
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De drinkwaterfluoridering : tandartsen, staat en volksgezondheid in Nederland,
1946-1976

Edeler, H.A.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Edeler, H. A. (2009). De drinkwaterfluoridering : tandartsen, staat en volksgezondheid in
Nederland, 1946-1976. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-drinkwaterfluoridering--tandartsen-staat-en-volksgezondheid-in-nederland-19461976(787f12bb-4e1c-4020-a4db-4c90b1e73a47).html


De belangrijkste reden voor deze ondersteuning is te vinden in de

doelstelling van deze stichting:

1. De stichting heeft ten doel het in stand houden van het tandheelkundig

erfgoed in Nederland;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het verwerven en doen verwerven van subsidies, donaties, erfstellingen

en legaten;

- het ondersteunen van het Utrechts Universiteitsmuseum voor wat

betreft huisvesting, beheer, behoud en presentatie van de collectie

Tandheelkunde;

- het bemiddelen bij of anderszins bevorderen van donaties in natura aan

het Universiteitsmuseum ten behoeve van de collectie Tandheelkunde;

- het geven of doen geven van voorlichting, alsmede het verlenen van

bijdragen daartoe;

- het uitvoeren, laten uitvoeren of ondersteunen van onderzoek en

het bevorderen van daaruit voortkomende publicaties;

- het uitgeven, doen uitgeven of het ondersteunen van publicaties;

alles in de ruimste zin.

De tweede eveneens belangrijke reden is dat prof. dr. O. Backer Dirks niet

alleen de toonaangevende voorvechter is geweest van een openbaar

toegepaste drinkwaterfluoridering, maar ook een hoofdrol heeft gespeeld

bij de tot standkoming van de Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed.

Toen in 1988 de Tandheelkundige faculteit in Utrecht moest worden

gesloten en daarmee een einde kwam aan de huisvesting van de collectie

werd een beroep gedaan op de Nederlandse Maatschappij tot bevordering

der Tandheelkunde, die een commissie instelde om de wereldberoemde en

unieke collectie Tandheelkunde veilig te stellen. Prof. dr. O. Backer Dirks

drukte duidelijk zijn stempel op de door de commissie uitgebrachte

voorstellen, op basis waarvan de Stichting Vrienden Tandheelkundig

Museum in het leven werd geroepen met als eerste voorzitter Backer Dirks

zelf. In 2007 werd de stichting omgedoopt in Stichting Vrienden

Tandheelkundig Erfgoed.

Geachte Lezer,

Zoals u heeft kunnen lezen in het proefschrift van

Dennis Edeler over de drinkwaterfluoridering in

Nederland is dit promotieonderzoek mede tot stand

gekomen door een financiële bijdrage van de

Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed.
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Als voorzitter heeft Backer Dirks praktisch alle Nederlandse tandartsen

telefonisch benaderd met het dringende verzoek een financiële bijdrage

te verlenen om een nieuwe huisvesting voor de collectie te realiseren.

Thans is de Tandheelkundige Collectie die bestaat uit ca. 30.000

authentieke voorwerpen en welke wordt beschouwd als één der grootste

en meest diverse Tandheelkundige collecties ter wereld, ondergebracht in

het nieuwe depot van het Utrechts Universiteits Museum in het Caroline

Bleekergebouw aan de Sorbonnelaan 4 in de Uithof te Utrecht.

Op afspraak is deze bijzondere tandheelkundige collectie te bezichtigen

waarbij u door deskundigen wordt rondgeleid.

Rondleidingen kunnen telefonisch worden besproken 030-2538028.

Drs. Reina de Raat is als conservator medische collecties mede

verantwoordelijk voor het beheer van de tandheelkundige collectie en

heeft als vertegenwoordiger van het Universiteits Museum Utrecht zitting

in het Stichtingsbestuur.

De werkzaamheden van de Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed

worden mogelijk gemaakt door de jaarlijkse bijdragen van onze toegewijde

donateurs.

Bent u van mening dat het behoud van het Tandheelkundig Erfgoed

waardevol en noodzakelijk is, dan kunt u zich opgeven als donateur door

het storten van een ( fiscaal aftrekbare ) jaarlijkse bijdrage van ten minste

€ 25 of als donateur voor het leven door een eenmalige bijdrage van € 250.

Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening 69.98.54.598 t.n.v. Stichting

Vrienden Tandheelkundig Erfgoed te Nieuwegein.

Wij danken u bij voorbaat voor uw door ons zeer gewaardeerde financiële

ondersteuning. Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur van

de S.V.T.E.,

Ab Heyboer

voorzitter
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