel negen van de grondwet 
dient er godsdienstvrijheid te bestaan. Dientengevolge hield dat volgens Jansma ook in dat de Christian 
Scientists ook recht hadden op zuiver drinkwater. 
590 In zijn artikel: ‘Fluorideren, of Fluor weren?’ in: Water 46 (1962) maakte Drost melding dat hij zowel 
twijfelde aan de toegestane hoeveelheid fluoride die zou worden toegediend aan het water als aan de juiste 
fluoridetoediening. 
591 Ernsting, ‘Fluor in drinkwater’ (1962). 
592 Ernsting, ‘Fluor in drinkwater’ (1962). 
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geschreven, maar niet zo onschuldig was als het leek: ‘Vergist U echter niet! Een tandarts die 

mij aanviel naar aanleiding van een critische beschouwing over de fluoridering, die ik een 

dagblad waagde te plaatsen, bleek zijn kennis en argumenten zonneklaar aan dit propaganda-

geschriftje ontleend te hebben’593. 

 De Hilversumse mondarts Jansma was er op uit om het Tiel-Culemborg onderzoek 

flink onderuit te halen. In zijn bespreking van het rapport van de Gezondheidsraad betwijfelde 

hij de validiteit van het onderzoek van de hoogleraar S. Groenman die in jaren vijftig op 

verzoek van de TNO-cariëswerkgroep advies had uitgebracht over de vraag welke twee 

steden het beste vergeleken konden worden. Jansma maakte op dit punt enkele 

kanttekeningen. 

 Anders dan Groenman had beweerd, waren de bevolkingen van Tiel en Culemborg 

volgens Jansma helemaal niet goed vergelijkbaar al was het maar omdat de historische 

ontwikkeling van Culemborg een andere was dan die van Tiel. Volgens Jansma waren ‘in het 

verleden (-) in Culemborg als zogenaamde vrijplaats van heinde en ver bevolkingselementen 

binnengekomen en die een besloten gemeenschap hebben gevormd, waarin ongetwijfeld 

bijzondere gewoonten zich hebben gehandhaafd of ontwikkeld, ook op voedingsgebied en 

waarin zelfs, naar mij is medegedeeld, bijzondere ziektebeelden voorkomen’594. Er was 

volgens Jansma nog een bezwaar tegen het Tiel-Culemborg onderzoek: Het drinkwater in Tiel 

zou veel harder zijn dan in Culemborg. Bovenal was het volgens hem verwonderlijk dat ‘de 

Fluorcommissie het niet nodig (had gevonden) dat prof. Groenman zijn sociologisch 

onderzoek ook ter plaatse verrichtte en zonder dat is het alleen schrijftafelwerk’595. Jansma 

verwierp het sociologisch onderzoek, dat mede ten grondslag had gelegen aan het rapport van 

de Gezondheidsraad in 1960, dan ook aan het einde van zijn artikel volledig. ‘Al met al komt 

het mij voor, dat het sociologisch onderzoek onvoldoende is geweest en men dus gerechte 

twijfel kan koesteren aan het resultaat van het Tiel-Culemborg onderzoek. Dit experiment rust 

op lemen voeten’596.  

                                                 
593 W. Ernsting, ‘ “Meer fluoride in drinkwater” de oranje brochure’ in: Mededelingenblad van de Vereniging tot 
bescherming van het drinkwater 1 (oktober 1962) 2,3. 
594 Jansma legde een vrijplaats uit als: ‘Een plaats die niet verplicht was misdadigers, die bij haar een toevlucht 
hadden gezocht, uit te leveren. Culemborg was vrijplaats tot de Franse Revolutie’; J.R. Jansma, ‘Cariëspreventie 
met fluoriden’ in: Mededelingenblad van de Vereniging tot bescherming van het drinkwater 1 (1962) 5. 
595 Jansma, ‘Cariëspreventie met fluoriden’ (1962) 5. 
596 Jansma, ‘Cariëspreventie met fluoriden’ (1962) 5. 
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De Centrale Raad voor de Volksgezondheid 
In de jaren 1962 –1963 traden de tegenstanders van de fluoridering dus nu en dan met flink 

geschut op de voorgrond. Maar ook de voorstanders zaten niet stil. In 1963 verscheen een 

aanvulling op de brochure Meer Fluoride in drinkwater! die de Commissie Voorlichting 

Fluoridering Drinkwater in 1961 had uitgegeven597. De nieuwe brochure ging in op allerlei 

praktische zaken, zoals de opening van de tweede fluorideringsinstallatie in Nederland, de 

activiteiten in Goeree-Overflakkee, het effect van fluoride op het melkgebit en de resultaten 

na 8½ jaar waterfluoridering in Tiel. Ook werden alle plaatsen genoemd die in 1962 en in de 

eerste maanden van 1963 hadden besloten tot fluoridering over te gaan. Ten slotte werd 

ingegaan op de situatie van drinkwaterfluoridering in het buitenland.  

Twee maanden later kwam de Raad voor de Volksgezondheid met een nieuw rapport 

waarin alle bezwaren die tot dusverre waren geuit waren verzameld en van commentaar 

voorzien.598. Ondanks alle goede pogingen van de Commissie Voorlichting Fluoridering 

Drinkwater bleef de besluitvorming op gemeentelijk niveau een moeizame zaak en bleef het 

aantal bedenkingen van gemeentebesturen en –raden maar toenemen. De Centrale Raad voor 

de Volksgezondheid vroeg zich als ‘koepel’ van de nauw betrokken Provinciale Raden voor 

Volksgezondheid daarom hardop af of de tot dusverre gevolgde benaderingswijze wel zou 

leiden tot het gewenste doel599. Gealarmeerd door negatieve reacties had de Raad, die 

eveneens onder voorzitterschap stond van de voorzitter van de Gezondheidsraad – de arts J. 

Wester, in mei 1962 een onderzoek ingesteld naar de factoren die de beslissing om te 

fluorideren in de weg stonden. De aandacht ging vooral uit naar juridische en moreel-ethische 

bezwaren600.  

 De Raad was een jaar later onverminderd positief over het nut van het fluorideren van 

het drinkwater: ‘het optreden van tandcariës in de mate waarin dit gebeurt, (-) niet alleen een 

ernstig kwaad uit het oogpunt van volksgezondheid. Het omlaag brengen van de kosten van 

tandheelkundige behandeling en het weren van ziekteverzuim als gevolg van tandbehandeling 

is ook een groot economisch belang. Het is daarom zaak, zo spoedig mogelijk de maatregelen 

                                                 
597 Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater, Meer fluoride in drinkwater! [Brochure, Den Haag 1963] 
2. 
598 De Centrale Raad en Provinciale Raden voor de Volksgezondheid werden bij de Gezondheidswet van 1956 
ingesteld. Hiermee kwam de wetgever tegemoet aan de wensen vanuit het medische veld om bij het tot stand 
komen van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid betrokken te worden, aldus A. Querido, Een eeuw 
staatstoezicht op de volksgezondheid (Den Haag 1965) 249. 
599 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 5. 
600 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 6. 
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te nemen, die geëigend zijn om de frequentie van tandcariës terug te dringen’601. Wel was het 

beter geweest als men had gesproken van “verhoging van het fluoridegehalte van het 

drinkwater”, aangezien dit een juistere weergave zou zijn van hetgeen de bedoeling is602. 

 De Raad wees erop dat tussen het conserveren van water en het toevoegen van een stof 

voor een ander doel dan deze conservatie, nog een middenweg zat. Gezien het feit dat fluoride 

als stof van nature reeds in het Nederlandse drinkwater aanwezig was zou de term 

fluoridering misleidend kunnen zijn. Het enige wat namelijk werd beoogd was de hoeveelheid 

reeds aanwezige fluoride kunstmatig te verhogen teneinde het cariësremmende effect van 

fluoride in het drinkwater te activeren. Kortom, de uitdrukking ‘verhoging van het 

fluoridegehalte van het drinkwater’ zou voor minder misverstanden hebben kunnen zorgen 

dan het gebruik van de term fluorideren. Bovendien zou later blijken dat de emotionele lading 

die de term ‘fluorideren’ had ten dele had kunnen worden weggenomen als de terminologie 

was aangepast.  

De Raad concentreerde zich in de verslaglegging van haar bevindingen op acht 

bezwaren tegen of thema’s rond de fluoridering. Het eerste thema handelde over de vraag of 

fluoridering van het drinkwater een geoorloofd middel was om cariës te reduceren. Daarnaast 

vroeg de Raad zich af of het kunstmatig toegevoegde fluoride een andere werking zou kunnen 

hebben dan het fluoride dat van nature al in het water aanwezig was. Ook werd stilgestaan bij 

de kwestie of fluoridering een juridisch gevaarlijk precedent zou scheppen. Daarnaast vroeg 

de Raad zich af of het wenselijk zou zijn geweest eerst te onderzoeken of fluoride op andere 

wijze dan via het drinkwater gedoseerd zou kunnen worden. Ook de vraag of fluoride 

bezwaarlijk zou zijn voor bepaalde industrieën kreeg de nodige aandacht. Het economische 

principe van de kosten van de drinkwaterfluoridering kwam eveneens aan de orde. Ten slotte 

vroeg de Raad zich af of het drinken van gefluorideerd water een vorm zou zijn van 

ongeoorloofde dwang. 

Veel van deze bezwaren waren ook al behandeld in de eerder aangehaalde brochure uit 

1961 Meer Fluoride in drinkwater! van de Commissie Voorlichting Fluoridering Drinkwater. 

Toch was de lading van het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid anders. Het 

verschil zat niet alleen in de uitgebreidheid van het rapport, maar ook was de samenstelling 

van auteurs anders. Bovenal werd het verschil gemaakt door de bijlage die bij het rapport was 

gevoegd. In het advies van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid aan de minister voor 

                                                 
601 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 5. 
602 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 5 
(voetnoot onder aan de pagina). 
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Volksgezondheid was een apart verslag als bijlage opgenomen Het betrof een bijdrage van 

een juridische werkgroep die vanuit de Centrale Raad was geformeerd. Deze werkgroep had 

als opdracht meegekregen om de rechtstatelijke aspecten – zoals opgeworpen door het 

Genootschap voor den Rechtstaat en later de Vereniging tot bescherming van het drinkwater – 

te bestuderen. De werkgroep kreeg de opdracht de vraag te beantwoorden ‘of het 

staatsrechtelijk en staatkundig juist is de beslissing over te laten aan de perifere organen en of 

er een wettelijke aansprakelijkheid bestaat m.b.t. schade als gevolg van fluoridering’603. 

Ofwel, er bestond onzekerheid of de decentrale aanpak van de drinkwaterfluoridering wel de 

beste optie was in Nederland. Daarnaast sloot de Centrale Raad voor de Volksgezondheid niet 

uit dat er eventueel gezondheidsrisico’s waren verbonden aan het fluorideren van het 

Nederlandse drinkwaterleidingnet. 

Het advies van de juridische werkgroep werd uiteindelijk verwerkt in het rapport. 

Deze evaluatie van de gevolgde strategie concentreerde zich op vier hoofdpunten. Ten eerste 

het eerder besproken advies aan Commissie Muntendam om actiever te gaan voorlichten en 

de aanval op te zoeken in plaats van de verdediging.  

Daarnaast ging de Raad in op de juridische aspecten van fluorideren. Hoewel de 

juridische werkgroep van de Raad eerder had vastgesteld dat er eigenlijk een wet moest 

worden voorbereid ‘die de centrale overheid de bevoegdheid zou geven fluoridering voor te 

schrijven ook daar, waar de lagere overheid geen positieve beslissing daartoe heeft genomen’ 

ging de Raad hier niet in mee. Volgens de raad was er ‘uiteraard op dit moment niet de minste 

aanleiding, om een ontwerp van wet in deze zin in te dienen; de bedoeling is immers juist, om 

de beslissing over wel of niet fluorideren over te laten aan de besturen der 

waterleidingbedrijven’604. Ofwel, de Raad achtte de tijd in 1963 niet rijp om een dusdanig 

ingrijpende maatregel voor te stellen. Maar men sloot niet uit dat wetgeving op dit gebied in 

de toekomst wel nodig kon zijn, omdat ‘te eniger tijd het algemeen belang de indiening van 

zodanig wetsvoorstel wèl zou rechtvaardigen. De fluoridering van het drinkwater wordt door 

de deskundigen in het belang der volksgezondheid noodzakelijk geacht en door de grote 

meerderheid van de bevolking niet afgewezen. Het is noodzakelijk, haar over het gehele land 

tot stand te brengen, wil men het gestelde doel, beperking van de cariës, zo dicht mogelijk 

benaderen’605. 

                                                 
603 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963)25-39 . 
604 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 22. 
605 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 22. 
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 Op het punt van de vele bezwaren tegen de fluoridering was de Raad enerzijds heel 

resoluut en anderzijds begripvol. De Raad wilde ‘volstaan met te constateren, dat het 

overgrote deel der naar voren gebrachte bezwaren niet steekhoudend is. Dat geldt zowel de 

bezwaren op het juridische vlak als die op het technische en financiële vlak. In zover behoeft 

dan ook met die bezwaren geen rekening te worden gehouden’606. Niettemin stelde de Raad 

een nieuwe aanpak voor van gewetensbezwaren. De eerder besproken gedragslijn ten aanzien 

van juridische of technische bezwaren gold ‘niet ten aanzien van de bezwaren, (die) naar 

voren (waren) gebracht door hen die het niet met hun geweten overeen kunnen brengen om 

gefluorideerd water te drinken. De mogelijkheid bestaat dat er mensen zijn, die dit bezwaar 

aan de godsdienst ontlenen. De Raad is van oordeel dat discussie hierover niet mogelijk is en 

dat in onze maatschappij met deze groep zo goed mogelijk rekening behoort te worden 

gehouden. De daartoe aanbevolen maatregel bestaat in het ter beschikking stellen van 

ongefluorideerd drinkwater onder bepaalde voorwaarden’607.  

Kortom, de Raad had in haar evaluatie duidelijk de hoop en verwachting uitgesproken 

dat gedegen voorlichting de retoriek van de bezwaarden zou kunnen overwinnen. Het zware 

middel van een dwingende fluorideringswet, die de centrale overheid de mogelijkheid zou 

geven drinkwaterfluoridering voor te schrijven, achtte de Raad verre van onwenselijk en in 

1963 in elk geval niet van toepassing. Op het moment dat de Raad voor de Volksgezondheid 

in Nederland deze adviezen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voorlegde 

was in Ierland de praktijk van drinkwaterfluoridering grondwettelijk reeds verankerd met als 

gevolg dat de fluoridering ondanks latere weerstand gewaarborgd zou blijven. Er waren dus 

verschillende mogelijkheden. Maar in ons land werd de politieke keuze gemaakt om de 

strategie van voorlichting te volgen in plaats van nationale wetgeving te creëren om de 

drinkwaterfluoridering draagvlak te geven. 

 

7 De verbreding van het maatschappelijk debat 

 

Door de decentrale aanpak van de fluoridering, de rapporten en brochures van 

achtereenvolgens de Gezondheidsraad, de Commissie Muntendam en de Raad voor de 

Volksgezondheid verspreidde de discussie zich in de jaren 1960-1965 als een olievlek over het 

land. Zoals we reeds zagen, begon de discussie met schok toen de Friese waterleiding I.W.G.L 

weigerde mee te doen aan de fluoridering en de directeur Storm van ’s Gravesande en de 

                                                 
606 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 21. 
607 Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 21. 
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president-commissaris Van der Meulen heel duidelijk waren in hun afkeer van de 

drinkwaterfluoridering. Tegelijkertijd hadden verschillende gemeenten in Friesland 

afzonderlijk besloten wel te gaan fluorideren. Ook de Friese Raad voor Volksgezondheid had 

een heel ander standpunt dan de bestuurders van de drinkwaterleiding608. De verschillen van 

inzicht leidden tot conflicten, bijvoorbeeld in 1965 tussen de gemeente Sneek en het 

I.W.G.L609. Het bedrijf verzette zich tegen de opdracht om het te leveren water aan Sneek, 

waar de gemeente als afnemer voor betaalde, te fluorideren. Ook de burgemeester van het 

Friese Oostdongeradeel heeft het I.W.G.L. tevergeefs verzocht op de 

aandeelhoudersvergadering het water gefluorideerd aan te bieden610. Tot aan het einde van 

1967 werd in de provincie Friesland nergens gefluorideerd water aangeboden, was evenmin 

ergens een vergunning bij de minister aangevraagd, laat door hem goedgekeurd. 

Ook elders in het land ritselde het van de discussies en conflicten rond de fluoridering, 

juist omdat elke gemeenteraad in Nederland zich wel over de kwestie moest buigen. In het 

oog springende discussies vonden plaats in bijvoorbeeld Velsen611, Amersfoort612 en 

Haarlem613, maar ook in de vier grotere steden Utrecht614, Den Haag615, Rotterdam616 en 

Amsterdam617. In het verlengde daarvan nam de aandacht in vooral de regionale dagbladpers 

en bij de radio voor de fluoridering vanaf 1962 sterk toe. Er verschenen talloze verslagen van 

                                                 
608 ‘Friese Raad voor Volksgezondheid: In Friesland moet de drinkwaterfluoridering niet achterblijven’ in: 
Leeuwarder Courant (22 juni 1960). 
609 ‘Conflict Sneek-IWGL over fluoridering’ in: Nieuwsblad van het Noorden (22 maart 1965). 
610 ‘Oostdongeradeel voor fluoridering’ in: Nieuwe Dockumer Courant (6 december 1967). 
611 ‘Velsen gaat zijn drinkwater fluorideren. Debat van ruim drie uur’ in: Kennemerland Beverwijk (15 mei 
1963), ‘Fluoridering leidingwater’ in: Kennemer Dagblad (2 maart 1964) en ‘In Velsen. Fluoridering drinkwater 
binnenkort’ in: Kennemerland Beverwijk (10 augustus 1965). 
612 ‘Fluoridering van drinkwater hèt probleem bij gezondheidsdebat. Meningsverschillen over principe-besluit 
van ‘62’ in: Dagblad van Amersfoort (6 februari 1962), ‘Raad zonder meer akkoord met fluoridering’ in: 
Amersfoortse Courant (26 juli 1962) en ‘Slechts twee procent van kostbaar gefluorideerd leidingwater is voor de 
consumptie’ in: Amersfoortse Courant (21 maart 1964). 
613 ‘Grote meerderheid in Haarlemse raad. Fluoride-gehalte van het drinkwater zal worden verhoogd. Treffen van 
voorzieningen vergt ongeveer twee jaar’ in: Haarlems Dagblad (4 juni 1964), ‘Fluoridering kost Haarlem 
f231.000’ in: Nieuwe Haarlemsche Courant (23 november 1965) en ‘Haarlems raadslid stelt vragen over 
fluoridering van drinkwater’ in: Haarlems Dagblad (8 augustus 1962). 
614 ‘Utrecht wil snel fluor drinken’ in: Telegraaf (13 oktober 1967), ‘Fluoridering van drinkwater. Lezers 
schrijven’ in: Het Stadsblad – Utrecht ( 4 januari 1968), ‘Fluoridering. Wanneer start actiecomité’ in: Het 
Stadsblad – Utrecht (8 februari 1968) en ‘Fluoridering Utrecht e.o. definitief’ in: Nieuw Utrechts Dagblad (25 
juni 1966). 
615 ‘Fluoridering drinkwater’ in: Haagsche Courant (19 februari 1962), ‘Na discussie van vier uren, met 24 tegen 
19 stemmen: Haagse raad verwerpt waterfluoridering: principiële bezwaren en veel twijfel’ in: Het Vaderland 
(14 maart 1967) en ‘Den Haag bindt strijd aan tegen tandbederf’ in: Dordts Dagblad (20 april 1968). 
616 ‘Rotterdam krijgt fluor in drinkwater’ in: Algemeen Dagblad (17 december 1965), ‘Heel Rotterdam fluor in 
drinkwater’ in: De Leidse Courant (5 juni 1966) en ‘In Rotterdams water volgende week fluor’ in: De 
Rotterdammer (8 juni 1966). 
617 ‘Apparatuur te duur. Fluoridering uitgesteld’ in: Het Parool (1 juli 1966), ‘Nog geen fluor in drinkwater’ in: 
Nieuws van de Dag (18 augustus 1966) en ‘Met de waterfluoridering is het ‘niet zo gunstig’ gesteld’ in: Het 
Parool (20 april 1968).  
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gemeenteraadsdiscussies over het invoeren van de drinkwaterfluoridering. Daarnaast was er 

regelmatig berichtgeving te vinden over twee bijzondere gemeenten in Nederland: Tiel als 

eerste gemeente waar werd gefluorideerd618 en Goeree-Overflakkee als eerste gemeente waar 

op non-experimentele basis drinkwaterfluoridering werd toegepast619. In het midden van de 

jaren zestig werd de schrijvende pers ook meer bewust van de fluorideringsdiscussie in andere 

westerse landen, bijvoorbeeld Ierland waar de wetgever de fluoridering wel in een wet had 

vastgelegd en New York waar de maatregel juist onder vuur lag620’621.  

 

De tegenargumenten en de pers  
In de toenemende stroom van berichten over en commentaren op de fluoridering veranderden 

de aanvankelijke kritische geluiden van het Genootschap voor den Rechtstaat geleidelijk in 

regelrechte weerstand tegen de fluoridering. Deze werd vertolkt door de Vereniging tot 

bescherming van het drinkwater. Vanaf 1968 zou zich daar een nieuwe antifluor-organisatie 

bijvoegen zoals we nog zullen zien. De juridische kritiek transformeerde in een kakofonie van 

redenen om tegen drinkwaterfluoridering te kunnen ageren. In navolging van de socioloog 

                                                 
618 ‘Na negen jaar fluoridering. Schooltandarts Tiel kan sneller werken: minder tandbederf’ in: Vrije Volk (12 
september 1962). 
619 ‘Fluoride in drinkwater. Flakkee is dankbaar voor wapen tegen tandbederf’ in: Trouw (31 maart 1962), maar 
ook: ‘Eenzame kruistocht tegen toevoeging fluor aan drinkwater’ in: Het Nieuwe Dagblad (13 oktober 1966). 
620 ‘Ierse rechter: Fluorisatie is niet gevaarlijk’ in: Algemeen Dagblad Rotterdam (6 juli 1964) en ‘Ierse rechter 
na 3 maanden onderzoek: fluoridering bepaald niet in strijd met de grondwet’ in: Haagse Courant (11 januari 
1964); ‘Meeste tandpijn ter wereld. New York debatteert over fluoridering drinkwater. Geen nadelige gevolgen 
in steden waar men is voorgegaan’ in: Leeuwarder Courant (5 december 1963) en ‘Fluoridering in New York?’ 
in: Leeuwarder Courant (5 december 1963). 
621 Op 23 mei 1963 heeft O. Backer Dirks zelf meegewerkt in de juridische strijd in Ierland om de 
drinkwaterfluoridering te legaliseren. In een rechtszitting heeft hij toen verslag gedaan van zijn eigen onderzoek 
ter verdediging van de Fluoridation Act (O. Backer Dirks en Sean Butler, ‘Evidence of Dr. O. Backer Dirks’, 
d.d. 23 mei 1963 in: C-DWF/lemma Redevoeringen Backer Dirks. Dit was trouwens niet de eerste keer dat 
Backer Dirks als getuige-deskundige werd opgeroepen tijdens een internationale rechtszaak. Inzake zijn 
betrokkenheid bij de experimenten bij de fabrikant Dobbelman in de jaren veertig en resulterend in twee 
publicaties in de jaren vijftig over de reproducible evaluation of caries zorgde er ook al voor dat hij in de zaak 
van de Universiteit van Illinois versus Block Drug Go, AMM-I-DENT, INC., F.W. Woolworth CO., and 
CHESTER J. HENSCHEL, moest getuigen inzake zijn gebruikte formules en bevindingen in zijn twee artikelen. 
(‘Stenographers Minutes. Deposition of Dr. Otto Backer Dirks’ d.d. 22 januari 1954, New York, in: C-
DWF/lemma Redevoeringen Backer Dirks; In de Republiek Ierland was in 1960 de Fluoridation Act 
aangenomen die uiteindelijk werd aangevochten in 1963 bij het gerechtshof (Constitutional challenge in High 
Court). Dit resulteerde in een appeal to the Supreme Court. In 1964 werd dit arrest afgekondigd en bij de Ierse 
regering geïmplementeerd. In 2006 is nog steeds 73% van de Ierse huishoudens gefluorideerd. De overige 27% 
is niet aangesloten op het waterleidingnet in Ierland door geografische omstandigheden (afgelegen of 
onherbergzaam). Ook al zijn er bij tijd en wijle pressiegroepen die proberen om de drinkwaterfluoridering stop te 
zetten is dat tot nu toe niet gelukt. Een verklaring hiervoor is mogelijk gelegen in het feit dat de 
drinkwaterfluoridering (grond)wettelijk was verankerd in Ierland voordat de revolutionaire maatschappelijke 
omwentelingen van de jaren zestig gingen plaatsvinden.  
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Abma kunnen we acht hoofdargumenten of motieven om tegen fluoridering te zijn 

onderscheiden622. 

 Allereerst waren er  de bedenkingen op tandheelkundig gebied. Hierbij moet gedacht 

worden aan het gevaar van gevlekt glazuur, de zogeheten zebratanden als gevolg van 

fluorose623. Ten tweede was er de technische twijfel. Deze viel uiteen in bezorgdheid over een 

constante fluorideconcentratie van het water, maar ook de beduchtheid voor storingen in de 

waterinstallaties om fluoride toe te voegen en corrosie van pijpleidingen speelden hier mee624. 

Ten derde waren er de economische bezwaren. De drinkwaterfluoridering zou te hoge kosten 

met zich meebrengen in relatie tot de effecten. Er zou ook sprake zijn van verspilling 

aangezien het meeste drinkwater niet voor consumptie zou worden gebruikt625. Het vierde 

argument had betrekking op het milieu. Verontreiniging van het oppervlaktewater ten gevolge 

van fluoride in het drinkwater was de bron van zorg626. Het vijfde motief was juridisch van 

aard. Het bezwaar richtte zich op de gedachte dat de overheid het recht had zonder wetgeving 

de waterleiding te gebruiken voor gezondheidsdoeleinden. Het zesde argument tegen 

fluoridering bestond uit een staatsrechtelijke bezwaar, de zogenaamde gebruikersdwang. Het 

toedienen van een profylacticum werd beschouwd als een inbreuk op de persoonlijke vrijheid 

die niet in een rechtsstaat thuishoorde. Het zevende motief was religieus van aard627. Op 

grond van een levensbeschouwing of een godsdienst wilden sommige mensen geen 

(chemische) middelen tot zich nemen. Ten slotte was er een medisch bezwaar628. Allerlei 

gezondheidsrisico’s of zelfs gezondheidsschade werden aangevoerd als (mogelijk) effect van 

drinkwaterfluoridering629. 

                                                 
622 Abma, ‘Lering uit de drinkwaterfluoridering’ (1979) 15-22; de indeling van argumenten tegen de 
drinkwaterfluoridering vertoonde in grote mate overeenkomsten hoe tijdgenoten deze zelf classificeerden, zowel 
bij voor- als tegenstanders. Hiertoe wordt verwezen naar: Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Advies 
verhoging fluoridegehalte van het drinkwater (1963) 8-21 en J.R. Jansma, Enige bezwaren tegen de fluoridering 
van het drinkwater. Haast is een slechte adviseur. De gezondheidsraad ook? (Amsterdam 1964) 3-7. 
623 Tandheelkundig: De mondarts Jansma betwijfelde in zijn brochure Enige bezwaren tegen de fluoridering van 
het drinkwater dat de werking van fluoride op het tandbederf een constructieve bijdrage daartoe kon leveren. Hij 
bracht deze twijfel onder bij ‘medische bezwaren’. J.R. Jansma, Enige bezwaren tegen de fluoridering van het 
drinkwater (Amsterdam 1964) 5. 
624 Technisch: zie hiervoor pagina acht en negen van: E.C. Storm van ’s Gravesande, ‘Memorandum betreffende 
de fluoridering van drinkwater’, d.d. 22 maart 1961 in: C-DWF/lemma Waterleidingbedrijven.  
625 ‘Prof. Sorgdrager: “Waarom moet ik tuin besproeien met fluor?” ’ in: Utrechts Nieuwsblad (eind januari 
1968). 
626 Milieu: Dit argument is nog niet echt waar te nemen in deze periode. 
627 ‘Friese Raad voor Volksgezondheid: In Friesland moet de drinkwaterfluoridering niet achterblijven. 
Godsdienstige bezwaren’ in: Leeuwarder Courant (22 juni 1960).  
628 ‘Twee artsen tegen fluoridering in Renkum. Weet men wel wat doet? Verwerpelijk op tal van gefundeerde 
gronden’ in: Veluwse Post (16 februari 1966). 
629 Deze classificatie is gebaseerd op de indeling van Abma in zijn artikel: ‘Lering uit de drinkwaterfluoridering’ 
(1979) 15-22. 
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 Als alle bezwaren worden overzien, dan vormde het argument van de 

gebruikersdwang in de periode tot 1968 het voornaamste en meest constante bezwaar. Zelfs in 

artikelen waarin bijvoorbeeld op de medische bezwaren werd gewezen, werden deze 

uiteindelijk gerelativeerd met de opmerking dat het toch echt ging om het gedwongen gebruik 

waartegen men zich wilde keren. Moest de Arnhemse Courant al in 1962 vaststellen dat ‘van 

juridische zijde er bezwaren tegen worden gemaakt, dat men door drinkwaterfluoridering 

gedwongen is een “geneesmiddel” in te nemen, of men er nu wel of niet van is gediend. 

Intussen ziet het er wel naar uit, dat de pleiters voor fluoridering het zullen winnen’, vier jaar 

later kan het publiek in het veelgelezen geïllustreerde familieblad Wereldkroniek voor de 

zoveelste maal uitvoerig kennismaken met het hete hangijzer van de gebruikersdwang630. 

‘De meeste anti-fluoristen vinden (…) het voornamelijk erg, dat een mens zomaar, 

zonder naar zijn mening gevraagd te worden, in een democratisch land gedwongen wordt een 

goedje te slikken, waarvan hij huiverig is. Want fluor in drinkwater stoppen komt, zeggen ze, 

neer op dwang’. De drinkwaterfluoridering was bovendien ‘niet alleen tegen de grondwet, 

maar ook tegen artikel 1 van de Waterleidingwet, waarin heel uitdrukkelijk staat dat een 

waterleidingbedrijf alleen bestemd is voor openbare drinkwatervoorziening, en niet voor 

medische experimenten, al dan niet goed bedoeld. Tandbederf is geen besmettelijke ziekte, 

ook niet overdraagbaar en ook niet erfelijk631. Alleen in deze gevallen zou de overheid in het 

algemeen belang dwars tegen de wil van de enkeling in, mogen ingrijpen. Maar de overheid 

grijpt toch in: handenvol fluor, en mengt die in het meest onmisbare bestanddeel van de mens: 

huis-, tuin- en keukenwater’632. 

Tegen de achtergrond van de discussie over de gebruikersdwang groeide de onrust na 

1965 onder gemeenteraadsleden en Statenleden. Zo hield het gemeenteraadslid D. Grin in 

Wormerveer, tevens arts en bestuurder van het Zaanse Ziekenfonds, in de raadsvergadering 

van maart 1965 een betoog over de voors en tegens van de fluoridering633. Hij was niet zozeer 

                                                 
630 ‘De tandarts in de toekomst. Over fluor en snelle boren’ in: Arnhemse Courant (30 maart 1962).  
631 Tegenwoordig wordt hierover anders gedacht. Dientengevolge is vastgesteld in onderzoek vanaf 1984 dat er 
wel degelijk overdracht van mondbacteriën van bijvoorbeeld moeder op kind plaats kan vinden. Zie hiervoor 
bijvoorbeeld: Van Loveren en Van der Weijden ed., Preventieve tandheelkunde (2000) 54. 
632 Arend Duijkers, ‘Rumoer rond fluoridering’ in: Wereldkroniek (13 augustus 1966). 
633 Grins betoog was grotendeels gebaseerd op een interview met de tandarts N.A. Kuipéri in het blad van de 
Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfondsen (‘Vraaggesprek met tandarts Kuipéri’ in: Het Ziekenfonds 
39 (1965) 45-48). Kuipéri was als chef jeugdtandverzorging verbonden aan de Amsterdamse Vereniging voor 
Tandheelkundige verzorging van Ziekenfondsverzekerden (ATZ). Dit artikel was weer een vervolg op een 
vraaggesprek met de drie hoogleraren tandheelkunde, M. Hut, F.J. Tempel en J.B. Visser (die lid was van de 
Tweede Fluorcommissie in 1955) daterend van één maand eerder in Het Ziekenfonds. Zoals we reeds hebben 
gezien luidden deze drie hoogleraren in 1965 door middel van dit artikel de noodklok met betrekking tot de 
tandheelkunde in Nederland. Deze alarmerende toestand richtte zich op de wanverhouding tussen vraag en 
aanbod binnen de tandheelkunde (grote tandartsentekort), onvoldoende medewerking van patiënten 
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tegen de fluoridering als wel tegen de wijze waarop die stand moest komen. In eerste instantie 

was hij geneigd zich achter de decentrale invoering van de gezondheidsmaatregel te scharen, 

‘niet alleen om reden dat de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid het uitdrukkelijk 

zo gesteld heeft (…) maar anderzijds om reden een gemeenteraad nu eenmaal de burgerij 

vertegenwoordigt en bedoelde materie in dit geval wel zeer positief de gehele burgerij 

aangaat’634. Vervolgens was hij er helemaal niet zo zeker van dat gemeenten op basis van de 

aanwezige deskundigheid tot goede besluitvorming konden komen, ook al was er veel werk 

van de voorlichting gemaakt. Daarom stond hij uiteindelijk huiverig tegenover de fluoridering 

van drinkwater. 

De aarzeling van Grin was kenmerkend voor vele gemeenteraadsleden elders in het 

land635. Dat men voor de drinkwaterfluoridering is, maar tegen de decentrale invoering ervan 

omdat men zich niet deskundig genoeg acht, hebben we reeds gezien toen het blad Verpleging 

zijn commentaar gaf op het rapport van de Gezondheidsraad over de drinkwaterfluoridering. 

Ook de latere minister van Volksgezondheid en destijds Kamerlid van de KVP, mevrouw 

M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen vond dat de gemeente ‘geen niveau’ was om over de 

fluoridering te beslissen636. Gedurende de jaren die volgden zouden zowel de voor- als de 

tegenstanders van de fluoridering trachten juist die groep van gemeenteraadsleden aan hun 

kant te krijgen die worstelden met hun aarzeling over ‘gebruikersdwang’ en hun gevoelen van 

ondeskundigheid. De Nederlandse traditie van decentrale openbare gezondheidszorg zorgde 

voor een politieke dynamiek die duidelijk niet was voorzien. 

 

Goeree-Overflakkee 
Ondertussen was het vanaf februari 1965 gaan rommelen op het Zuid-Hollandse Goeree-

Overflakkee – het eerste stuk Nederland waar sinds 1962 gefluorideerd drinkwater werd 

geleverd. Er gingen stemmen in de gemeenteraad op om het fluorideren stop te zetten. Het 

                                                                                                                                                         
(gebitsbewustzijn), tandartsen die voor een hopeloze carieuze taak stonden en de uitzichtloosheid van het huidige 
systeem (‘Hoogleraren in tandheelkunde zeer bezorgd over de gang van zaken’ in: Het Ziekenfonds 39 (1965) 
17-22). De laatste uitspraak in dit artikel was: ‘Voortgaan op de huidige wijze is tamelijk uitzichtloos’. Hier ging 
Kuipéri een maand later op voort en verving het woord tamelijk door volkomen uitzichtloos. Waar het raadslid 
Grin zijn betoog met name op baseerde was de volgende passage in het interview: Kuipéri: ‘ “Preventie is op het 
gebied van de tandheelkunde heel belangrijk en we hebben daaraan steeds te weinig kunnen doen. ” Wij: “U 
hoopt ook op fluoridering?” De heer Kuipéri: “Vanzelfsprekend. Het is bijzonder teleurstellend dat het zo lang 
duurt eer de fluoridering werkelijk een feit wordt. Misschien is het wel een beetje typerend want het schijnt erop 
te wijzen dat men in brede kringen van de bevolking nog geen flauw idee heeft van de ernstige toestand op het 
gebied van het tandbederf. Fluoridering is hoogst noodzakelijk en het zal zeker een van de zaken zijn, waaraan 
TVO aandacht zal gaan besteden.” ’ (‘Vraaggesprek met tandarts Kuipéri’ (1965) 48). 
634 Pleidooi van D. Grin, d.d. maart 1965 in: C-DWF/lemma Kuipéri, f.1. 
635 Pleidooi van D. Grin, (1965) f.1. 
636 Interview IX Gardeniers, 15 juni 2005, Amsterdam, 17,18; Vanaf 1971 tot 1977 was M.H.M.F. Gardeniers-
Berendsen kamerlid namens de KVP in de Tweede Kamer. 
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begon allemaal met het Staatkundig Gereformeerd bevindelijke raadslid Grinwis van de SGP 

die in het begin van 1965 de Gemeenteraad voorstelde een eind aan de drinkwaterfluoridering 

te maken. Nadat duidelijk was geworden dat een meerderheid van overige raadsleden daar 

niets voor voelde, stuurde Grinwis een brief naar het bestuur van de Stichting De 

Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee met het ‘het dringend en duidelijk gemotiveerd 

verzoek aan u als Algemeen Bestuur, in het belang van de gezondheid van onze bevolking op 

Goeree en Overflakkee om met elkander het fluorideringsprobleem van het drinkwater te 

bespreken en tot afschaffing daarvan te besluiten’637. Aangezien de gemeentebesturen niet 

bereid waren gebleken om aan de bespreking deel te nemen, zo vervolgde Grinwis, ‘geef ik u 

als Algemeen Bestuur tot 1 augustus a.s. de gelegenheid uw houding ten opzichte van de 

fluoridering te bepalen. Op 28 oktober 1960 heeft u als Algemeen Bestuur besloten de 

fluoridering in te voeren. Ik wil de hiërarchieke weg bewandelen en daarom richt ik U dit 

verzoek om op dit besluit terug te komen’638. 

 De SGP-actie kreeg aandacht in de regionale pers. Het blad Eilanden-Nieuws steunde 

openlijk het SGP-raadslid. Wat echter nieuw was dat het ene streekblad Eilanden-Nieuws het 

andere streekblad de Flakkeese Nieuwsbode ging aanvallen639. De beide streekbladen 

versloegen niet slechts de raadsvergaderingen van de gemeenten op het eiland, ze gingen ook 

partij trekken in het fluordebat. Zo had volgens het Eilanden-Nieuws de Flakkeese 

Nieuwsbode zich geërgerd aan de actie van dhr. Grinwis. De Nieuwsbode zou hebben betoogd 

dat ‘in een democratisch bestel een eenmaal genomen besluit door alle partijen geëerbiedigd 

moet worden’. Volgens Eilanden-Nieuws sprak dat vanzelf.. ‘Maar geen enkele wet en geen 

enkel raadsbesluit is in ons land een wet van Meden en Perzen. Wanneer het besluit op even 

wettige wijze als destijds genomen is weer wordt ingetrokken, dan kan niemand hier iets 

tegen inbrengen. Actie tegen de fluoridering, nu achteraf blijkt, dat daartegen allerlei 

principiële en praktische bezwaren rijzen, mag men geen agitatie noemen zoals de Flakkeese 

Nieuwsbode doet’640. 

In de discussie vond een koppeling van argumenten plaats die we later ook elders in 

Nederland zullen aantreffen. Men bekritiseerde de gebruikersdwang en verbond deze kritiek 

met de beschuldiging dat allerlei medische aandoeningen een relatie hadden met de 

consumptie van gefluorideerd drinkwater. Het Eilanden-Nieuws deed dat wel heel beeldend 
                                                 
637 Brief van P. Grinwis aan het Algemeen Bestuur van “De drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee”, d.d. mei 
1965 in: C-DWF/ lemma Goeree-Overflakkee. 
638 Brief van P. Grinwis aan het Algemeen Bestuur van “De drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee”, d.d. mei 
1965 in: C-DWF/ lemma Goeree-Overflakkee. 
639 ‘Het Fluor-probleem’ in: Eilanden-Nieuws (16 februari 1965). 
640 ‘Het Fluor-probleem’ in: Eilanden-Nieuws (16 februari 1965). 
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door ‘het fluorprobleem’ in de krant in twee delen te behandelen641. In het ene artikel 

benadrukte de krant dat de gebruikersdwang in strijd was met democratische waarden. In het 

tweede artikel werden zo’n twintig ‘medische dwalingen’ opgesomd die verband zouden 

houden met de invoering van de drinkwaterfluoridering. De krant besloot de twee artikelen 

met de conclusie dat ten eerste ‘gedwongen consumptie van fluor in strijd is met de 

persoonlijke vrijheid’ en ten tweede dat ‘de zaak wetenschappelijk te dubieus is voor 

realisering’642. 

Ook al vond deze discussie in streekbladen plaats, ze vormde de eerste voortekenen 

dat zich in de journalistiek een verschuiving aan het voltrekken was. In de jaren die volgden 

zou de schrijvende pers zich transformeren van een partij die slechts kritiekloos verslag van 

gebeurtenissen deed naar een partij die als waakhond van de democratie wilde optreden. Ook 

de aard en vooral de koppeling van de twee conclusies van Eilanden-Nieuws zouden in de 

komende jaren richtinggevend worden voor het georganiseerde verzet tegen de fluoridering: 

gebruikersdwang en medische-wetenschappelijke bezwaren. 

 Hoe lokaal ook de discussie op Goeree-Overflakkee leek te zijn, ze bezorgde de 

voorstanders van de fluoridering heel wat schrik. Het eiland had als eerste gefluorideerde 

streek in Nederland immers een zekere symboolfunctie voor het gehele land. Nog geen maand 

na de acties van de SGP’er Grinwis organiseerde de Stichting De Drinkwaterleiding Goeree 

en Overflakkee een voorlichtingsavond waar Backer Dirks, officieel voorlichter van het 

ministerie,  en de districtskinderarts J. van Loo aanwezig waren.643. Van Loo deed verslag van 

de vooruitgang van de mondgezondheid van de kinderen op het eiland Goeree-Overflakkee. 

De voorlichtingsavond heeft de gemoederen niet tot rust kunnen brengen. Drie jaar 

lang bleef de discussie op Goeree-Overflakkee zich voortslepen. Van Loo werd niet moe het 

publiek te bestoken met nieuwe bevindingen en rapporten over de ontwikkelingen van de 

kindergebitten op Goeree-Overflakkee644. In 1968 spitsten de tegenstellingen zich toe. De 

gemeenteraadsleden op het eiland waren verdeeld geraakt over de veiligheid van de 

drinkwaterfluoridering. Artsen en tandartsen bleven unaniem hun steun geven aan 

                                                 
641 ‘Het Fluor-probleem’ in: Eilanden-Nieuws (16 februari 1965); ‘Het Fluor-probleem’ in: Eilanden-Nieuws (19 
februari 1965). 
642 ‘Het Fluor-probleem’ in: Eilanden-Nieuws (19 februari 1965) 
643 ‘Voorlichtingsavond Drinkwaterleiding. Toevoeging van fluor bracht vooruitgang aan kleutergebitten op 
Goeree-Overflakkee. S.G.P.- raadslid P. Grinwis bleef in de oppositie’ in: Nieuwe Dordtsche Courant (27 
februari 1965). 
644 Brief J. van Loo aan het bestuur van de Stichting “Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee”, d.d. juli 1967 
in: C-DWF/ lemma Goeree-Overflakkee; J. van Loo, ‘Het Groene Kruis in Zuid-Holland. Fluoridering van 
drinkwater op Goeree-Overflakkee’ in: Gezondheidszorg. Maandblad van het Groene Kruis (mei 1968) 26-27. 

 175



fluoridering645. In een ‘smeekschrift’ gericht aan de drinkwaterexploitant schreven zij dat 

‘Alle artsen en tandartsen van Goeree en Overflakkee met grote bezorgdheid via de pers 

kennis hebben genomen van strevingen binnen uw bestuur, die ertoe zouden kunnen leiden 

dat de fluoridering van het drinkwater – zij het voorlopig tijdelijk – zal worden stopgezet’646. 

De medici benadrukten nog eens de waarde van de drinkwaterfluoridering voor de 

volksgezondheid, zeker gezien het feit dat er volgens hen ‘van een enigszins behoorlijke 

tandheelkundige zorg slechts sprake zal kunnen zijn in Nederland, indien er voldoende 

tandartsen zijn om de afwijkingen te behandelen. Nederland heeft slechts één derde van het 

daartoe benodigde aantal tandartsen; een reden te meer om de aantasting van het gebit zo veel 

mogelijk tegen te gaan’647. 

In dezelfde brief gaven de artsen en tandartsen commentaar op het feit dat de 

tegenstanders van de fluoridering gemeenteraadsleden en ook de leden van het Algemeen 

Bestuur van de Stichting Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee zo in verwarring hadden 

kunnen brengen: ‘de groep van tegenstanders veel publiciteit (eist). Er moet echter 

geconstateerd worden, dat hun argumenten meer emotioneel dan wetenschappelijk zijn en 

men kan ook constateren, dat zij eens gedane uitspraken onder druk van de feiten weer 

moeten herroepen. Zelfs professoren moesten dit lot ondergaan’648. De medici vonden de 

tegenstanders maar inconsequent, bijvoorbeeld omdat ze ‘niet hun stem verheffen tegen de 

wettelijke bepaling, dat bakkers jodiumhoudend zout bij de bereiding van brood moeten 

gebruiken, dit ter voorkoming van struma. In grote hoeveelheden echter is jodium ook een 

vergif, maar in de gebruikte hoeveelheid onontbeerlijk’649. 

De beleidsmakers in Den Haag sloegen de ontwikkeling op Goeree-Overflakkee met 

bezorgdheid gade, maar zij hadden met nog een probleem te kampen. Het verschijnsel van de 

massaconsumptie van fluortabletten stak weer de kop op. Zoals we in hoofdstuk één al zagen, 

vreesde destijds minister Suurhoff al in de jaren vijftig dat het experiment Tiel-Culemborg 

door het dumpen van duizenden gratis fluoridetabletjes in gevaar zou komen. Dit keer maakte 

het Staatstoezicht op de Volksgezondheid zich zorgen over de distributie van fluortabletten. In 

een brandbrief gericht aan alle artsen, tandartsen, apothekers en drogisten in de gemeente 

                                                 
645 ‘Fluor’ in: Ons Eiland (2 november 1967) en ‘Fluoridering in de rondvraag’ in: Eilanden-Nieuws (31 oktober 
1967). 
646 Brief van alle artsen en tandartsen van Goeree en Overflakkee aan het Algemeen Bestuur van de Stichting 
“De drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee”, d.d. 29 november 1968 in: C-DWF/ lemma Goeree-
Overflakkee. 
647 Brief van alle artsen en tandartsen aan “De drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee” (29 november 1968) 2. 
648 Brief van alle artsen en tandartsen aan “De drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee” (29 november 1968) 1. 
649 Brief van alle artsen en tandartsen aan “De drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee” (29 november 1968) 1. 
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Deventer waarschuwde de geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid, de arts T. 

Landheer, in 1966 voor ongewenste overdosering van fluoride: 

 

‘Wellicht ten overvloede wijs ik u (de Directeur van de Gemeentelijke Energie- en 
waterleiding Bedrijven in Deventer informeerde de tandartsen en artsen bij rondschrijven van 
9 juni 1965) mede namens de Pharmaceutisch Inspecteur en de Inspecteur van de Hygiëne 
van het Milieu erop, dat daardoor de toediening van tabletten met fluor aan kinderen eigenlijk 
overbodig is geworden. Door het nu nog toedienen van tabletten, zou een overdosering 
kunnen voorkomen’650. 
 
Opvallend is dat in deze jaren de angst voor fluorose een rol gaat spelen. Met als gevolg dat 

men midden jaren zestig de markt voor tandheelkundige producten probeerde te reguleren om 

deze (over)fluoridering te voorkomen. 

 

8  Blijvend optimisme  

 
Ondanks het feit dat in de periode 1960 tot 1968 tegengeluiden te horen waren, was men in 

politieke kring vol zelfvertrouwen. Het optimisme waarmee minister Van Rooy in 1960 zijn 

Waterleidingbesluit afkondigde, bleef in de jaren daarop de overheersende stemming op het 

Ministerie van Sociale Zaken en Volkgezondheid onder KVP-minister Veldkamp en twee 

KVP-staatssecretarissen. Directeur-generaal en groot voorvechter van de fluoridering 

Muntendam werd in oktober 1964 opgevolgd door R.H.J. Kruisinga die vervolgens niet 

minder vastberaden en vertrouwend op een goede afloop de zaak van de fluoridering op zich 

nam651. In een vraaggesprek op de radio stelde hij in 1966 dat ‘Binnen afzienbare tijd 

verwacht kan worden, dat ruim 7 miljoen Nederlanders gefluorideerd drinkwater zullen 

gebruiken, maar dat daarmee de strijd tegen het tandbederf niet gewonnen is. Wij eten zoveel 

suiker, snoep en geraffineerde voedingsprodukten dat als deze tendens – in het bijzonder bij 

de jeugd – voortduurt, het er naar uitziet dat ondanks bovengenoemde maatregel toch van een 

toenemend tandbederf bij de bevolking sprake zal zijn’652.  

Ruim een jaar later verkondigde Kruisinga, inmiddels staatssecretaris voor de 

volksgezondheid in het kabinet-De Jong nogmaals dezelfde boodschap in de Tweede Kamer  

                                                 
650 Brief van T. Landheer aan alle artsen, tandartsen, apothekers en drogisten in de gemeente Deventer, d.d. 25 
mei 1966 in: C-DWF/lemma Staatstoezicht Volksgezondheid. 
651 R.H.J. Kruisinga werd in 1964 tot plaatsvervangend directeur-generaal voor de Volksgezondheid benoemd, 
Van 1965 tot 18 april 1967 was hij directeur-generaal. Vanaf 18 april 1967 is Krusinga staatssecretaris voor de 
Voklksgezondheid.  
652 ‘Ir. Bloch is bang voor fluoridering. Gezondheid in weegschaal om prestige te redden’ (z.p., maar 
vermoedelijk een regionaal dagblad in of rond Doetichem, (1966) ) in: C-DWF / lemma krantenknipsels - map 
4/8 (IV) 69. 
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Afb. 7 De stand van de fluoridering per 1 januari 1968. Op de kaart is te zien welke gedeeltes van  

Nederland gefluorideerd drinkwater hadden, voor welke gebieden vergunningen waren 
aangevraagd en welke gedeeltes ongefluorideerd waren. 
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dat ‘vier miljoen Nederlanders binnen afzienbare tijd water (zullen) drinken dat gefluorideerd 

is. Dat is een percentage dat nog in geen enkel ander land is gehaald’, voegde Kruisinga er 

trots aan toe.653.  

Ook in tandheelkundige kring overheerste ondanks alles het gevoel van succes. De 

drinkwaterfluoridering beschouwde men nog steeds als superieur aan andere fluoridemiddelen 

zoals tandpasta’s, tabletten of mondspoelingen. Men voelde zich gesterkt door nieuwe 

berichten over de gunstige effecten van de fluoridering in Tiel. In januari 1965 kon de 

burgemeester van Tiel A.A.H. Stolk in zijn nieuwjaarsrede bekend maken dat ‘het verschil in 

“vullingsgetal” tussen Tiel en de andere gemeenten spectaculair is. In de andere gemeenten is 

dit – ondanks de vele nieuwkomers in Tiel – 3,26 maal zo hoog. Wij zouden hieruit kunnen 

concluderen, dat, dank zij de fluoridering, de gemeente Tiel een belangrijk deel der kosten 

van de schooltandverzorging voor andere gemeenten voor haar rekening neemt’654. 

Het ministerie, de tandartsen en de fluorideonderzoekers hadden voldoende redenen 

om optimistisch te zijn. In de jaren 1960-1968 was het aantal mensen dat via hun 

waterleidingnet met gefluorideerd water in aanraking kwam, tot bijna tweeënhalf miljoen 

toegenomen. Daar kwam bij dat voor een verzorgingsgebied van twee miljoen Nederlanders 

inmiddels een vergunning van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid was 

ontvangen. En voor de fluoridering van het drinkwater van nog eens twee miljoen mensen 

was een vergunning aangevraagd. Met andere woorden, in de periode van 1960 tot 1968 nam 

het aantal Nederlanders, dat gefluorideerd drinkwater consumeerde of dat binnenkort zou 

gaan doen, toe tot ruim zes-en-een-half miljoen, bij een totale bevolkingsomvang van twaalf 

miljoen mensen655.  

Geen wonder dat men in diverse kranten kon lezen dat de ‘strijd’ in het voordeel van 

de voorstanders was beslecht. Een redactionele inleiding bij een artikel over de tegenstander 

L. Bloch sprak in 1966 al van een zege van de voorstanders: ‘Een onzer redacteuren had dezer 

dagen een gesprek met ir. L. Bloch uit Naarden, een fervent tegenstander van de fluoridering 
                                                 
653 ‘Fluoridering in opmars’ in: Nijmeegs Dagblad (3 oktober 1967). 
654 A.A.H. Stolk, Nieuwjaarsrede van de burgemeester van Tiel uitgesproken in de vergadering van de 
Gemeenteraad van vrijdag 29 januari 1965 (Rede, Tiel 1965) 15. 
655 ‘Opmars van gefluorideerd drinkwater gaat verder. Geen tabletten waar de kraan reeds fluor levert’ in: 
Algemeen Dagblad (25 oktober 1967), ‘Fluor voor bijna half Nederland’ in: Het Vrije Volk (22 september 1965) 
‘Fluoridering in opmars’ in: Nijmeegs Dagblad (3 oktober 1967) en ‘Fluor voor 30% van de bevolking’ in: 
Dagblad voor Oost Noord-Brabant (3 november 1967); ‘Stand van de fluoridering in ons land per 1 januari 
1968’ in:C-DWF/ lemma Zuiver Drinkwater; Per 1 januari 1968 was de stand van de fluoridering als volgt: 
- Reeds gefluorideerd waren 15 bedrijven met een totaal van 2.277.150 inwoners van Nederland; 
- Vergunning tot fluoridering hadden 13 bedrijven ontvangen, goed voor 2.107.550 inwoners; 
- 14 bedrijven hadden een vergunning aangevraagd wat goed was voor 2.272.950 inwoners. 
Als we dit bij elkaar optellen was het (potentiële) totaal per 1 januari 1968: 6.657.650; 
Gegevens ontleend aan: ‘Stand fluoridering Nederland per 1 januari 1968’ in: NT 23 (1968) 73, 75. 
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van het drinkwater. Zoals bekend is deze kwestie enige jaren geleden een strijdvraag van 

formaat geweest tussen tal van wetenschapsmensen, welke ten slotte eindigde met een zege 

van de voorstanders, zodat in enkele streken van ons land besloten werd om fluoride aan het 

drinkwater toe te voegen’656. En ook de Commissie Muntendam kon in 1968 tevreden 

vaststellen dat bijna de helft van de Nederlandse bevolking gefluorideerd drinkwater 

consumeerde of dit zeer spoedig zou gaan doen. Muntendam was onveranderd van mening dat 

de centrale aanpak van de fluoridering de juiste was. Precies deze aanpak was er volgens hem 

voor verantwoordelijk dat Nederland  in de wereld de eerste plaats innam waar het de omvang 

van de fluoridering van het drinkwater betrof657.  

Binnen de tandheelkunde werd de drinkwaterfluoridering nog steeds gezien als de 

beste toepassing van fluoride om cariës te lijf te gaan. Aan deze sociaalhygiënische maatregel 

voor de bevordering van de gebitsgezondheid werd in 1968 nog steeds de voorkeur gegeven 

boven middelen als tandpasta’s, tabletten of mondspoelingen. Drinkwaterfluoridering was in 

1968 voor velen de beste methode om cariësprofylaxe toe te passen. De tandheelkundige 

wereld voelde zich in deze niet alleen gesterkt door het eigen onderzoek van de TNO 

Cariëswerkgroep, maar de aanbevelingen van de WHO uit 1958 waren in deze nog steeds 

bepalend:  

 

‘Niettemin dient vanwege het massale effect aan fluoride, toegevoegd aan het leidingwater, de 
voorkeur te worden gegeven. De Wereldgezondheidsorganisatie belast met de bestudering van 
alternatieven, constateert dat de veiligheid, de doeltreffendheid en uitvoerbaarheid ter 
beteugeling van het tandbederf voor tweederde, deugdelijk is vastgesteld en als zodanig de 
meest aan te bevelen methode vormt. Waar leidingwater ontbreekt, of als dit om technische 
redenen voor dit doel niet kan worden gebruikt, verdienen andere middelen toepassing al 
vinden zij minder steun in onderzoek en ervaring als de waterfluoridering’658. 
 

Bovenal werden in 1968 de reeds voorspelde economische voordelen ook geconcretiseerd. In 

1965 waren de eerste kostenbesparingen op het tandheelkundig gebied merkbaar in de  

gemeente Tiel. Deze enige proefgemeente in Nederland was al sinds 1953 voorzien van 

gefluorideerd drinkwater659. 

                                                 
656 ‘Ir. Bloch is bang voor fluoridering. Gezondheid in weegschaal om prestige te redden’ (z.p., maar 
vermoedelijk een regionaal dagblad in of rond Doetichem, (1966) ) in: C-DWF / lemma krantenknipsels - map 
4/8 (IV) 69. 
657 Muntendam, ‘De betekenis van Dr. Jan Wester voor de volksgezondheid’ (1966) 15-19. Zie ook: ‘Water’ in: 
Elseviers Weekblad (13 februari 1965). 
658 P.H. Buisman, ‘Gebit en fluoride’ in: Geneeskundige gids. Tijdschrift voorgeneeskunst en volksgezondheid 46 
(1968) 299-303. 
659 In zijn nieuwjaarsrede, uitgesproken tijdens de Gemeenteraad van 29 januari 1965, noemde de burgemeester 
van Tiel, de heer A.A.H. Stolk, deze economische successen: ‘Spectaculair is het verschil in “vullingsgetal” 
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9 Samenvatting en conclusie 

 

In hoofdstuk twee wordt beschreven hoe de voorstanders van de drinkwaterfluoridering in de 

periode 1960-1968 via de Gezondheidsraad en de Fluoriade de fluoridering aan het 

Nederlandse volk presenteerden. Onder het nieuwe Waterleidingbesluit kon de minister van 

Volksgezondheid toestemming verlenen om per gemeentelijk verzorgingsgebied, als 

collectieve vorm van preventie van cariës, het drinkwater te laten fluoriden. 

 Naast optimisme over de voorspoedige invoering van de fluoridering was er in deze 

periode ook bezorgdheid bij de autoriteiten. Van juridische zijde klonken steeds vaker 

kritische geluiden. Juristen uitten hun kritiek ook openlijker dan voorheen, in een zich 

veranderende publieke arena waar het nieuwsembargo van de jaren vijftig was opgeheven en 

dagbladen en vaktijdschriften aandacht aan de kwestie schonken. Van overheidswege besloot 

men daarop tot de oprichting van een ministeriële voorlichtingscommissie. De bezwaarde 

juristen, die het onderling ook lang niet eens waren, van het Genootschap voor den Rechtstaat 

en de Vereniging tot bescherming van het drinkwater hadden in deze jaren echter 

onvoldoende draagvlak in de samenleving. Het debat was toch nog voornamelijk een 

discussie voor (kamer)geleerden. De Centrale Raad voor de Volksgezondheid heeft zich hard 

tegen de juridische kritiek geweerd. De conclusie van de Raad luidde dat er geen juridische 

beletsels waren om na de fluoridering van Goeree-Overflakkee verder te gaan met de 

fluoridering van geheel Nederland. De Raad ging voorbij aan de opvatting van veel juristen 

dat een formele wet op de fluoridering noodzakelijk was om met de operatie te kunnen 

doorgaan.  

 Economisch gezien maakte Nederland een bloeiperiode door. De 

wederopbouwpolitiek was achter de rug en de geleide loonpolitiek was afgeschaft. In politiek 

opzicht braken in deze jaren roerige tijden aan. Na de Nacht van Schmelzer in 1966 

polariseerde de politiek, maar ook in de samenleving nam de verdeeldheid toe. Gaandeweg 

zou in de jaren zestig het begrip politiek van toepassing worden op vrijwel alle vormen van 

machtsverschil en gebruik. 

                                                                                                                                                         
tussen Tiel en de andere gemeenten; in de andere gemeenten is dit – ondanks de vele nieuwkomers in Tiel – 3,26 
maal zo hoog. Wij zouden hieruit kunnen concluderen, dat, dank zij de fluoridering, de gemeente Tiel een 
belangrijk deel der kosten van de schooltandverzorging voor andere gemeenten voor haar rekening neemt’, 
aldus: A.A.H. Stolk, Nieuwjaarsrede van de burgemeester van Tiel uitgesproken in de vergadering van de 
Gemeenteraad van vrijdag 29 januari 1965 (Rede, Tiel 1965) 15. 
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 Zo bezien waren er in 1968 wel enkele wolken te bespeuren aan de lucht van de 

hemel die drinkwaterfluoridering heette, maar het optimisme overheerste binnen de coalitie 

van ministerie, politieke partijen en tandartsen. Het aantal mensen dat gefluorideerd 

drinkwater consumeerde was inmiddels tot twee en een half miljoen gegroeid. Weinigen 

twijfelden er aan dat uiteindelijk het gehele Nederlandse drinkwaterleidingnet zou worden 

gefluorideerd.  
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