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Helaas heeft dit jaar ook voor ons als bestuur in het teken van de Covid-pandemie 
gestaan en zijn er daardoor nauwelijks contacten met donateurs en andere belang-
stellenden mogelijk geweest.

Wel is een groot gedeelte van onze collectie na een lange periode van voorbereiding 
in 2021 verscheept naar Melbourne,  Australie. Het betrof een grote bruikleen aan 
het Medical History Museum  van de University of Melbourne. In de tandheelkunde 
wordt de vroege tandheelkunde in beeld gebracht, daar de Australische tandheelkun-
de afstamt vanuit Europa. De tentoonstelling  in Melbourne is ter gelegenheid van het 
135-jarig bestaan van de Odontologische Society van Victoria.

Hierbij is nauw samengewerkt met Jacky Healy, directeur en conservator en onze 
eigen conservator Reina de Raat. Na de zorgvuldige selectie van de objecten zijn alle 
objecten gefotografeerd en opgemeten. Een restaurateur heeft de eindcontrole ge-
had en stelde daarbij een conditierapport op. Een idee, het gaat om collectiestukken 
als het beroemde Fantoomhoofd, gebitsprotheses, extractietangen, tweehonderdjaar 
oude tandenborstels en het fameuze reis tanden kistje van Marie-Louise, Duchess of 
Parma. Dit alles vergde een enorme inspanning aan voorbereiding en de benodig-
de vergunningen, aangezien de collectie bestaat uit natuurlijke materialen, als ivoor, 
schildpad, parelmoer en bijzondere houtsoorten. Deze materialen zijn beschermd en 
mogen niet verhandeld worden. Alle objecten zijn daarvoor dan ook zorgvuldig be-
schreven. Hiermee wordt wederom aangetoond hoe bijzonder onze collectie is en dat 
dit wereldwijd haar belangstelling heeft en op waarde wordt geschat.

Momenteel wordt het Universiteitsmuseum in Utrecht verbouwd. Zodra dat klaar is 
mogen wij een gedeelte van het museum inrichten met ons tandheelkundig erfgoed. 
Wij zullen iedereen daarvan natuurlijk nauwgezet op de hoogte houden. In 2022 ho-
pen wij als bestuur dat de lockdown zodanig is, dat het weer mogelijk wordt om eind 
van het jaar iets te kunnen organiseren voor de donateurs, die ons nog steeds trouw 
zijn gebleven.
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