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Op vrijdag 15 november 1996 nam de
Vakgroep Orthodontie van de
Katholieke Universiteit Nijmegen
afscheid van haar ’founding father’,
professor dr. F.P.C.M. van der Linden.
Ook de in Nijmegen opgeleide
specialisten in de Dento-maxillaire
Orthopedie namen afscheid van hun
opleider.

.Prof.dr, F.P.G.M. van der ..Linden bij het borstbeeld dat vervaardigd werd
door het .kunstenaarsechtpaar Jeanmarianne Bremers (rechts).

Vakgroep Orthodontie neemt
afscheid van haar ’founding father

?

an af de oplichting im 35 jaar
geleden heeft professor Van
gegeven
aan de Vakgroep Orthodon
tie van de Katholieke Universiteit Nij
megen. Met zijn vertrek werd een tijd
perk afgesloten en dat was een goede
gelegenheid voor een terugblik. Nage
noeg alle orthodontisten die in Nijme, waren aanwezig
bij de feestelijke bijeenkomst die ais
thema meekreeg ’Nijmegen toen’.
Drs. Eric van Leeuwen, orthodontist
sinds 1995, schotelde een bomvolle col
legezaal een wervelende multimediashow voor die liet zien hoe het de vak
groep vanaf' de jaren zestig' tot heden
was vergaan;
Professor dr. Anne Marie KuijpersJagtman, sinds 1 oktober 1995 voorzit
ter van de vakgroep, memoreerde in
haar toespraak hoe het a llemaal begon.
Van der Linden kreeg in 1961 - 29 jaar
oud - min of meer plompverloren de
leerstoel orthodontie in Nijmegen aan
geboden. Zijn benoeming moest ingaan
met de start van de studierichting tand

heelkunde aldaar in 1961. Hij vroeg een
jaar uitstel om eerst zijn werkzaai.
den in Groningen af te kunnen maken.
De afdeling Orthodontie moest, evenals
de andere afdelingen, uit het niets wor
den opgebouwd. Er was geen staf, er
waren geen patiënten, er waren geen
voorzieningen E r was zelfs geen ge
bouw: pas in 1970 zou de
hoogbouw gereed komen. De
an: prostartte m et vier' pers
fessor d r, F.P.G.M. van der ’Linden, drs.
H . Boersma, een secretaresse en een ortandtechnicus.
telt de vakgroep 46 medewerkers!
De specialisten opleiding werd in drie
maanden tijd voorbereid. De assisten
ten werden eens per twee jaar groepsgewijs aangenomen, waai1' ir cursorisch
on de r wij s mogelij k w er d. D e opleidin gs duur werd op vier jaar gesteld. Dit op
leidingsmodel werd later ook door de
andere Nederlandse universiteiten
overgenomen evenals door een aantal
buitenlandse universiteiten als het zo
genaamde Erasmus-programma. Tot op
heden leverde Nijmegen 68 orthodon
tisten af, 53 mannen en 15 vrouwen,
hetgeen bijna een kwart is van het Ne
derlandse orfchodontistenbestand. Prom oti e -oncler zoek w a s —zeke r in het vern - een min of meer verplicht ondervan de specialistenopleiding.
Gemeten tot eind 1996 zijn er «32 promo
ties uit de vakgroep voortgekomen,
waarbij Van der Linden 28 keer als pro
motor optrad en Kuijpers-Jagtman vier
keer. Elf leerboeken en r uim 350 publikaties zagen het licht,
Ter gelegenheid van zijn afscheid kreeg
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.Belangstellenden kunnen het boek
je "Weerspannige kaken7voor f 55,-opvragen bij de KUN, Vakgroep Or9101, 6500
*Pa
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het bronzen borstbeeld van professor
Van der Linden zijn definitieve plaats
op de afdeling. Dit beeld was hem reeds
in 1937 bij zijn 25“jarig hoogleraar
schap door de oud-assistenten aangebo
den. Besloten werd toen dat het pas bij
zijn definitieve vertrek zou worden op
gehangen.
Als afscheidscadeau bood mevrouw drs.
Charlotte Prahl namens de in Nijmegen
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orthodontisten aan
Van der Linden het eerste exemplaar
aan van Weerspannige kaken’. Dit boek
je voert de lezer op lichtvoetige wijze door
35 jaar orthodontie aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Het heeft niet de
;ie de geschiedenis tot in detail te
beschrijven. Het is veeleer bedoeld orn
een karakterschets te geven van de kern
taken van de vakgroep: het onderwijs
aan studenten tandheelkunde, de opleiding’ van specialisten in de dento-maxil
laire orthopedie, het wetenschappelijk
onderzoek, de patiëntzorg, de behande
ling van kinderen met schisis, het post
academisch onderwijs, alsmede van de
ontwikkelingen die in de afgelopen 35
jaar hebben plaatsgevonden. Het boekje
werd door een extern bureau geschreven
op basis van de jaarverslagen van de afleline en interviews met
deling
vroegere m e a e w e rK e rs . v e ru u r is een
aantal bijlagen opgenomen waarin de
getalsmatige aspecten van 35 jaar or
thodontie aan de Katholieke 'UniversiW
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De dag werd besloten met een zeer ge
animeerd diner met een piano- en zangoptreden van de collegae Jan Daggers
en Wilma van Beers, terwijl de seniorassistenten in opleiding op humoristi
sche wijze de hebbelijkheden van hun
hooggeleerde bezongen. Al met al een
memorabele dag!
■
A .M . Kuijpers-Jagtm an
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