
De RVT draagt in iedere uitgave van Spiegelbeeld, het verenigingsblad van de 
TFV, bij met een historisch artikel. In december 2022 verschijnt deze bijdrage. 

 
TFV-Bestuurswisselingen 
 
Traditiegetrouw wisselt het TFV-bestuur in de week van 19 december, de diës natalis van de TFV. 
Maar dat was niet altijd zo. En waarom wordt nu niet het 59e bestuur van de TFV gekozen? 
 
De oprichting van de TFV vindt plaats in 1963, ruim twee jaar na de start van de subfaculteit 
Tandheelkunde in Nijmegen in september 1961. Tot dan konden tandheelkundestudenten terecht bij 
de MFV. Maar Tandheelkunde was in die tijd al eigengereid. Onder aansturing van Theo van Bladeren 
werd op 19 december 1963 de TFV opgericht. Omdat er in die tijd nog geen eigen 
tandheelkundegebouw was vond de TFV nog wel onderdak bij de MFV.  

 
Het eerste bestuur in 1964-1965 bestaat uit:   

Theo van Bladeren, praeses,  
Loek Beerens, vice-praeses,  
Remco Berns, quaestor,  
Jan Brandt, abactis. 

Het bestuur heette ook wel de vier B’s.  
 
Hans Swart, praeses van het bestuur 1969-1970 en later 
kaakchirurg in Rotterdam, bedenkt het TFV-logo met de 
aesculaap die om een gekruiste spiegel en sonde rechts naar 
boven kronkelt. 
 
Mondhygiënestudenten zaten niet altijd in TFV-besturen. Dat 
kon pas vanaf 1972 toen in Nijmegen een tweejarige opleiding 
Mondhygiëne startte.  
 
Besturen wisselen in beginsel jaarlijks. Waarom is nu het 57e 
bestuur van de TFV gekozen en niet het 59e als de TFV in 1963 is 
opgericht? Maar soms vond de bestuurswisseling bijvoorbeeld 
pas plaats als er nieuwe bestuursleden waren gevonden 
waardoor een bestuur dus langer in functie was. Zo duurde het 
bestuur Harbers van 1989-1991. 
Vanaf begin jaren ’90 vindt de bestuurswisseling ieder jaar rond 
de diës natalis van de TFV plaats, dus in de week voor de 
kerstvakantie.  
 
Sommige mensen zaten vroeger trouwens vaker in een bestuur, 
zoals Ralph Voorsmit in het bestuur Wolters (1967-1968) en als 
praeses van zijn eigen bestuur (1968-1969). Jerome Rotgans was 
twee keer achter elkaar praeses, in 1971-1972 en 1972-1973. 
Mark Stegmann zat drie keer in een bestuur, waarvan twee keer 
als voorzitter, zoals dat toen heette. Toussaint Eijck was 
voorzitter in de besturen 1984-1985 en 1985-1986. Dat zie je 
tegenwoordig niet snel weer gebeuren. 
 
 


