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Hoofdstuk IV 
 

De opkomst en ondergang van een illusie met een Happy End 
 

In dit proefschrift zijn de verschillende stadia van de invoering van de drinkwaterfluoridering 

in Nederland beschreven voor de periodes 1946 tot 1960, 1960 tot 1968 en 1968 tot 1976. 

Alvorens de balans van deze dertig jaar op te maken zullen de drie beschreven tijdsperiodes 

uit de hoofdstukken I, II en III worden samengevat. 

 

De drinkwaterfluoridering in de Nederlandse geschiedenis: een samenvatting 

De geschiedenis van de drinkwaterfluoridering illustreert in een notendop de transformatie die 

Nederland heeft ondergaan tijdens de eerste dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog. In deze 

periode veranderde Nederland van een groot koloniaal wereldrijk met een provinciaal 

denkende elite naar een klein Europees land met een kosmopolitisch levende bevolking1130. In 

de drie beschreven decennia stond ons land in het teken van achtereenvolgens de 

wederopbouw van het land eind jaren veertig, de totstandkoming van de verzorgingsstaat 

tijdens de lange jaren vijftig, de culturele revolutie en welvaartsstaat tijdens de roerige jaren 

zestig en ten slotte de zorgenmaatschappij en politieke polarisatie in de jaren zeventig1131. 

Tijdens deze dertigjarige transitie heeft de opbouw, de bestendiging en de afgang van de 

drinkwaterfluoridering in het naoorlogse Nederland plaatsgevonden. Deze collectieve 

preventieve openbare gezondheidsmaatregel is uiteindelijk even zo geruisloos naar de 

achtergrond geschoven als de drinkwaterfluoridering een aantal decennia daarvoor met 

gejuich was binnengehaald.  

De introductie van deze maatregel in de Nederlandse samenleving is in de 

tandheelkundige literatuur ook wel eens beschreven als de opkomst en ondergang van een 

illusie met een happy end1132. Ofwel, de tragiek van de afschaffing van het verhogen van het 

fluoridepeil in het drinkwater tot 1 c.q. 1.2 ppm voltrok zich gelijktijdig met de triomf van het 

toegenomen fluoridegebruik en verbeterde mondgezondheid van de Nederlandse bevolking. 

De geschiedenis van de introductie van de drinkwaterfluoridering kan met recht beschouwd 

worden als een Grieks drama waarbij bovengenoemde hoofdelementen een cruciale rol 

                                                 
1130 Vrij naar: De Rooy, ‘De internationalisering van de blik. Veertig jaar na 1968’ (2008) 7. 
1131 Bussemaker, Betwiste zelfstandigheid (1993) 109. 
1132 Vrij naar: Zonder auteur (z.a.), ‘Fluoride – Waterfluoridering – en wat toen, of, De op- en ondergang van een 
illusie met een Happy End’ in: C-DWF/ lemma NT (Nederlands Tandartsenblad). Het betreft hier een 
overzichtsartikel betreffende de verslagen over de drinkwaterfluoridering die zijn verschenen in de jaargangen 
van het Nederlands Tandartsenblad.  
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speelden. Hier betreft het een Aristotelisch drama in vijf acta1133 waarbij de vijf acta naar 

analogie van de Ars Poetica voor het klassieke drama worden bezien als expositie (inleiding), 

intrige (hoofdstuk I), climax (hoofdstuk II), catastrofe (hoofdstuk III) en peripetie (hoofdstuk 

IV)1134. Het is in deze aan de perceptie van de lezer of het drama van de 

drinkwaterfluoridering kan worden opgevat als een blijspel (verwijzend naar de triomf) of een 

treurspel (verwijzend naar de tragiek).  

In de delen van dit Griekse drama spelen vijf domeinen een rol, te weten: de 

ambtelijke overheid, de tandheelkundige wereld, de nationale c.q. lokale (partij)politiek, de 

rechtsgeleerdheid en de publieke sfeer. De domeinen functioneerden als heuristische 

hulpmiddelen om gedurende het onderzoek de relevante factoren en historische actoren in het 

debat op het spoor te komen.  

In het tijdvak voorafgaande aan het debat over de drinkwaterfluoridering zagen we dat 

tot 1946 binnen het domein van de tandheelkunde grote zorgen bestonden over de 

overweldigende hoeveelheden cariës in Nederland. Tijdens de periode 1946-1960 werd deze 

zorg alleen maar groter door een tekort aan tandartsen en meer tandbederf onder de 

Nederlandse bevolking. Maar er kwam hulp. Dat fluoride een effectief preventiemiddel zou 

kunnen zijn voor de voorkoming van cariës was al bekend. Toen vanuit Amerika, via de 

‘Ivory Cross Expedition’, in 1946 de kennis over de toepassingsmogelijkheid van 

drinkwaterfluoridering zich verspreidde vond de Fluorcommissie van de Gezondheidsraad 

deze collectieve toepassing van fluoride beter passen in de traditie van de public health in 

Nederland dan het individuele gebruik van de onderzochte fluoridetandpasta’s van de Firma 

Dobbelman. Onder auspiciën van de kort tevoren opgerichte gezondheidsorganisatie van TNO 

startte de Cariëswerkgroep het vijftienjarig onderzoek in december 1952 naar de effecten van 

drinkwaterfluoridering op tandcariës waarbij Tiel werd gefluorideerd en Culemborg 

fungeerde als controlegemeente. Door de gezagsgetrouwheid van de media – in de vorm van 

zelfopgelegde zelfcensuur – bleef het stil rond het Tiel-Culemborg onderzoek. Maar in 1955 

nam de commerciële druk toe doordat fluoridetabletjes op de markt werden gebracht. Deze 

vorm van fluoridegebruik leek het Tiel-Culemborg project in gevaar te brengen. In de periode 

van 1946 tot 1960 ging de ambtelijke overheid – met stilzwijgende instemming van de 

ministers van Sociale Zaken en vanaf 1951 ook van Volksgezondheid – samen met de 
                                                 
1133 Aristoteles, Over Poëzie [vertaald uit het Grieks, Ars Poetica, inleiding, annotatie en nawoord door Ben 
Schomakers] (Leende 2000); de idee van de Aristotelische vergelijking is ontstaan op voorspraak van en in 
samenwerking met dr. Ans J.Veltman-van den Bos in 2004, biografe van Petronella Moens (1762-1843). De 
Vriendin van ’t Vaderland (Proefschrift; Nijmegen 2000). 
1134 Deze Aristotelische vergelijking is ook terug te vinden in: Janneke van der Heide, Darwin en de strijd om de 
beschaving in Nederland, 1859-1909 (Proefschrift; Amsterdam 2009) 23, 24. 
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tandheelkundige elite aan de slag met de drinkwaterfluoridering als mogelijke oplossing voor 

een groot volksgezondheidsprobleem.  

In het tijdvak van 1960 tot 1968 groeide het samenwerkingsverband tussen overheid, 

politiek en tandheelkunde uit tot een krachtige coalitie. Op advies van de Gezondheidsraad, en 

ondersteund door de NMT, besloot het ministerie via een vergunningensysteem onder de 

Waterleidingwet drinkwaterfluoridering per (gemeentelijk) verzorgingsgebied toe te staan. De 

drinkwaterfluoridering werd op gemeentelijk niveau decentraal ingevoerd. Naast optimisme 

over de voorspoedige implementatie op Goeree-Overflakkee was er echter ook bezorgdheid te 

bespeuren bij de autoriteiten over de ondervonden weerstand vanuit het Genootschap voor 

den Rechtstaat en de Vereniging tot bescherming van het drinkwater. Deze gezelschappen 

hadden voornamelijk juridische bezwaren. De Centrale Raad voor de Volksgezondheid 

pareerde deze bezwaren grotendeels. Daarnaast drong de juridische werkgroep van deze Raad 

bij de regering erop aan een formele wet te maken om de drinkwaterfluoridering statelijk te 

waarborgen; hetgeen de regering naast zich neerlegde. Het publieke debat verbreedde zich tot 

kranten en tijdschriften nu het ‘nieuwsembargo’ niet meer van kracht was. Tegelijkertijd 

veranderde het politiek-mediaal complex. De volgzaamheid van de media nam af en de zuil 

waaraan men gerelateerd was verloor haar fundamenten. De journalist trad op als waakhond 

van de democratische rechtsorde en niet meer als herdershond die op aanwijzing van zijn 

‘herder’ de eigen kudde van de zuil waartoe hij behoorde bijeen dreef. In 1968 waren er dus 

wel enige wolkjes te bespeuren aan de lucht van de hemel die drinkwaterfluoridering heette, 

maar bovenal overheerste het optimisme. Het aantal mensen dat gefluorideerd drinkwater 

consumeerde groeide in deze periode tot twee en een half miljoen en aan deze groei leek 

vooralsnog geen einde te komen.  

De aanvankelijk beschaafde gedachtewisseling ontwikkelde zich tijdens de laatste 

periode – 1968 tot 1976 – tot een heftige discussie in de publieke arena. Niet alleen nam de 

rol van het domein van de rechtsgeleerdheid toe, maar de juridische en staatsrechtelijke 

argumenten kwamen meer in de publiciteit. De eens zo krachtige coalitie tussen 

tandheelkunde, overheid en politiek viel uiteen. De actiegroepen van Waakzaamheid 

Drinkwater en het A.F.D.A. vochten met succes via de Raad van State en de Hoge Raad de 

drinkwaterfluoridering juridisch aan. Tijdens de episode van 1968 tot 1976 kwamen de 

historische actoren in de publieke opinie niet alleen krachtig naar voren, maar bepaalden ook 

de agenda en richting van het debat. Tegelijkertijd kwam er een einde aan de krachtige 

coalitie uit de voorliggende periode. Dit resulteerde onder meer in het Fluorideringsarrest in 

1973 waardoor de landelijke politiek, met name het parlement, betrokken werd na decennia 
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van afzijdigheid. Deze (hernieuwde) politieke belangstelling in de Tweede Kamer tijdens de 

jaren zeventig maakte onderdeel uit van een trend onder de parlementariërs om meer 

belangstelling aan de dag te leggen voor het beleid op het gebied van de volksgezondheid. 

Het dossier van de drinkwaterfluoridering was inmiddels beladen geworden. In de 

Nederlandse mentaliteit van eind jaren zestig kwam steeds minder ruimte voor collectieve – 

ofwel van bovenaf opgelegde – verzorgingsarrangementen. De redenen hiervoor moeten 

worden gezocht in een toenemend individualisme en het hieruit voortvloeiend verlangen naar 

medezeggenschap. Het debat werd niet meer alleen met rationele en wetenschappelijke 

argumenten gevoerd. De emotionele geladenheid nam toe, zeker nadat in 1975 tegenstanders 

hadden gewezen op de mogelijkheid van het krijgen van kanker als gevolg van de 

drinkwaterfluoridering. Het bezwaar tegen de gebruikersdwang won aan populariteit, ook 

onder de parlementariërs die uiteindelijk in meerderheid geen steun gaven aan het 

Wetsvoorstel dat de drinkwaterfluoridering voorlopig moest legitimeren. Het gevolg was dat 

het Wetsontwerp door het kabinet-Den Uyl uiteindelijk werd ingetrokken.  

Uit een beperkt literatuuronderzoek – opgenomen in de epiloog van hoofdstuk drie – 

krijgt men de indruk dat in de periode na 1976 opnieuw de tandheelkunde in samenwerking 

met de overheid en politiek het voortouw ging nemen in de oplossing van het cariësprobleem, 

maar nu in het nieuwe medische paradigma waarbij individuele preventie dominant was 

geworden in het denken over openbare gezondheidszorg. 

 

In deze slotbeschouwing zal rond vijf thema’s uit het debat over de drinkwaterfluoridering in 

Nederland – afbraak van een collectieve maatregel, assertievere media(hypes), debatcultuur, 

de tandheelkunde in beweging en juridische consequenties – een antwoord worden gegeven 

op de hoofdvraag van het onderzoek. Namelijk, hoe het mogelijk is geweest dat de 

wetenschappelijke wereld met grote stelligheid concludeerde dat de collectieve 

preventiemaatregel van de drinkwaterfluoridering effectief, veilig en doeltreffend was, maar 

dat de drinkwaterfluoridering toch bloot kwam te staan aan hevige maatschappelijke kritiek, 

en uiteindelijk uit de belangstelling verdween van de samenleving en toch roemloos ten onder 

is gegaan. 

 

Afbraak van een collectieve maatregel 

De culturele en sociologische veranderingen in de Nederlandse bevolking tijdens de 

bestudeerde dertig jaar hebben hun invloed gehad op de implementatie van de 

drinkwaterfluoridering. Zowel de opbouw van de verzorgingsstaat als de stagnatie en afbraak 
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kunnen in deze casus worden teruggevonden. De jaren zestig van de vorige eeuw stonden bol 

van de tegenstellingen. Hoewel het solidariteitsdenken in beleidsvorming en politiek opzicht 

hoogtij vierde was de bevolking al bezig zich te ontdoen van deze collectieve keten. 

In dit verband toont de geschiedenis van de drinkwaterfluoridering in een notendop 

aan hoe het denken van de overheid – maar ook van de medische beroepsgroep en in dit geval 

met name tandartsen – veranderde; van collectief handelen op het gebied van 

gezondheidszorg naar meer individueel gerichte zorg en preventie van de burger. 

 Deze verandering heeft in minder dan dertig jaar plaatsgevonden. De maatregel om het 

fluoridepeil van het drinkwater te verhogen was ‘bedacht’ in een tijd waarin de klassieke 

public health uitgangspunten een hoogtepunt bereikten. De collectivistische visie op de 

openbare gezondheidszorg stamde uit de liberale traditie van de negentiende eeuw en werd 

voortgezet door de confessionelen en sociaaldemocraten in de jaren dertig van de twintigste 

eeuw. De verzuiling werd na de Tweede Wereldoorlog – ondanks pogingen van de doorbraak- 

en vernieuwingsgedachte – gewoon voortgezet1135. Dat was ook het geval met het denken op 

het gebied van gezondheidszorg en gezondheidspreventie, zelfs in verhoogde mate in 

vergelijking met de eerste helft van de twintigste eeuw. Tekenend hiervoor was dat de 

Fluorcommissie tussen 1947-1949 allerlei fluoridetoepassingen afwoog en voor de meest 

vergaande collectieve optie koos: de drinkwaterfluoridering. Maar hier zou volgens de 

Gezondheidsraad eerst onderzoek naar moeten worden gedaan; een clinical trial van vijftien 

jaar.  

Na zes-en-een-half jaar van experimenteren vertoonden de onderzoeksresultaten van 

het TNO-experiment in Tiel en Culemborg echter grote overeenkomsten met die in de 

Verenigde Staten. Dat was de reden dat de Gezondheidsraad van mening was dat men eerder 

kon beginnen met de invoering van de drinkwaterfluoridering. Bovendien was in 1958 een 

eind gekomen aan de Rooms-Rode coalitie van KVP en PvdA – de twee politieke partijen die 

in het voorgaande decennium als beschermheren van de drinkwaterfluoridering hadden 

opgetreden. De voorstanders vonden het een te groot risico om nog eens tien jaar te moeten 

wachten op een gunstig politiek klimaat voor invoering van drinkwaterfluoridering. Het 

advies van de Gezondheidsraad werd overgenomen door de opeenvolgende ministers van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid1136. Maar de bewindslieden hielden de maatregel van de 

                                                 
1135 www.parlement.com (zoek op: Doorbraak); Cees Fasseur, ‘Nieuw Nederland’ in: Idem, Wilhelmina. 
Krijgshaftig in een vormeloze jas (Amersfoort 2001) 431. 
1136 Vanaf 1946 tot 1971 ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid: W. Drees (PvdA), A.M. Joekes 
(PvdA), J.G. Suurhoff (PvdA), A.D. de Bruijn (KVP), J.G. Suurhoff (PvdA), A.A.M. Struycken (KVP), 
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drinkwaterfluoridering wel buiten het parlement; er kwam geen declaratoire uitspraak van de 

volksvertegenwoordiging ondanks het feit dat vriend – Raad voor de Volksgezondheid (1963) 

– en vijand – Genootschap voor den Rechtstaat en Vereniging voor de Bescherming van het 

Drinkwater (1962) – hier uitdrukkelijk om vroegen. Zo’n tien tot dertien jaar is vastgehouden 

aan de decentrale invoering van de drinkwaterfluoridering totdat de Raad van State in 1970 

een aanpassing van de vergunningen voorschreef aan de regering en de Hoge Raad in 1973 

concludeerde dat de Waterleidingwet de drinkwaterfluoridering niet legitimeerde; en 

zodoende deze praktijk illegaal was te noemen. Het parlement was weliswaar van meet af aan 

gepasseerd door de regering ondanks bezwaren die van verschillende kanten hierover waren 

geuit, maar eenmaal in deze passieve rol gedrongen volhardde de Tweede Kamer in haar 

afzijdigheid – zoals overigens tot 1974 ook het geval was bij het algemene 

volksgezondheidsbeleid. 

De aanvankelijk leidende rol van de overheid op het gebied van de gezondheidszorg 

om de preventie van gebitsziekten centraal te regelen kwam gaandeweg de jaren zestig onder 

druk te staan. Voor de promotie van de drinkwaterfluoridering was de voorlichting door de 

regering vanaf 1961 ondergebracht bij een ministeriële voorlichtingscommissie onder 

voorzitterschap van de arts en sociaalgeneeskundige Piet Muntendam. Vanaf 1968 werd de 

speelruimte van de overheid niet alleen beperkt door de controlerende macht van de Tweede 

Kamer, maar ook doordat de media in de loop van de jaren zestig een nieuwe rol gingen 

spelen1137. Voor wat betreft de drinkwaterfluoridering was er tot 1960 sprake van een 

‘nieuwsembargo’; aanvankelijk geïnitieerd door Backer Dirks en Winkler vanuit de TNO 

Cariëswerkgroep en naderhand ondersteund door directeur-generaal Volksgezondheid 

Muntendam en de voorzitter van de Gezondheidsraad Wester en vervolgens gezagsgetrouw 

opgevolgd door de vaderlandslievende media. Zelfs toen in 1960 tijdens de Fluoriade in 

Hilversum het congres van de NMT plaatsvond waar de drinkwaterfluoridering aan de 
                                                                                                                                                         
Ch.J.M.A. van Rooy (KVP), G.M.J. Veldkamp (KVP), B. Roolvink (ARP). Vanaf 1971 tot 1976 minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne: L.B.J. Stuyt (KVP) en I. Vorrink (PvdA). 
1137 J.Bardoel e.a., ‘De maatschappelijke trend achter de media-ontwikkeling’ in: Idem, ed. Marges in de media. 
Het verbroken contact tussen omroep en publiek (Baarn 1975) 43-47 ; Harry Lockefeer, Een krant met karakter. 
Enkele opmerkingen over identiteit en verscheidenheid. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding 
van het ambt van hoogleraar journalistiek, in het bijzonder nieuwsgaring, - selectie en – presentatie aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 18 juni 1996 (Amsterdam 1996) 14-18; Lockefeer zegt over deze 
transformatie bij kranten in de jaren zestig dat: ‘Het radicale streven naar vernieuwing dat zich van de 
samenleving meester maakte, liet ook de journalistiek niet onberoerd. Men was nu wel vrijer en kon de 
autoriteiten kritischer en met gepaste argwaan tegemoet treden, maar die vrijheid werd door velen ingeruild voor 
een nieuwe vorm van geëngageerde journalistiek’, aldus Lockefeer Een krant met karakter (1960) 17. 
Tegelijkertijd met de maatschappelijke veranderingen kan de periode 1955 tot 1965 worden beschouwd als de 
laatste fase van de professionalisering van de (schrijvende) journalistiek, aldus: Frank van Vree, De vuile was 
van het gezag (Amsterdam 1991) 230. Ofwel voornoemde twee processen synchroniseerden met elkaar in de 
jaren zestig. 
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beroepsgroep werd gepresenteerd vormde de openbaarheid nog een probleem. Toch vond er 

aan de vooravond van dit belangrijke tandheelkundig congres een persconferentie plaats in 

Den Haag. De NMT hield samen met het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

een persconferentie om de positieve onderzoeksresultaten en het advies aan de minister 

wereldkundig te maken. Hiermee presenteerde de NMT zich op een wijze die zonder 

precedent was. 

 

Assertievere media(hypes) 

Van 1960 tot 1968 werd in de dagbladpers uitvoerig verslag gedaan van de introductie van de 

drinkwaterfluoridering, maar men onthield zich meestal van inhoudelijk en moreel 

commentaar. De opeenvolgende ministers, die verantwoordelijk waren voor de 

Volksgezondheid, namen successievelijk het advies van de Gezondheidsraad – uit 1960, 1970 

en 1973 – over om de drinkwaterfluoridering decentraal in te voeren in Nederland. In 

nagenoeg elke gemeente en stad kwam de drinkwaterfluoridering ter sprake. De gemeenten, 

die besloten om de preventieve tandheelkundige gezondheidsmaatregel in te voeren, konden 

rekenen op debatten in regionale dagbladen maar ook tussen burgers onderling. Vaak mondde 

deze uit in – ook al een novum in de jaren zestig en zeventig – inspraakavonden, sit-ins en 

hoorzittingen waarvan die in Velsen, Haarlem en Aalsmeer de geruchtmakendste waren. Als 

alle verslagleggingen naast elkaar worden gelegd, kan de indruk ontstaan dat Nederland vanaf 

1962 tot ver in de jaren zeventig alleen maar aan het discussiëren was over de 

drinkwaterfluoridering.  

De toegenomen assertiviteit van de burgers en maatschappelijke groeperingen 

vertaalde zich ook in een andere opstelling van de media. De aanvankelijke volgzaamheid van 

de dagbladpers maakte vanaf 1968 plaats voor een eigen weg in de nieuwsgaring. Het effect 

van deze cultuurverandering werd tegelijkertijd letterlijk zichtbaar en vergroot doordat steeds 

grotere groepen in de samenleving toegang kregen tot het nieuwe medium van de televisie. 

Het effect van de tv cumuleerde voor wat betreft het debat over de drinkwaterfluoridering 

tijdens een – wellicht te bestempelen als een mediahype veroorzakende – uitzending van Hier 

en Nu in februari 1976. Het interview met de vanuit Amerika overgekomen – vermeende – 

kankerspecialist Dean Burk vond plaats enkele weken voor het Kamerdebat en veroorzaakte 

veel ophef bij burgers, onderzoekers én parlementariërs.  

In dit bewuste interview maakte Burk nogmaals zijn reeds weerlegde onderzoek 

wereldkundig. Hij stelde dat de kankersterfte in gefluorideerde gebieden in de Verenigde 

Staten exponentieel tot maar liefst 70.000 doden was toegenomen. Volgens zijn onderzoek 
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was er een direct verband tussen de kunstmatige verhoging van het fluoridepeil in de 

drinkwatervoorziening en deze sterfgevallen. Hiermee namen de toch al bestaande medische 

twijfels toe aan kracht en intensiteit in de publieke opinie. Journalisten namen hun eigen 

verantwoordelijkheid en gingen zelf op onderzoek uit, zo ook de actualiteitenrubriek Hier en 

Nu. De nieuwsfeiten hadden grote indruk gemaakt op de parlementariërs die een maand na de 

uitzending over het wetsvoorstel van de drinkwaterfluoridering zouden gaan debatteren. 

Echter deze ‘mediahype’ was slechts een onderdeel van het geheel aan bezwaren, 

moeilijkheden en obstakels omtrent de drinkwaterfluoridering die met name vanaf 1968 aan 

het licht kwamen in Nederland. In die hoedanigheid heeft deze uitzending eerder als 

genadeklap gefunctioneerd dan als aanjager van de reeds bestaande onvrede over de 

drinkwaterfluoridering in de maatschappij. 

 

Debatcultuur 

De reeds aanwezige bezwaren tegen de gebruikersdwang werden gedurende de discussie in 

1976 in verband gebracht met medische twijfels over de schadelijkheid voor de algemene 

gezondheid. Deze koppeling ziet men terug in de disciplines onder de tegenstanders. Vanaf 

het begin van de weerstand tegen de drinkwaterfluoridering speelden juristen en artsen een 

leidende rol in de organisatie van de acties tegen de fluoridering1138. 

Zoals uit hoofdstuk drie reeds bleek, werd er een veelheid aan bezwaren tegen de 

drinkwaterfluoridering naar voren gebracht. Er kan een indeling worden gemaakt in acht 

typen van bezwaren, te weten; tandheelkundig (gevaar voor fluorose), technisch 

(installatieperikelen om continue toevoeging van fluoride aan drinkwater te garanderen), 

economisch (hoge kosten/verspilling), milieu (verontreiniging), ethisch (religieuze of 

levensbeschouwelijke problemen), juridisch (gebruikersdwang van de overheid), 

staatsrechtelijk (inbreuk persoonlijke integriteit) en medisch (verhoogde kans op 

gezondheidsschade c.q. kanker)1139.  

 Echter van deze voornoemde bezwaren waren de medische twijfels en de 

gebruikersdwang het meest opvallend. In de publieke opinie was de angst voor potentiële 

gezondheidsschade – bijvoorbeeld verhoogde kans op kanker – groter dan de hoop op 

gezondheidsbescherming door drinkwaterfluoridering. Deze angst was het hoofdmotief van 

de tegenstanders rond de groep Moolenburgh. Zij hebben voortdurend geprobeerd de 

medische schadelijkheid aan te tonen, zowel bij gemeenteraden, de Tweede Kamer als in de 

                                                 
1138 Groenendijk, Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter (1981) 84. 
1139 Abma, ‘Drinkwaterfluoridering in Nederland’ (1977) in: C-DWF/ lemma Abma, f. 17. 
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publieke opinie. De tegenstanders maakten effectief gebruik van de vertwijfeling bij 

bestuurders en politici die was ontstaan tijdens de eerste helft van de jaren zeventig.  

 Aan de andere kant bleven de voorstanders, bij monde van de Commissie Voorlichting 

Fluoridering Drinkwater, Backer Dirks, de NMT, de vakgroepen Sociale Tandheelkunde van 

de universiteiten en de Gezondheidsraad, maar benadrukken dat drinkwaterfluoridering hét 

middel was om de vele cariës in Nederland te lijf te gaan. De voor- en tegenstanders 

argumenteerden in het debat langs verschillende lijnen. De voorstanders benadrukten de 

tandheelkundige gezondheidswinst, terwijl de tegenstanders het juist hadden over het verlies 

aan eigen autonomie en medische risico’s. Alsof beide groepen destijds in gescheiden 

universa leefden. 

 

De tandheelkunde in beweging 

Binnen de tandheelkunde zien we een evolutie en discontinuïteit in de onderzochte periode. 

Op een zeer kleine voorhoede na bemoeide tot 1960 noch de tandartsen noch de 

beroepsorganisatie voor tandartsen zich met de drinkwaterfluoridering. Deels had dit ook te 

maken met het gegeven dat de NMT niet was uitgenodigd om zitting te nemen in de eerste 

Fluorcommissie in 1948. Dit gaat veranderen bij de oprichting van de tweede Fluorcommissie 

vanuit de Gezondheidsraad in 1955. Waar de NMT voordien schitterde door afwezigheid zou 

de beroepsorganisatie zich vanaf midden jaren vijftig intensiever gaan bemoeien met deze 

preventieve tandheelkundige maatregel. Zij ging zelfs “voor de troepen uit lopen” en was 

bovendien van plan om de aanvaarde zelfcensuur van de vaderlandse pers eind jaren vijftig 

eigenhandig te doorbreken.  

 Voortgaand op het pad dat de NMT was ingeslagen organiseerde zij spoorslags na het 

verschijnen van het rapport van de Gezondheidsraad een groot ledencongres dat geheel in het 

teken stond van de drinkwaterfluoridering. De indruk bestond echter dat haar achterban in het 

geheel niet wachtte op zo’n nieuwerwetse medische techniek, waarvan sommigen nog eens 

het gevoel hadden dat een dergelijke maatregel nadelig zou kunnen zijn voor het inkomen van 

tandartsen. Bovenal waren de tandartsen algemeen practicus druk bezig met hulp te bieden 

aan patiënten in hun overbezette (ziekenfonds)praktijken. De gevolgen van het 

tandartsentekort waren voor hen op dat moment acuter dan de voorkoming van cariës bij de 

toekomstige generatie Nederlanders. Bovendien waren niet alle tandartsen het eens met de 

invoering van de drinkwaterfluoridering. Wanneer eind jaren zestig en begin jaren zeventig de 

gelederen zich gaan sluiten bleek de drinkwaterfluoridering reeds een verloren zaak te zijn 

geworden. 
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Wel werd de problematiek van tandcariës en gebitsziekten niet alleen voor het grote 

publiek tussen 1946 en 1976 een regelmatig nieuwsitem, maar evenzeer voor tandartsen, de 

tandheelkundige subfaculteiten en de politiek1140. Tandheelkunde was sinds het Academisch 

Statuut van 1947 een academische studie geworden. Wetenschappelijke studies op het gebied 

van de tandheelkunde, zoals het Tiel-Culemborg project, waren nog maar weinig uitgevoerd. 

Door de drinkwaterfluoridering werden voor de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis de 

resultaten van wetenschappelijk tandheelkundig onderzoek relevant voor de gemeente- en 

landelijke politiek, belangwekkend voor de tandheelkundige opleidingen op de universiteiten 

en interessant voor de burgers die patiënt waren. Hoewel na de Tweede Wereldoorlog zich 

geleidelijk een grotere gebitsbewustheid (dental awareness) ontwikkelde, was het 

cariësprobleem in 1976 vooralsnog (daarmee) nog niet opgelost. Toen de onweerswolken van 

de Raad van State – en later van de Hoge Raad – zich samenpakten boven de invoering van de 

drinkwaterfluoridering, werd binnen tandheelkundige kring een begin gemaakt met het 

uitvoeren van alternatieven. Zo kwam vooral gedragsverandering van de tandheelkundige 

patiënt, door middel van Tandheelkundige Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding (T)GVO, 

in de belangstelling te staan. Belangrijkste reden was vooral het gegeven dat de oorzaken van 

de voornaamste gebitsziekten grotendeels bekend waren maar dat een groot deel van de 

bevolking niet of ternauwernood op de hoogte was hoe deze ziekten werden veroorzaakt en 

hoe deze waren te voorkomen1141. Met name ging het dan over het excessieve suikergebruik 

en de slechte mondhygiëne, activiteiten waarbij het gedrag van de bevolking een slechte 

mondgezondheid sterk beïnvloedt.  

 Binnen de tandheelkundige elite werd overigens al sinds het begin van de twintigste 

eeuw in beperkte kring gesproken over gedragsverandering als middel om gebitsziekten te 

voorkomen. Maar na 1976, toen de overheid geld vrijmaakte voor het geven van voorlichting, 

was het als alternatief voor de afgeblazen drinkwaterfluoridering pas echt mogelijk meer 

aandacht te besteden aan (T)GVO, het stimuleren van het gebitsgedrag van de 

tandheelkundige patiënt. Deze activiteiten werden later gecombineerd met het gebruik van 

gefluorideerde tandpasta’s die – in tegenstelling tot begin jaren vijftig – nu wel effectief 

werkten en het verstrekken van fluoridetabletjes, fluoridespoelingen en fluoridepreparaten 

door opname ervan in het Ziekenfondsverstrekkingenpakket.  

                                                 
1140 ‘Balans van de drinkwaterfluoridering’ (1976) 497. 
1141 M.A.J. Eijkman, Tandarts en patiëntenvoorlichting. Een terreinverkenning in de (T.)V.G.O. Academisch 
proefschrift Vrije Universiteit (Amsterdam 1979). 
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Het is opvallend – wellicht ironisch – om vast te moeten stellen dat de alternatieven 

om het cariësprobleem aan te pakken vanaf de jaren zeventig drie decennia daarvoor ook al 

werden bepleit. We hebben het dan over het uitvoeren van mondhygiëne, de verandering van 

het veel suiker bevattende voedingspatroon en het gebruik van gefluorideerde tandpasta’s. De 

eerste Fluorcommissie in 1948 – en zelfs in de jaren daarvoor sinds de oprichting van het 

Ivoren Kruis in 1933 – werden deze methoden al bepleit. De tijd was echter na de Tweede 

Wereldoorlog nog niet rijp voor deze methoden, hetzij door technologische 

onvolkomenheden, een te weinig ontwikkelde dental mindedness, en door simpelweg te 

weinig geld. Juist beproefde en onbeproefde voorgestelde manieren om het cariësprobleem 

aan te pakken werden de aangewezen methoden in de jaren zeventig – en in verhoogde mate 

na de afschaffing van de drinkwaterfluoridering in 1976; regelmatig poetsen met 

gefluorideerde, betaalbare tandpasta’s en letten op te veel suiker kregen veel draagvlak onder 

de bevolking.  

In en na de periode 1946-1976 ging het preventief denken naast de curatieve aanpak 

onder tandartsen een steeds belangrijker rol spelen, mede omdat tandheelkundige opleidingen 

preventieve tandheelkunde hadden opgenomen in het onderwijscurriculum1142. Onder de 

bevolking zien we dat langzamerhand het verwachtingspatroon werd losgelaten dat iedereen 

na zijn veertigste met een kunstgebit zou eindigen. Ook de NMT – die toch al vanaf eind jaren 

vijftig een voortrekkersrol vervulde op het vlak van preventief denken in de tandheelkunde – 

ging voorlichting geven aan tandartsen. Vooral het feit dat de drinkwaterfluoridering over 

zo’n lange periode een nieuwsitem was, deed onder de bevolking het besef groeien dat het 

gebit van nature niet verloren hoefde te gaan, maar door eigen inspanning tot op hoge leeftijd 

zou kunnen worden behouden. 

 

Juridische consequenties 

Nadat de Raad van State in 1970 de regering had geadviseerd voorwaarden te stellen om 

‘bezwaarden’ de mogelijkheid te bieden ongefluorideerd drinkwater te gebruiken en nadat de 

Hoge Raad in 1973 had geconcludeerd dat er een wettelijke grondslag nodig was voor de 

drinkwaterfluoridering, durfde de Tweede Kamer het in 1976 niet meer aan om de 

voorgestelde wetswijziging Waterleidingwet aan te nemen. Vastgesteld moet worden dat de 

hierboven genoemde acht bezwaren niet voor de Hoge Raad van doorslaggevend belang 

                                                 
1142 M.A.J. Eijkman. ‘100 jaar Gedragswetenschappen in het tandheelkundig onderwijs’ in: F.E.R. de Maar ed., 
Van tandmeesters en tandartsen. 100 jaar tandheelkundig onderwijs in Nederland, 1877-1977 (Amsterdam 
1977) 233-237. 
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waren geweest voor de stopzetting van de drinkwaterfluoridering in Nederland. De Hoge 

Raad had slechts één hoofdoverweging, namelijk het ontbreken van een wettelijke grondslag 

in de Waterleidingwet. Voor de parlementariërs speelde dit palet aan bezwaren wel degelijk 

een rol. Daarnaast hadden de bewindslieden Vorrink en Hendriks de onrust in de Kamer en 

bezwaren in de samenleving onderschat. Uiteindelijk ontbrak het zowel bij de regering als het 

parlement aan politieke durf om een nieuwe wet door te drukken om de 

drinkwaterfluoridering in Nederland te waarborgen. 

Was de Nederlandse situatie nu onvermijdelijk geweest? In de literaire traditie van: 

‘What if history had developed differently?’ kan worden gewezen op de gebeurtenissen in 

Ierland. Ook daar ging men vanaf 1960 op niet-experimentele basis het drinkwater 

fluorideren. Alleen werd in Ierland niet op lokaal, maar nationaal niveau besloten over de 

drinkwaterfluoridering door middel van wetgeving. Binnen een paar jaar was deze wet door 

het parlement goedgekeurd en vervolgens door protesterende burgers voor het hoogste 

gerechtshof gebracht. De Hoge Raad van Ierland oordeelde niet alleen ten gunste van de 

drinkwaterfluoridering, maar waagde zich ook om in haar arrest inhoudelijk te oordelen over 

deze preventieve maatregel. Waar de Hoge Raad in Nederland zich tien jaar later in 1973 

angstvallig onthield van inhoudelijk commentaar over de medische schadelijkheid van de 

drinkwaterfluoridering, was dat voor de collega’s in Ierland in 1964 geen enkel probleem. Op 

basis van de wetenschappelijke onderzoeken vond dit rechtscollege geen enkele grond om aan 

te voeren dat gezondheidsschade zou kunnen worden geleden ten gevolge van de 

drinkwaterfluoridering. Naast de centrale invoering van de drinkwaterfluoridering en het feit 

dat het Supreme Court ook inhoudelijk oordeelde over de medische schadelijkheid was er nog 

een derde verschil tussen Ierland en Nederland. Vóórdat de culturele omwentelingen van de 

jaren zestig in Europa plaatsvonden was de drinkwaterfluoridering in Ierland al verankerd in 

nationale wetgeving en had de Hoge Raad geoordeeld over de rechtmatigheid van deze wet. 

Tot op de dag van vandaag is – ondanks voortdurende, soms hevige, protesten van burgers – 

het leidingwater in dit Europese land gefluorideerd.  

Het eerste bezwaar van de tegenstanders tegen het invoeren van de 

drinkwaterfluoridering in Nederland in 1962 – het ontbreken van een wettelijke grondslag 

goedgekeurd door het parlement waarop werd gefluorideerd in Nederland – bleek uiteindelijk 

één van de belangrijkste redenen te worden waarom deze maatregel werd teruggedraaid. Toen 

minister Vorrink samen met staatssecretaris Hendriks afzag van verdere behandeling van het 

wetsontwerp 12 738 – ‘Wijziging van Waterleidingwet met het oog op de fluoridering van het 

drinkwater’ – bleek het einde van deze gezondheidsmaatregel onherroepelijk te zijn 
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geworden. Eigenlijk deed minister Vorrink hetzelfde als haar voorgangers met het dossier 

drinkwaterfluoridering in hun portefeuille al hadden gedaan; de Tweede Kamer buitenspel 

zetten. De bewindsvrouw had willens en wetens, tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 

door de vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid, geprobeerd de wetswijziging 

zonder principiële inhoudelijke discussie door het parlement te loodsen. Zij hield voet bij stuk 

dat het Wetsontwerp slechts ging om een technische wijziging in de Waterleidingwet. Deze 

opvatting, die zij samen met haar staatssecretaris Hendriks deelde, vond geen draagvlak onder 

de parlementariërs; sterker nog, de Kamerleden waren door deze visie verontwaardigd 

geraakt. 

In dit licht bezien valt op – zoals in de paragraaf debatcultuur van dit hoofdstuk reeds 

werd betoogd – dat in de loop der jaren de voor- en tegenstanders niet echt naar elkaar 

luisterden, laat staan dat ze leerden van elkaars argumentatie. Als bijvoorbeeld de Commissie 

Muntendam beter had geluisterd naar de jurist Nicolaas Kappeyne van de Coppello of men 

het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid, op het punt van de juridische 

aanbevelingen, ter harte had genomen dan had voortgang van de drinkwaterfluoridering er 

hoogstwaarschijnlijk anders uitgezien. Daarentegen stimuleerde deze ministeriële 

voorlichtingscommissie bijvoorbeeld wel dat Backer Dirks stad en land afreisde om in een 

politieke setting – gemeenteraadsavonden, hoorzittingen of gemeentelijke 

informatiebijeenkomsten – de onderzoeksresultaten van het Tiel-Culemborg onderzoek uit te 

leggen. Het onvoorziene gevolg was dat de onderzoekers van de TNO Cariëswerkgroep die 

het experiment in Tiel en Culemborg uitvoerden en die vanuit hun onderzoeksachtergrond 

neutraal hoorden te zijn, met zachte hand van fl. 75,- per spreekbeurt gestimuleerd werden 

zich publiekelijk uit te spreken.  

Nu was de periode 1946-1976, het is al eerder gesteld, bijzonder dynamisch te 

noemen. Het feit dat de wettelijke grondslag ontbrak en de Tweede Kamer en regering via de 

Raad van State en de Hoge Raad hier uiteindelijk toe werd gedwongen zich erover uit te 

spreken betekende niet – zoals in Ierland – dat de drinkwaterfluoridering alsnog wettelijk 

werd gelegitimeerd.  

Daar komt nog bij dat de juridische implicaties van de drinkwaterfluoridering 

uiteindelijk niet alleen een cruciale rol hebben gespeeld tijdens het fluorideringsdebat. Tijdens 

de totstandkoming van artikel 11 – het behoud van persoonlijke integriteit bij de sinds de 

jaren zeventig spelende grondwetswijziging van 1983 onder aanvoering van Annelien 

Kappeyne van de Coppello –zouden de gevolgen van het Fluorideringsarrest en het debat over 

de drinkwaterfluoridering van blijvende invloed zijn.  
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 Ook de raadsheren van de Hoge Raad waren zelf hoogstwaarschijnlijk not amused 

over deze preventieve gezondheidsmaatregel die aanzette tot gebruikersdwang. De jurist 

Cohen en de rechtspsycholoog Crombag hebben in 1974 onderzocht hoe de hoogleraar 

Bloembergen tot zijn annotatie kwam bij het Fluorideringsarrest. Ofwel, hoe komt een jurist 

tot zijn mening? Deze vraag kan ook worden gesteld bij de raadsheren van de Hoge Raad. 

Hierbij zou moeten worden afgevraagd in hoeverre de meningsvorming omtrent emotionele 

zaken uit het publieke en politieke debat een rol speelt bij de uiteindelijke juridische 

oordeelsvorming, zelfs van het hoogste rechtscollege van staat in Nederland. Hoewel deze 

vraag wellicht wat hypothetisch van aard lijkt te zijn is de vergelijking met sommige 

Kamerleden in de jaren zeventig hier wel op zijn plaats.  

 Met name wordt de bovenstaande overweging in verband gebracht met de opvattingen 

van de parlementariër Gardeniers. In het gehouden interview zagen wij een inhoudelijk 

persoonlijk gemotiveerde afkeer van de drinkwaterfluoridering, waarbij allerlei verhalen uit 

haar omgeving van fluoride-allergieën richtinggevend waren voor haar meningsvorming. 

Bovendien vond zij dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hadden in het voorkomen van 

tandbederf. Deze visie vanuit een bepaalde sociaal-economische positie was niet alleen 

tekenend voor deze belangrijke parlementariër tijdens het debat in de Kamer in maart 1976, 

maar was waarschijnlijk meer exemplarisch dan hier op dit punt kan worden gestaafd of 

worden geannoteerd. 

Overigens, deze overwegingen speelden geen rol in Gardeniers’ argumentatie tijdens 

het Tweede Kamerdebat. Haar afwijzende houding verhulde zij daar in een reeks van 

rapporten, statistieken en zogeheten wetenschappelijk onomstotelijk bewijs. Een mening die 

overeenkwam met datgene wat haar collega Roethof opmerkte over de zogenaamde heiligheid 

van statistieken in de bewijsvoering tijdens debatten, namelijk dat statistieken: ‘(…) net zo 

iets is als een mooie avondjapon die voldoende (onthult) om de belangstelling op te wekken, 

maar vaak net te weinig om definitieve conclusies te trekken’. Zijn PvdA-collega Lamberts 

vulde zijn analyse van de plooibaarheid van statistieken aan door zijn leermeester aan te halen 

die van mening was dat ‘de statistiek is als een veile vrouw, je kunt er alles mee doen, als je 

kwaad wilt’1143.  

 

 

 

                                                 
1143 HdTK, 1975-1976, 3328. 
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Hoofdvraag & conclusie 

Wanneer wij nu, tot slot, de hoofdvraag van het onderzoek proberen te beantwoorden dan valt 

daarop geen eenduidig antwoord te geven. Wel is duidelijk dat na een periode van groei vanaf 

1968 stagnatie ontstond en uiteindelijk de eens zo veelbelovende maatregel voor collectieve 

preventieve tandheelkunde het niet heeft gehaald. Een belangrijk deel van de verklaring 

hiervoor moeten worden gezocht in de veranderde tijdsgeest tussen 1946 en 1976, waarbij een 

zestal factoren een hoofdrol speelde namelijk: het ontbreken van een wettelijke grondslag in 

de Waterleidingwet, het decentraal implementeren van de drinkwaterfluoridering waardoor 

het beeld in de media ontstond dat heel Nederland in debat was, het verlies aan 

wetenschappelijke onafhankelijkheid van de Tiel-Culemborg onderzoekers, het niet luisteren 

van de Commissie Muntendam en verantwoordelijke ministers van Volksgezondheid naar de 

(juridische) adviezen van voor- én tegenstanders, de vanaf 1968 assertieve rol van de media, 

de krachtige invloed van verenigingen en protesterende burgers die de objectieve 

wetenschappelijke bewijsvoering aanvochten en zelfs zo nu en dan kwalificeerden als onzin 

en bedrog en de passieve rol van de Tweede Kamer die te laat in actie kwam.  

  

De drinkwaterfluoridering was eind jaren veertig bedacht op een moment in de geschiedenis 

dat deze openbare gezondheidsmaatregel precies paste in de collectieve organisatiestructuren 

van het gangbare klassieke public health model. Echter, de samenleving in de jaren vijftig 

moderniseerde in een hoog tempo, met een versnelling in de jaren zestig. De drang naar 

(keuze)vrijheid kwam op gespannen voet te staan met de gebruikersdwang die uitging van de 

drinkwaterfluoridering. Deze veranderde tijdsgeest bood minder ruimte voor denken vanuit 

collectiviteiten. Daarnaast hadden de voorstanders van de drinkwaterfluoridering via 

protestgroeperingen kennis gemaakt met de problemen rond en de tekortkomingen van de 

maatregel. Ondanks het feit dat wetenschappelijk vaststond dat drinkwaterfluoridering 

effectief was voor de mondgezondheid en niet schadelijk voor de menselijke gezondheid 

verloor deze public health maatregel, als hierboven betoogd, midden jaren zeventig het 

politieke en maatschappelijke draagvlak. 
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