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Op 24 februari 2008 overleed collega A.J.C. (Toon) Schoemaker. Daarmee verloren we niet alleen een kundig en
gedreven collega, maar bovenal een enthousiast en uiterst
vriendelijk en empathisch mens. Toon had een diepe en
oprechte belangstelling voor alles dat zich binnen de tandheelkunde voordeed. Toen ik me als jonge tandarts samen
met 2 collega’s in Arnhem vestigde en wij voor een, zeker
voor die dagen, niet gebruikelijke praktijkvorm kozen, was
het Toon die het reilen en zeilen van onze praktijk belangstellend volgde. Hij was ook te allen tijde bereid advies te
geven. Toon had echter niet alleen belangstelling voor de
praktijk, maar ook wilde hij weten hoe het met de tandartsen als persoon ging. Als ik hem dan na enige tijd weer ontmoette, kwam hij steevast terug op het persoonlijke gesprek
van de vorige keer. Deze persoonlijke belangstelling maakte
de contacten met Toon dan ook altijd zeer waardevol.
Toon was naast een kundig tandarts ook een meer dan
uitstekend bestuurder, zowel op landelijk als regionaal
niveau. Hij was onder andere voorzitter van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT),
het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, de Arnhemse Tandartsen Vereniging, de NMT-afdeling Gelderland
en de Commissie Jeugdzorg. Ik zal mij altijd blijven herinneren hoe Toon op vergaderingen van de NMT-afdeling
Gelderland na verhitte discussies het woord nam, de zaak
bondig samenvatte en vervolgens conclusies trok waar niemand meer een speld tussen kon krijgen.
Hij had een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de jeugdtandheelkunde.
Zijn betrokkenheid bij het verbeteren van de mondgezondheid van de jeugd was eveneens zowel landelijk als regionaal
merkbaar. Hij was het die begin jaren ’80 van de vorige eeuw
bij de plaatselijke hockeyclub met succes een actie organiseerde voor het maken van individuele gebitsbeschermers.
Hij vond dat wij als tandartsen de verantwoordelijkheid
hadden om sportletsels te voorkomen.
In de periode 1980-1990 was Toon Schoemaker tevens
lid van het algemeen bestuur van de Stichting Nederlands
Tijdschrift voor Tandheelkunde. Hij was bij het Tijdschrift

een graag geziene persoon die zijn werk vrijwel geruisloos
deed. Door zijn medebestuurders werd hij zeer gerespecteerd vanwege zijn heldere inzicht in soms gecompliceerde
bestuurlijke aangelegenheden. Hij was uitstekend in staat
op bijzonder vriendelijke wijze zijn inzicht mondeling aan
anderen kenbaar te maken.
De tandheelkunde in zijn volle breedte heeft veel aan Toon
te danken. Hij was daarom met recht erelid van de NMT en
van de NMT-afdeling Gelderland. Tevens werd hij benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Ik vind het een eer hem gekend te hebben en wens zijn
echtgenote Marijke en hun kinderen veel sterkte.
A.J.C. Schoemaker
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