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Waalwijk [nb, NLD] echtg Wilhelmina (Mien) Donders 
GS V.1054 Wilhelmina (Mien) Donders † 5-7-2001 Tilburg [nb, NLD] 

wed Leonardus Hendrik (Leo) van Dongen 
GS V.1055/1  Rob Nn s/o Esther Donders & Ben Nn 
GS V.1055/2  Manon Nn d/o Esther Donders & Ben Nn 
GS V.1055/2  Manon Nn OO met Bastiaan Nn 
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Beste Dondersen, 
 
Dit DondersNieuws kwam wat moeizaam tot stand en is wat aan de 
late kant. 
Wij zien tot onze spijt het aantal abonnementen elk jaar toch 
enigszins teruglopen. Daar maken wij ons zorgen over want zonder 
de financiële inbreng via de abonnementsbijdrage is de toekomst 
van onze stichting onzeker. Blijf ons daarom steunen a.u.b. en zorg 
voor interessant en leuk DondersNieuws, door ons te overstelpen 
met verhalen, nieuwtjes en wetenswaardigheden.  
Alleen op die manier krijgen wij een levend DondersNieuws, van, 
door, en eventueel over u. 
 
 
Aanleveren van kopij voor het volgende DondersNieuws 
graag vóór 15 april 2015.  
 
Met vriendelijke groeten namens 
het bestuur, 
 
Henk Weijters (GS.V 593) 
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Aan dit DondersNieuws werkten mee: 
 
 

Agnes Donders (GS 687)  
Frans Donders (GS 276)  
Hein Donders (GS 809) 
Corrie Donders (GS 965) 
Henk Weijters (GS.V.593) 
 



Wie zijn Francis (GS 1352) en Frank Donders?  

 
In het afgelopen mei-nummer van ons familiebulletin 
heeft deze oproep gestaan. Een vraag die ons al langer 
bezig hield. Want zeker ook familieleden die een beetje in de 
publieke belangstelling staan willen we graag kennen.  
Francis ‘schiet’ basketballend de sterren van de hemel. (zie ook 
pagina 18 van dit DN)  
 
En ja, heel snel na het verschijnen van DondersNieuws mei-
nummer belde Agnes Donders (GS 687/2) mij op. Zij vertelde 
me hoe de vork aan de steel zit, waardoor Frank en Francis nu 
een plaatsje met  ‘GS 1352’ in de stamboom hebben gekregen.  
 
Onderstaand het geneagram van het hoe en wat. Er ontbreken 
ons nog een aantal andere gegevens zoals die Nn’en.  
Wie weet (nog) meer? Wij blijven geïnteresseerd.   
 
Hein Donders (GS 809) 
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GS 1344/1 Flynn Donders � 20-7-2013 s/o Henricus Donders & Sara 
Michel 

GS 1346/1 Ilias Mathijs Donders � 30-8-2013 s/o Stijn Donders &  
Leen Imbrichts 

GS 1351/1 Jake Donders 29-10-2012 Bergen op Zoom [nb, NLD]  
s/o Rick Donders & Nancy Stuik  

GS 1353/1    Willem Donders � s/o Frans M. Donders en Marion Stapel 
GS 1353/1    Willem Donders OO Frederieke Nn 
GS 1353/2 Maarten Donders � s/o Frans M. Donders en Marion Sta-

pel 
GS 1353/2    Maarten Donders OO Amber Nn 
GS V.6 Rodolf Johannes (Rolf) Dröge † 16-1-2010 Tilburg  

[nb, NLD] cr 23-1-2010 echtg Henny van Heesch  
GS V.25/2 Johannes Wilhelmus Maria Brands † 3-10-2013  

� 9-10-2013 wed? Marianne van de Hill 
GS V.25/2 Johannes Wilhelmus Maria (Jan) Brands † 3-10-2013 

Kaatsheuvel [nb, NLD] cr 9-10-2013 Vlijmen [nb, NLD] 
echtg? Marian van de Pol 

GS V.56 Sophia Lamberdina Waltera (Fia) Donders † 13-9-2013 
Tilburg [nb, NLD] wed Henricus Cornelis Adrianus Hessels 

GS V.99/5 Mechtild Dorothea (Mechtild) Bender † 29-6-2013 Werrl 
[nw, DEU] � 5-7-2013 Soest [nw, DEU] echtg Wolfgang 
Cohausz 

GS V.100 Elisabeth Donders † 18-11-2013 Bad Salzuflen [nw, DEU]  
� 25-11-2013 Burgsteinfurt [nw, DEU] wed Heinz Wöste 

GS V.100/1 Karl Heinz Graupner † <2014 O|O Helga Leimbach 
GS V.116 Cornelia Maria Petronella Gerarda Donders † 5-9-2013 

Rijen [nb, NLD] cr 10-9-2013 Tilburg [nb, NLD] wed Ar-
noldus Alphonsus Johannes Verhoeven 

GS V.299 Hein van Raalte † 19-10-2008 Julianadorp [nh, NLD] 
partn Anouk Donders 

GS V.542 Irene Donders † 20-8-2013 Oisterwijk [nb, NLD] echtg 
Leonard Slegers 

GS V.616/2 Krijn van Heeswijk � 19-5-2008 Tilburg [nb, NLD]  
s/o Maud Donders & Dennis van Heeswijk  

GS V.706/3 Julie Godefrida Wilhelmina Verberne � 1-6-2011 Veldho-
ven [nb, NLD] d/o Marieke Donders & Dirk Verberne 

GS V.1019 Maria Petronella Donders † 27-6-2010 Elderslie [ns, AUS]  
� Camden [ns, AUS] echtg James Reuben  

GS V.1034/1 Maxime Francicus Jacobus (Max) Neijts � 24-1-2013 Am-
strerdam [nh, NLD] s/o Sophia (Fiet) Donders & Robert
-Jan Neijts 

GS V.1053 Johannes Alphionsus Maria (Jan) van der Sanden  
† 23-9-2010  � 28-9-2010 Kaatsheuevel [nb, NLD] 
wed Elisabeth Lucie (Betsie) Donders 

GS V.1054 Leonardus Hendrik (Leo) van Dongen † 28-6-2001 



hoven [nb, NLD] � 7-7-2014 Eindhoven [nb, NLD] wed 
Anna Maria Henriëtte (Jet) Savelsbergh 

GS 778/1 Henricus Martinus (Rick) Donders ∞ 9-10-2009 Las Ve-
gas [nv, USA] Sara Michel   � GS 1344 

GS 778/2 Paulina Helena Maria Donders ∞ 30-6-2013 Jeroen Vrins 
GS 839 Wilhelmina Adriana Clasina Maria (Mien) van Laarhoven  

† 4-7-2014 Goirle [nb, NLD] cr 9-7-2014 Tilburg [nb, 
NLD] wed Franciscus Martinus Joseph (Frans) Donders 

GS 839/1 Frans M. Donders OO 8-1994 Utrecht [ut, NLD) Marion 
Stapel    � GS 1353 

GS 839/3    Esther Donders OO Ben nn   � GS V.1055 
GS 871/2 Rik Donders OO 2003 Bergen op Zoom [nb, NLD] Nancy 

Stuik     � GS 1351 
GS 884/2 Gijsberdina Petronella Maria (Tini) Donders † 19-5-2014  

cr 27-5-2014 Heeze [nb, NLD] echtg Henri (Hein) Knoops 

GS 917/3 Linda Michelle Donders ∞ 20-2-1988 Mebourne [vi, AUS] 
Davis Rodney Sands            
è GS V.802 

GS 922 Josephus Antonius Maria (Sjef) Donders † 19-4-2014 Til-
burg [nb, NLD] echtg Francisca Cornelia Johanna (Zus) 
de Haas 

GS 928 Adriana Cornelia (Jean) van Boxtel † ±12-2013 wed  
 Adrianus Johannes Hubertus Martinus Donders 

GS 933/2 Maud Donders ∞ 3-9-2004 Tilburg [nb, NLD] Dennis van 
Heeswijk    � GS V.616  

GS 956/2 Joannes Antonius (Jan) Donders † 30-8-2007 Tilburg  
[nb, NLD] � 3-9-2007 Oisterwijk [nb, NLD] wed Maria de 
Sain 

GS 1054/2    Eefina Adriana Donders ∞ ?5-7-2013 Quiceyten Kroode 
GS 1148/1    Jesse Adriaan Donders OO Nadieh Nn 
GS 1148/2    Marijn Donders s/o Marco Donders & Margriet Jacobs 
GS 1148/2    Marijn Donders OO Sanne Nn 
GS 1245/2 Ties Donders � 17-5-2013 Veldhoven [nb, NLD]  

s/o Koenraad Donders & Peggy Passon 
GS 1300 Carol M. Fennell  16-11-2009 wed Robert Louis (Jr) 

Donders 
GS 1306 Maria Cornelia (Nelke) Coelen †8-8-2005 Roermond  

[li, NLD]  12-8-2005 wed Franciscus (Frans) Donders 
GS 1311/1 Woud Donders � 2-2-2004 Antwerpen [an, BEL]  

s/o Reinier Donders & Els Nn 
GS 1311/2 Mare Donders � 2-2-2004 Antwerpen [an, BEL]  

d/o Reinier Donders & Els Nn 
GS 1324/2 Joost Bernardus Frederick (Joost) Donders � 19-9-

2012 Deventer [ov, NLD] s/o Bernardus Donders & 
Astrid Ketelaars 
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Johannes Ludovicus Lambertus (Jan) Taminiau  
(Biografisch Woordenboek Gelderland HomeBiografieënZoekAuteursBe-

roepenColofonJan Taminiau 

1876-1961, Fabrikant) 

 

Hij werd op 18 mei 1876 in Zutphen geboren als zoon van de apotheker 
Johannes Taminiau (1844-1909) en Jacoba Johanna Scholten 
(18431917). Op 7 januari 1902 trouwde Taminiau in Zutphen met Em-
ma Domenica Agnes Forstmann (1867-1939). Met haar kreeg hij vijf 
kinderen. Na de dood van zijn echtgenote hertrouwde hij op 20 novem-
ber 1940 in Elst met Eugenie Elisabeth Kreté (1881-1955).Taminiau 
overleed op 19 juni 1961 te Nijmegen.  
Red: Jan Taminau is de schoonvader van de neven Johannes Leonradus 

Donders (GS 564/6), textielhandelaar in Arnhem en Johan Joseph 

Donders (GS 580), textielfabrikant in Arnhem en ging later een ven-

nootschap aan met de broers Albertus Theodorus Donders (GS 575), 

koopman te Arnhem en Joseph Johannes Donders (GS 592), fabrikant 

te Arnhem, 

De familienaam Taminiau is van Belgische origine en waarschijnlijk af-
geleid van het plaatsje Tamines, gelegen aan de Sambre tussen 
Charleroi en Namen. Als zoon van de Nederlandse stamvader van 
deze familie had Johannes ( Jan) Taminiau in de tweede helft van 

J.L.L. Taminiau, olieverf op doek door  

Max Nauta, 1947 



de 19de eeuw een apotheek annex drogisterij in Zutphen. Het was in 
die tijd gewoonte dat een deel van de bessenoogst bij de apotheker 
terechtkwam, die er op zijn beurt (medicinaal) vruchtensap van maak-
te. Jan Taminiau jr., die na zijn HBS-opleiding als apothekersbediende 
bij zijn vader ging werken, vond het experimenteren met bessen en 
essences voor het maken van vruchtensap zo boeiend dat hij zijn vader 
te kennen gaf hiermee door te willen gaan. Hij kreeg de apotheker zo 
ver dat deze in 1898 voor zijn zoon een pand huurde, naast de apo-
theek in de Zutphense Korte Hofstraat. Jan kon nu een fabriekje begin-
nen voor het ontwikkelen van sappen en conserven. Hij maakte zijn 
studie voor apotheker, waaraan hij in 1896 was begonnen, niet af, wat 
betekende dat er geen opvolger zou zijn voor de apotheek-drogisterij. 
In het najaar van 1899 bezocht Jan enkele Duitse fabrieken waar 
vruchtensappen, vruchtenwijnen en marmeladen werden geproduceerd. 
Vooral tijdens zijn stage bij Georg Maus te Homburg leerde hij het 
procédé van de grootschalige bereiding van deze producten kennen, 
evenals het proces van de jamfabricage. 
 
De jonge fabrikant besefte dat het niet zinvol was de vruchten uit het 
Betuwse fruitteeltgebied naar Zutphen over te brengen en dat het beter 
was zich midden in de Betuwe te vestigen. In deze jaren werden er po-
gingen aangewend om de handel in fruit en groenten te verbeteren. Na 
de aanleg van de spoorwegen waren er bij de stations in Geldermalsen, 
Kesteren en Elst een soort markten voor zacht fruit ontstaan, waar 
grossiers uit de steden inkopen kwamen doen. Begin 1901 plaatste Ta-
miniau een advertentie in het weekblad De Betuwe voor de aankoop 
van 500 m2 bouwgrond. Hij ontving hier echter geen reacties op. Wel 
kreeg hij een tip van een fruitleverancier dat in Elst grond van de fruit-
handelaar M.A. Vink te koop was. 
 
Het terrein was gunstig gelegen aan de spoorlijn Arnhem-Nijmegen,  
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Opening spoor-

aansluiting  

Taminiau Elst  

 
Aanvulling / supplement:   1 Aug 2013 - 1 Aug 2014 
 
GS … =gezinsstaat nr / family list nbr;        � =nieuwe GS / new GS 
� =geboren / born;   † =overleden / died;      � =begraven / burried 
d/o =dochter van / daughter of;                  s/o = zoon van / son of 

∞ =getrouwd met/;    OO =woont samen met/;    O|O =gescheiden/ 
      married to                     living together with             divorced  
partn = partner van/of;      echtg = echtgeno(o)t(e) van / spouse of 
wed =weduw(e/naar) van / widow(er) of 
17-9-2004 =dag-maand-jaar / day-month-year;  
corr =correctie / correction;     
(Maria) =roepnaam / usual name 
(nb, NLD) =provincie/staat, land / province/state, country 

 
GS 132 Rosemarie M. van Liebergen † 19-2-2014 Muscat [, omn] 

wed Petrus Cornelis Maria Donders 
GS 158 Susan Marie Bensley † 16-11-2009 Newton [nj, USA]  

� 19-11-2009 Newton [nj, USA] echtg Robert L. Donders 
GS 200 Petrus Cornelis Adrianus Donders † 9-8-2013 Goirle  

[nb, NLD] echtg Nathalie Theresia Maria Wijffels  
GS 376/1 Reinier Gerardus Jules Donders OO Els Nn  � GS 1311 
GS 390 Renée Germeijs † 13-10-2013 Kessel [li,NLD]  

cr 18-10-2013 Blerick [li,NLD] wed Gerard Jacobus Jo-
hannes Donders 

GS 463/1 Stijn Donders ∞ 5-5-2006 Leuven [vb, BEL] Leen Im-
brechts    � GS 1346 

GS 492 Elisabeth Maria (Bets) Kruijssen † 26-2-2013 Tilburg  
[nb, NLD] cr 5-3-2013 Tilburg [nb, NLD] wed Franciscus 
Laurentius (Frans) Donders  

GS 566 Engelina Anna Helena Ignatia (Toet) Schräder † 8-3-
2014  Oisterwijk [nb, NLD] � 13-3-2014  Oisterwijk [nb, 
NLD] wed Hermanus Franciscus Maria (Herman) Donders 

GS 567/1 Hermanus Franciscus Josephus (Herman) Donders  

∞ 31-8-2012 Birgit Smulders 
GS 585/1 Sophia Cornelia (Fiet) Donders OO 27-9-2007 Robert-Jan 

Neijts         �GS V.1034 

GS 585/2 Petrus Carolus Johannus Donders ∞ Arhem [ge, NLD] 
Daphne Maria Snik 

GS 685 Anna Maria Henriëtte (Jet) Savelsbergh † 2-10-2011 
Eindhoven [nb, NLD] � 7-10-2011 Eindhoven [nb, NLD] 
echtg Johannes Antonius (Jan) Dekkers 

GS 685 Johannes Antonius (Jan) Dekkers † 1-7-2014 Eind-
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Interesse voor een complete ‘Aanvulling’ ? 

 
Zoals gebruikelijk is aan dit oktobernummer van het Donders-
Nieuws een ‘Aanvulling’ toegevoegd. Zoals u kunt begrijpen 
staan in deze aanvullingen niet alle wijzigingen in de databank 
vanaf het verschijnen van het Familieboek 2007. Er zijn legio wij-
zigingen in de aard van een typefout, naast de roepnaam ook de 
Burgerlijke Stand namen, en dergelijke. Maar ook zijn er veel 
wezenlijke aanvullingen aan gezinnen van lang geleden. En het 
opnemen van al deze aanpassingen is ten eerste administratief 
niet bij te houden en ten tweede zouden de DondersNieuws aan-
vullingen  ellenlang worden.  
Dus houden wij het bij de wijzigingen die de laatste jaren hebben 
plaats gevonden: samenwonen, huwelijken, overlijdens, begrafe-
nissen, geboorten.  
 
Ik kan mij voorstellen dat u het op prijs zou stellen om een lijst 
met alle ‘Aanvullingen’ sinds het verschijnen van het 2007-boek 
te ontvangen. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. 
 
Wij hebben dat voor deze keer geregeld als één lijst op GS-nr 
volgorde: dubbele notatie verwijderd en aangevuld met details. 
Heeft u interesse hierin, gelieve dan dit per e-mail kenbaar te 
maken: 
aan:  data@dondersnieuws.nl 
o.v.v.: uw voornaam en familienaam,  

 uw GS-nr en  
 uw wens. 
 

U krijgt dan een Word-bestand met de gepubliceerde aanvullin-
gen van 2009 t/m 2014 gratis via e-mail toegestuurd. 
 
Hein Donders (GS 809) 

maar er was een nadeel aan verbonden: het grondwater bleek sterk ijzer-
houdend te zijn en niet geschikt voor de fabricage van goede vruchtenwijn 
en vruchtensappen. Taminiau ging daarom experimenteren met water-
ontijzeringsinstallaties. Bij gebrek aan goede apparaten ontwierp hij er zelf 
een voor zijn nieuwe fabriek. 
 
Op 8 december 1901 werd de eerste steen voor de bouw van de fabriek 
gelegd en op 1 mei 1902 kon een aanvang worden gemaakt met de pro-
ductie onder de naam De Nederlandsche Stoom-Vruchtensappenfabriek 
J.L.L. Taminiau.  
 
In hetzelfde jaar huwde Jan met de apothekersassistente van zijn vader, 
Agnes Forstmann, die al in 1890 in de apotheek was komen werken. Vader 
Taminiau vond het niet gepast dat beide geliefden in zijn buurt werkten, 
wat betekende dat Agnes in de periode tussen huwelijksaanzoek en huwe-
lijksdatum als inmiddels gediplomeerde farmaceute ging werken bij een 
Zwolse apotheek. Het echtpaar ging na het huwelijk nabij het fabriekster-
rein wonen in een huis dat Jan van de reeds genoemde Vink had gehuurd. 
Omdat muziek zijn spaarzame vrije uren vulde, kocht Jan in zijn nieuwe 
huis in Elst meteen een piano. Zijn muzikaliteit openbaarde zich later op 
velerlei manieren. Zo was hij 20 jaar organist in zijn parochiekerk en diri-
gent-oprichter van een kerkkoor. Het orgelspel had Jan bij Jos Dusch ge-
leerd, toen hij een jaar op kostschool Leeuwenburg in Utrecht zat. 
 
De nieuwe Elster onderneming begon met acht arbeiders. Aanvankelijk kon 
ieder personeelslid alle voorkomende werkzaamheden verrichten. Naarma-
te de fabriek zich echter uitbreidde, vereiste de fabricage meer specialisa-
tie. Oorspronkelijk bestond het productiepakket uit vruchtensappen, vruch-
tenwijnen, limonadesiropen, azijnen en halffabrikaten, zoals vruchtenpulp 
voor huishoudjam. Het assortiment groeide geleidelijk. De conserverings-
methode ontwikkelde zich eveneens stapsgewijs, onder andere door pulp 
in inmaakstations te bewaren. Al snel bleek de kredietverlening een groot 
probleem. Om de continuïteit van zijn bedrijf niet in gevaar te brengen, 
ging Taminiau in juni 1910 een compagnonschap aan met de fruitleveran-
cier J.F. Baltussen uit Elst. De vennootschap onder firma hield na vier jaar 
op te bestaan, omdat de financiële problemen toen waren opgelost. 
 
Leveranties aan Engeland en Duitsland tijdens en na de Eerste Wereldoor-
log zorgden voor een grote omzetstijging, terwijl de kosten tot een mini-
mum beperkt bleven. In 1919 had echter plotseling een enorme daling in 
de omzet plaats. Tegelijkertijd stegen de loon-, vracht- en reclamekosten 
sterk. Ook in de jaren daarna kwam hierin geen verbetering. Bovendien 
bracht in 1924 de Bank-Associatie te Amsterdam het bankkrediet aanmer-
kelijk terug. Taminiau wist een dreigend faillissement te voorkomen, toen 
hij erin slaagde een obligatielening aan te gaan met leveranciers, vrienden 
en familieleden. Op 1 maart 1929 verbeterde de kapitaalpositie van het 
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bedrijf door de oprichting van een naamloze vennootschap. Als venno-
ten traden op: A.Th. Donders (GS 575), koopman te Arnhem, J.J. 
Donders (GS 592), fabrikant te Arnhem, J.L.L. Taminiau en zijn zoon 
Jan, beiden te Elst. 
 
De ruimere middelen maakten het mogelijk bedrijfsovernames te doen. 
Om het productievacuüm van het typische zomerbedrijf in de winter-
maanden op te vullen, werden in 1932 en 1935 twee appelstroopfabrie-
ken overgenomen. Vervolgens zocht Taminiau een nieuwe partner. On-
derhandelingen met de N.V. Centrale Suiker Maatschappij (CSM) resul-
teerden in 1937 in de overname van het hele aandelenpakket. CSM 
verzekerde zich op deze manier van de afzet van suiker en derivaten 
aan de conservenfabriek in Elst. Het bleek een gouden greep en bete-
kende onmiskenbaar een versterking van Taminiaus positie ten opzich-
te van de concurrentie. Met toestemming van CSM vond twee jaar later 
de overname van een vruchtensap- en jamfabriek in Alphen aan den 
Rijn plaats. Geleidelijk aan ging het oorspronkelijke eenvoudige fabrica-
geproces plaatsmaken voor een moderne wetenschappelijke vruchten-
conservenfabriek. De producten werden meer en meer onder het merk 
TEO (Taminiau-Elst-Overbetuwe) verkocht. Ook werd 
de fabrieksgevel aan de spoorzijde van een grote ‘T’ 
als logo voorzien. 
 
 
 
 
Op 18 januari 1939, twee jaar nadat de familie Taminiau was verhuisd 
naar de Canisiussingel 27 in Nijmegen, kwam Jans vrouw Agnes 
(‘Neesken’) te overlijden. Zij leed aan artritis en bewoog zich de laatste 
jaren van haar leven in een invalidenwagentje. Ze heeft het bij haar 
echtgenoot niet altijd even gemakkelijk gehad. In de familie gaat het 
verhaal dat Taminiau, die goedgevig was, bij gelegenheid van een grote 
onderhoudsbeurt aan het kerkorgel in de Sint-Werenfriduskerk in Elst 
een belangrijk geldbedrag schonk. Dit was echter zoveel dat er voor de 
aankoop van vloerbedekking in hun nieuwe huis geen geld meer was. 
Op 20 november 1940 hertrouwde Jan Taminiau met zijn procuratie-
houder van de bedrijfsadministratie, Eugenie Kreté. Dit hertrouwen zo 
vlak na het overlijden van zijn eerste echtgenote vond men in familie-
kring niet van goede smaak getuigen. Korte tijd later verhuisde het 
echtpaar naar de Graadt van Roggenstraat in Nijmegen. 
 
Taminiau was een bekende persoonlijkheid in diverse werkgeversver-
enigingen, zoals de Kerckeboschclub en de Nederlandsche Bond van 
Jamfabrikanten. Hij was verbaal zeer begaafd, goed in talen en 
had een goed zakelijk inzicht. Hij was een gemeenschapsmens, 
die eerder zocht naar wat mensen bindt dan wat hen scheidt. Het 
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Beknopte jaarrekening 2013 

De verkorte exploitatierekening 2013 t.o.v. 2012 

 
Zoals u ziet hebben wij in 2013 een positief resultaat   
Het verschil tussen 2013 en 2012 zit hem vooral in de kosten 
van de Dondersdag 2012. 
Op de volgende pagina vindt u de balansopstelling waaruit blijkt 
dat onze financiële situatie nog steeds gezond is, hoewel wij ons 
zorgen maken over een teruglopend aantal abonnementen ! 
 
Henk Weijters (GS V.593) 
Penningmeester 
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  2013  2012 
  €  € 

     

OPBRENGSTEN    
Abonnement opbrengsten 2.113  1.901 
Verkoop jubileumboek 275  264 
Donaties en giften 423  135 

  2.811  2.300 

     

KOSTEN     
Reis- verblijfkosten 95  83 
Algemene kosten en onderzoek  181  323 
Kantoorkosten 69  30 

Afschrijving/onderhoud computers 698  0 
DondersNieuws  546  651 
Dday en DN specials 0  1.150 
Internet/site/publiciteit 758  836 

  2.347  3.073 

     

     

Exploitatieresultaat 464  -773 

familieleven van zijn medewerkers ging hem ter harte; ook van het wel 
en wee van de Elster bevolking was hij goed op de hoogte. Taminiau 
was bovendien zeer geïnteresseerd in archeologie en in de geschiedenis 
van de R.K. parochie van de Heilige Werenfridus aldaar. Zo was hij be-
trokken, ook financieel, bij de oprichting van het R.K. Verenigingsge-
bouw “Het Centrum”, waar hij vele jaren lid van de raad van beheer 
was. 
 
Op 18 mei 1941, de dag waarop hij 65 jaar werd, nam Taminiau af-
scheid als algemeen directeur. Vanaf die dag liet hij zijn zoon Johannes 
Josephus Maria ( Jan) als directeur fungeren. Zelf bleef hij als directeur-
adviseur aan het bedrijf verbonden, doch hij wenste geen eindbeslissin-
gen meer te nemen. Toen de geallieerde legers op 17 september 1944 
hun sprong naar Arnhem waagden, lag de fabriek plotseling midden in 
het krijgsrumoer. Een dag later werd op het spoorwegemplacement een 
aantal wagons met munitie opgeblazen, tengevolge waarvan de gebou-
wen aanzienlijke schade opliepen. In november 1944 moest de bevol-
king evacueren, omdat het niet was uitgesloten dat de Betuwe onder 
water zou worden gezet. Om die reden werd besloten de jamproductie 
voor de inmiddels bevrijde provincies naar Oss over te brengen. Bij de 
N.V. Zwanenberg werden hiertoe enkele loodsen gehuurd. De goede-
renvoorraad in Elst werd in 654 autovrachten van drie tot tien ton naar 
Oss overgebracht. De bedrijfsadministratie kwam in Nijmegen terecht. 
Een gedeelte van het achtergebleven personeel ging zo vaak als moge-
lijk naar de fabriek in Elst om er de oorlogsschade te herstellen. Na en-
kele maanden was het complex weer bruikbaar voor productiedoelein-
den, maar gebrek aan personeel, het stilvallen van de aanvoer van 
grond- en brandstoffen, het ontbreken van verpakkingsmateriaal en de 
aanwezigheid van mijnen vertraagden de hervatting van de productie in 
Elst. Pas in augustus 1945 kon een gedeelte van de werkzaamheden uit 
Oss worden overgenomen. Voor de werkgelegenheid in Elst was dit be-
langrijk getuige het aantal medewerkers dat kort na de oorlog in de 
fabriek werk had. In 1947 waren er 370 personeelsleden werkzaam en 
tijdens de campagne, het sorteren van de vruchten vóór de productie, 
waren er in dat jaar zelfs 850 mensen aan het werk, ongeveer 15% van 
de Elster beroepsbevolking. 
 
Na zijn aftreden als directeur vond Jan Taminiau sr. tijd om als ama-
teurhistoricus een boek te voltooien over de geschiedenis van Elst. Het 
boek verkondigde de stelling dat er in Elst een Romeinse nederzetting 
was geweest. Argumenten voor deze stelling vond Taminiau in de 
grootte van het gotische kerkgebouw, in het feit dat Elst in 726 tot het 
bezit van de frankische koning Karel Martel behoorde, in het feit dat de 
heilige Werenfridus er was begraven, alsmede in de vondst van 
veel Romeinse munten. In 1947 werden bij het herstel van de in 
de oorlog beschadigde kerk twee Romeinse tempels ontdekt. 
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Twijfelende historici waren nu overtuigd. Het wapenfeit kon echter niet 
meer worden vermeld in Taminiaus in 1946 uitgebrachte studie Geschie-
denis van Elst in de Over-Betuwe en zijn R.-K. parochie vanaf het jaar 
O.H. 690 tot op onze dagen. 
 
Op 1 mei 1952, precies vijftig jaar nadat hij de fabriek in Elst was begon-
nen, nam Taminiau tijdens een groot feest afscheid als directeur-
oprichter en als adviseur. Vier jaar eerder, ter gelegenheid van de her-
denking van de oorspronkelijke start van het bedrijf in Zutphen, was hij 
al benoemd tot ereburger van Elst en was er ook een straat naar hem 
vernoemd. Op 24 april 1948 was Taminiau benoemd tot Ridder in de Or-
de van Oranje Nassau. Na het overlijden van Eugenie Kreté in 1955 ver-
huisde Jan Taminiau naar een flat aan de Batavierenweg in Nijmegen. 
Zes jaar later ging hij voor een onderzoek naar het St. Canisius-
ziekenhuis. Hij moest daar blijven en liet, toen zijn levenseinde in zicht 
kwam, zijn dagboek halen waarin hij met bevende hand schreef: “Deo 
Gratias”. Een bijzonder leven eindigde op 19 juni 1961. 
 
 
 
 
 
 
Werken 
•Geschiedenis van Elst in de Over-Betuwe en zijn R.K. parochie vanaf het 
jaar O.H. 690 tot op onze dagen, Nijmegen, Utrecht 1946 
Literatuur 
•J.J.M. Taminiau, De geschiedenis van het geslacht Taminiau in de Noor-
delijke Nederlanden, 1973, manuscript aanwezig in de bibliotheek van 
het Gelders Archief Arnhem 
•H.J.M. Mijland, Inventaris van het archief van Taminiau’s Conservenfa-
brieken N.V. 1898-1958, Arnhem 1975 
•S.E.M. van Doornmalen (red.), Terugblik. Wonen en werken in de Betu-
we 1900-2000, Opheusden 2000 
•De Betuwe, 29-4-1960 en 23-6-1961 
 
Bronnen• 
Archivalia betreffende de familie Taminiau, berustend bij mevr. drs. 
M.A.C. Taminiau te Rotterdam 
A.B.J. Teulings 
Uit: Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 4, Bekende en onbekende 
mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie: dr. J.A.E. 
Kuys (eindredactie), drs. C.A.M. Gietman, drs. R.M. Kemperink, E. Pel-
zers en dr. P.W. van Wissing. Verloren Hilversum, 2004, pagina's 117-
120. 

Pagina 8     DondersNieuws oktober 2014 

Donders eerste vrouwelijke 
burgemeester van Roermond 

13 oktober 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 
GELDROP - Rianne Donders-de Leest (GS 847) is maandag-
avond in Roermond gepresenteerd als nieuwe burgemeester 
van die stad. 
Donders (CDA) is nu nog burgemeester van Geldrop-Mierlo. 
Donders werd gepresenteerd tijdens een speciale gemeente-
raadsvergadering. Met de benoeming van Donders krijgt Roer-
mond na 2,5 jaar weer een 'vaste' burgemeester, bovendien de 
eerste vrouwelijke in de geschiedenis van de stad. 
Spoedig benoemd 
De voordracht van Donders door de Roermondse vertrouwens-
commissie kreeg maandagavond de instemming van de Roer-
mondse raad. De commissie gaat er nu van uit dat de minister 
spoedig tot benoeming zal overgaan. 
Geldrop-Mierlo 
Rianne Donders werd in 2004 in Geldrop-Mierlo benoemd, in 
2010 volgde een herbenoeming. In 1990 begon haar politieke 
carrière als gemeenteraadslid in Etten-Leur. 
18 kandidaten 
In totaal waren er 18 kandidaten voor de functie in Roermond. 
De Limburgse stad had al eerder een burgemeester die vanuit 
Zuidoost-Brabant overkwam: in 2003 verruilde Henk van Beers 
Laarbeek voor Roermond. 
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Riann Donders  

 

Foto  

René Manders 



04-09-2014 
 

Plan historische scheepswerf Arnhem leeft 
weer 
 
ARNHEM - Er gloort weer hoop voor het plan van de Stichting 
Historische Schepen Arnhem (SHSA) om een historische 
scheepswerf te beginnen op Stadsblokken in Arnhem-Zuid. 
De plannen, die al jaren circuleren, waren door de curator van 
Phanos terzijde geschoven bij het maken van een visie voor het 
gebied, genaamd 'De Eilanden'. De werf zou te groot worden, 
was het oordeel. 
 
Kleiner 
Inmiddels heeft de SHSA een bescheidener idee gepresenteerd, 
dat geschikt is voor een tijdelijke vestiging van vijf jaar.  
Die plannen worden nu serieus onderzocht, zegt Arnhemmer 
Frank Donders (GS 579) namens curator Cees de Jong. 
 
Angeren 
De SHSA is al ver met de uitwerking. Een kraan is er al. Die 
staat momenteel in Angeren. Een voormalige blusboot zal die-
nen als voetveer tussen het voormalige terrein van de Arnhem-
se Stoomsleephelling Maatschappij (ASM) en de Rijnkade. 
Tevens wordt samengewerkt met Geniet In de Weerd, dat per-
soneel zal leveren voor de horecagelegenheid bij de werf en het 
veer. 
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De Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij De Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij 
(ASM), inspiratie voor de historische werf.(ASM), inspiratie voor de historische werf.  
Gelders ArchiefGelders Archief  

Opvallende familiezaken 

 

Wij hebben hier een begin gemaakt met het verzamelen van fa-
miliezaken die duidelijk afwijken van het gemiddelde patroon. Al-
leen zaken die in het 2007-familieboek terug te vinden zijn staan 
hier vermeld. U kunt die op basis van het GS-nummer gemakke-
lijk terug vinden. Dit lijstje is maar een begin en zal zeker aange-
vuld worden.  
Op de website staat meer zaken, echter die zijn niet traceerbaar 
op GS-nummer.  
Wij hopen dat u met deze nieuwe en bredere kijk op een aparte 
nieuwe kleurrijke wijze naar onze Donders familie kijkt. 
 

GS 9 en 620 Het ontstaan van de familienaam Donders 

GS 97/4 Peerke Donders, missionaris in Suriname 

GS 125/10 Henri Donders, “de kromme van het rechte spoor” 

GS 235 en 237 Aparte voornamen door Hongaarse (groot)moeder 
  van GS 235 

GS 307/2 Roy Donders, stylist van het zuiden (2013, 2014) 

GS 340 Professor dr. F.C. Donders, oogheelkundige en fy
  sioloog 

GS 446 Jos Donders, erg bekende Tilburgse architect 

GS 583 4 kinderen geadopteerd 

GS 605/1 Adolf Donders, domproost in Münster (Duitsland) 

GS 848 Een Donders vader met 4 kinderen Gijsberts, 2 
kinderen Gijsbrechts en 1 kind Donders 

GS 1130 Huwelijk in Las Vegas (USA) 

GS V.889         Mireille Donders, deelnemer Olympische Spelen 
1996 en          2000 

 

Heeft u nieuwe of aanvullende informatie die hier bij aansluit, wij 
staan er klaar voor. Wij kunnen samen een prachtige lijst samen-
stellen waardoor je met andere ogen naar onze Donders familie 
kijkt.  

Hein Donders (GS 809) 
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Oproep ! 
 
Mogen wij nog een keer een oproep doen? 
Anders mag u deze vraag zien als een herinnering aan een eer-
dere oproepen.  
 
Als eerste willen wij u vragen om os bulletin DondersNieuws te 
promoten. Kijk eens rond bij familieleden, misschien zitten daar 
nieuwe leden bij. Dit geldt ook voor aangetrouwde familieleden. 
 
Als tweede punt vragen wij medewerking voor het verzamelen 
en aanmelden van familiegebeurtenissen, zaken die wij in de 
databank vastleggen. Wij stellen het op prijs om een rouwad-
vertentie of een scan ervan te ontvangen. Deze geven vaak veel 
en ook recente informatie. Kijk ook eens in de hier gepubliceer-
de ‘Aanvulling’ waarin personen voorkomen waarvan namen en 
geboortedatums onbekend zijn. 
In het algemeen gaat het de stichting om de volgende familie-
gegevens: 
 
Wenslijstje familiegegevens 
Welke personen: 

a) alle personen met de familienaam Donders (zowel 
 mannen als vrouwen) 
b) partner(s) van deze Donders personen 
c) schoonouders van Donders personen 
d) kinderen van (mannelijke of vrouwelijke) Donders 
 personen met hun partner  
 
Welke gegevens zijn gewenst: 

e) volledige voornamen (Burgerlijke Stand), roepnaam, 
 familienaam 
f) geboren/dood geboren, gewettigd, erkend, geadop
 teerd 
g) plaats en datum geboren/dood geboren 
h) plaats en datum samenwonen/huwelijk/scheiding  
i) plaats en datum overlijden/begraven/crematie 
       NB: bij plaatsnaam s.v.p. de provincie en land aange
 ven. 
 
 

Broodjes en tips van brandweer  
Goirlenaren kriigen lunch in brandweerkazerne, met  
veiligheidstips en een excursie.  
20/10/2014 

 
Twintig Goirlese dames en enkele heren hangen aan de lippen 
van Ange Goetier, medewerker risicobeheersing van de brand-
weer Midden-West  Brabant. “Denk eraan, hert wordt nu eerder 
donker, dan wil je gezellig kaarsjes branden in je woonkamer. 
Maar blijf daar steeds bij in de buurt, of doe ze in een stolp”. En 
dan adviseert ze natuurlijk ook de aanschaf van rookmelders. 
“Die geven bewoners 3 tot 5 minuten de tijd om te vluchten. 
Daarna is verstikking door rook mogelijk”. 
 
 
Ook Annie Donders (GS 954) vertelt over haar ervaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn deur was open gezaagd. 
”Drie jaar geleden had ik een pannetje laten droogkoken 
Ik zou babysitten en was de pan vergeten uit te zetten. 
Mijn buurman hoorde de rookmelder en belde de brandweer. 
Mijn zoon werd gebeld en vertelde mij er van. 
Eenmaal thuis bleek mijn deur open gezaagd, de brand was 
voorkomen dankzij de rookmelder. 
De deur werd keurig tijdelijk dichtgemaakt”. 
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Jelle Donders verovert knap brons up BK beloften 
< Mooiste moment van het |aar > 
 
Vooraf hadden weinig wielerliefhebbers verwacht dat de Belgische 
Jelle Donders (GS 1117) het podium van een Belgisch kampioen-
schap voor beloften zou kunnen halen.  
De eenentwintigjarige Bornemnaar speelde het zondag 24 augustus 
in Tervuren voor elkaar. Jef Van  Meirhaeghe bleef het peloton nog 
nipt voor.   
In de sprint moest Donders enkel Bert Van Lerberghe nog laten 
voorgaan. 
 
Na afloop van het BK was Jelle Donders zelf verbaasd over zijn 
mooie prestatie. 
Al had ik vooraf gehoopt dat het tot eens print zou komen.  Om die 
reden had ik me onderweg wat gespaard. Op twee ronden van het 
einde vreesde ik dat mijn plannetje in duigen zou vallen toen er 
een grote groep wegreed. Gelukkig kwam alles een ronde na dien 
weer samen op Jef Van Meirhaeghe na, lk zat vrij ver naar achteren 
en ben in één ruk naar' voren  opgeschoten.  
 
 
 
 
 
Jelle Donders staat te blinken op 
hot podium met zijn bronzen me-
daille. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelle Donders uitslagen 

www.cyclingdatabase.com/rider/jelle-donders/6213 

Pagina 22     DondersNieuws oktober 2014   

Additioneel zijn wij ook erg geïnteresseerd in de mensen en fa-

milies die bij deze gegevens horen: 

j) beroepen, titels, onderscheidingen (onderscheidingen 
 bij voorkeur met jaartal) 
k) emigraties (met plaats en datum), familieverhalen, 
 anekdotes, etc. 

 Alle teksten die u het vermelden of vastleggen waard 
 vindt voor dit moment of voor het nageslacht. 

l)  foto’s van familieleden en familiegebeurtenissen 
 (bruiloften, huldigingen, onderscheidingen). Ook pas
 foto’s (met jaartal) voor de website zijn welkom.  

m)  geboortekaartjes, trouwkaarten, rouwbrieven en bid
 prentjes, foto grafzerk (met gegevens kerkhof) 

 
Stichting Familiearchief Donders 
Secretariaat 
p/a Atjehstraat 1 
5014 BK Tilburg 
 
Secretariaat: secr@dondersnieuws.nl 
Databank:     data@dondersnieuws.nl 
 
Dit soort gegevens is waardevol voor ons archief.  
Wij hopen op uw medewerking. 
Hein Donders (GS 809) 
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Frans Donders (GS 276) zingt al heel zijn leven. 

 

2-2-2011 

N.a.v. genealogievragen aan Frans Donders (GS 276) kwamen 
onderstaande details naar voren. Het lijkt mij een mooi verhaal te 
kunnen worden. Hij stelt voor om het verhaaltje door ons te laten 
maken d.m.v. een soort interview. Ik heb er eigenlijk geen tijd 
voor naast mijn andere bezigheden en bovendien denk ik dat niet 
weet hoe zo'n interview aan te pakken. Daarnaast zou het inter-
view mogelijk alleen via e-mail gevoerd kunnen worden want 
Frans woont in Frankrijk (Saint Ambroix). 
DondersNieuws lezers, heeft een van jullie zin en tijd om te 
proberen hier iets van te maken?  
Als wij bepaalde hulptroepen zouden hebben die afgeronde 
werkzaamheden zouden willen/kunnen uitvoeren, dan zou 
dat erg welkom zijn. We hebben nog wel meer van die pro-
jecten. 
 
 
 
15-1-2011 
Op onderstaande 
link kun je zien en 
horen waar ik me 
hier in Frankrijk 
mee bezig houdt. 
Het filmpje is ge-
maakt door een 
bezoeker en op  
youtube gezet. 
           
 
http://www.youtube.com/watch?v=n8LkNcVqdfY 
 
16-1-2011 
Ik heb dat filmpje bekeken. Ik ga ervan uit dat het een hobby van 
je is. De kwaliteit van geluid en beeld vielen jammer genoeg te-
gen maar dat zal wel aan de telefoon (?) hebben gelegen. Klinkt 
wel prachtig. Doe je dit alleen in Saint-Ambroix? 
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22-06-2014   Midzomerloop Goirle, Goirle  
M35, 10 KILOMETER 
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd 
1 Christ Donders 1971 TilburgRR     35:00 
 
14-06-2014   Zwolse Halve Marathon, Zwolle M40,   
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd 
6 Richard Donders  Nederland     1:22:28 
 
14-06-2014   Kragten Avondloop Herten, Herten 5000M  
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging
 Tijd  Snelheid Tempo 
53 Bart Donders 1968 Swift     25:32 
 11,74 km/u 5:06 min/km 
 
14-06-2014   Dwars Door Dongen, Dongen800, GR.  
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging 
8M Julia Donders 2007 Sporckt      4:24 
  
8J Cas Donders 2007 Sporckt      4:09 
 11,56 km/u 5:11 min/km 
800, GR. 4 J 
10 Thijmen Donders 2006 Sporckt      4:03 
  
10000, M35 10 
4 Christ Donders 1971 TilburgRR    33:52 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Wie is wie ? 
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Behalve de Tilburg 10 Miles zijn er nog veel meer loopwedstrijden 
kijk voor de aardigheid eens op www.uitslagen.nl  
en zoek naar Donders.  
(een greep uit alle loop-uitslagen 2e halfjaar 2014:) 
 
13-09-2014   29e Politietriathlon Spijkenisse, Spijkenisse  
Plts Naam GJ Woonplaats Tijd  
Bart Donders 1984 Brussel (BEL) 2:46:47 
  
31-08-2014   Royal Run, Baarn  
Plts Naam GJ Woonplaats Tijd 
929 Kirsten Donders 1955 Soest 50:48  
 
30-08-2014   Veldhoven Trimloop 5EM, Veldhoven  
Plts Naam GJ Woonplaats Tijd  
46 Paul Donders 1951 Veldhoven 47:17 
 
24-08-2014   TRR-Bosloop, Kinderloop 500M Tilburg  
Plts Naam  Woonplaats Tijd  
2 Julia Donders   2:48 
             MTRIM, 15 KM 
Plts Naam  Woonplaats Tijd 
28 Erwin Donders   1:23:39  
 
13-08-2014   Vakantieloop, Biest-Houtakker 10KM  
Plts Naam  GJ TilburgRR Tijd 
1 Christ Donders 1971  33:50 
  
 
05-07-2014   Wiezoloop, Wierden 10KM 
Plts Naam  Woonplaats Tijd 
4 Richard Donders Nederland  38:27  
 
29-06-2014   Galgenloop, Berkel-Enschot  10EM Tijd 
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging  
2 Christ Donders 1971 TilburgRR 56:01  
 
28-06-2014   Univé Stadsloop Appingedam, Appingedam 10KM 
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging 
6 Richard Donders 1970 Nederland 36:15 
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16-1-2011 
Wat mijn zingen betreft, dat doe ik niet alleen in St.Ambroix, 
Dat doe ik in de hele omgeving hier, o.a. in Uzes, Ales, Anduze 
etc. Ook heb ik in de arena van Ales een rol gezongen in de 
opera "Carmen" en met een beroepsgezelschap in de opera 
"Madam Butterfly" en dat voor een amateur uit Tilburg , waar ik 
overigens  ook diverse rollen heb gezongen in diverse opera's. 
Ik zing al vanaf mijn 8e jaar, ben begonnen in een kinderkerk-
koor in Leiden en van lieverlee in de klassieke muziek terecht 
gekomen en heb in zowat heel Europa gezongen met de koren 
waar ik lid van ben geweest en met een beroepsgezelschap de 
opera "Zauberflöte"in Avilla in Spanje en België. Ook mijn echt-
genote zingt en heb haar daardoor leren kennen. Wat je bedoelt 
met "het zal wel aan de telefoon hebben gelegen"snap ik niet. 
Mocht je nog meer willen weten, laat dat dan maar weten       
Groeten en tot noggus. 
  
18-1-2011 
Je hebt laatst je zang carrière zo uitgeschilderd en dat van Hen-
ny. Zou je het iets vinden om voor de Dondersen hier een ver-
haaltje over te schrijven? Het is toch best apart dat je zingend 
heel Europa door gaat? Wij zouden het erg op prijs stellen. Ik 
veronderstel dat je het familiebulletin DondersNieuws kent waar 
we dat dan in willen plaatsen. Al die verhalen geven een beeld 
van het leven en hobby’s van onze familieleden. Een belangrijke 
aanvulling op de kale genealogie. 
   
1-2-2011 
Wat betreft het schrijven van een verhaaltje over mijn zangcar-
rière, daar zal ik eens goed over na moeten denken. Dat gaat 
over een periode van 67 jaar, dus niet alles staat mij nog helder 
voor de geest, bovendien ben ik zanger en die zingt en verteld 
alleen maar voorgekauwde teksten, hoewel ik voor de lol ook 
een aantal carnavalsliedjes heb geschreven voor het Tilburgse 
carnavalsgebeuren, zowel tekst en muziek en ben diverse keren 
in de prijzen gevallen.   
Misschien helpt het als je wat gerichte vragen zou stellen. Een 
soort van interview dus. 
Bonne chance 
 
Jammer, maar hierbij is het gebleven. 
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Juichpak in Barneveld? 
Gepubliceerd: nu.nl  

Juichpak Roy Donders weg uit Barneveldse supermarkt 
 

Supermarkt Jumbo heeft in Barneveld alle verwijzingen naar de 
WK-juichpakken van stylist Roy Donders met onmiddellijke in-
gang uit de  
winkel verwijderd. 
Het zwaar gelovige publiek zou aanstoot nemen aan de 
'duivelse' achternaam van de beroemde Brabander, meldt De 
Telegraaf. 
Het dorp in Gelderland was te klein toen de supermarktketen 
onlangs de WK-campagne rond 'de stylist van het zuiden' lan-
ceerde. De actieslogan "We geven ze op hun donders" viel bij 
de Barneveldse kerkgangers zo slecht dat alle bordjes, posters, 
flyers en stickers halsoverkop uit de winkel zijn gehaald. 
 
 
 
 
 
Het hoofdkantoor van Jumbo staat 
achter de beslissing van de filiaal-
houder, laat directeur Frits van Eerd 
weten. "Als klanten klachten hebben 
vanwege een bepaalde geloofsovertui-
ging, kan ik me goed voorstellen dat 
daar iets aan gedaan wordt." 
Alle filialen hebben de vrijheid om de 
winkel te laten aansluiten bij het loka-
le publiek, aldus Van Eerd.  
 
Niet-(zwaar)gelovigen kunnen in Barneveld wel sparen voor de 
juichpakken van de tv-ster. Die moeten ze dan vervolgens op 
internet bestellen. Barnevelders die op de foto willen met een 
enorme kartonnen Roy Donders, zullen moeten uitwijken naar 
de Jumbo in het dorpje Voorthuizen, zo’n zes kilometer verder-
op. 
 
(Red. Vind u ook dat u een duivelse achternaam hebt, of juist 
niet? Laat het ons weten) 
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Basketbalinternational Francis Donders 
naar Nottingham Wildcats 
30 september 2014 
 

De Eindhovense basketbalster Francis Donders (GS 1352) is 
weer onder de pannen. 
De Oranje-international heeft in Engeland een eenjarige verbin-
tenis getekend bij Nottingham Wildcats. Point guard Donders 
zocht deze zomer een nieuwe club. Door een voetbreuk keerde 
ze na avonturen in België, Oostenrijk en Duitsland vorig jaar 
tijdelijk terug naar Nederland om te revalideren. Uiteindelijk 
maakte ze het seizoen af bij eredivisionist Dozy Den Helder. De 
zomer overbrugde ze door clinics te geven en zelf te basketbal-
len in de Rock Da Rim Summer League voor mannen in Eindho-
ven. Donders: "Met het team Jimmy Ras zijn we ongeslagen 
kampioen geworden en heb ik de MVP-titel gewonnen." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  'Hoogste Engelse divisie is  
   vergelijkbaar met Bundesliga' 

Ze had meerdere opties en koos er na overleg met haar agent 
voor om haar profcarrière te vervolgen bij het Nottingham Wild-
cats van coach Dave Greenaway. "Ik kijk er erg naar uit", rea-
geerde Donders vanuit Nottingham. De hoogste Engelse divisie 
staat prima aangeschreven en is volgens Donders vergelijkbaar 
met de Bundesliga. In Duitsland speelde de Eindhovense voor 
Osnabrück. 
Donders hoopt komend seizoen in Groot-Brittannië minimaal 
één prijs te winnen. Nottingham Wildcats komt uit in het Natio-
nal Championship, de CUP (nationale beker waar ieder team 
zich voor kan inschrijven) en de Trophy (Womens British Bas-
ketball League Division 1). 

Roy lust ze ook al gruun   
Brabants Dagblad 13 november 2013 
 

Een liedje over Rooi Stien, een fraaie ode aan Gerrit Poels en 
een quiz met 13 als antwoord, dat is ‘We lusse ze gruun!’ 
door Joost Goutziers  
 
Karin Bruers noemde ‘We lusse ze gruun!’ al vanaf het eerste 
lied kei-gezellig en maar weinigen in de Schouwburg zullen La 
Bruers tegenspreken. De schoonste stad van ‘t laand en onze 

vader is fabri-kaant, opende schrijver en enter-tainer Frank van 
Pamelen en hop de handjes gingen de lucht in. Pretentie? Niks 
ervan: lol maken! 
Als je dan Roy Donders (GS 307) laat opdraven (tussen zijn 
uitroepen als ‘Tilburg we gaan zwaaien’ en ‘ik wil die handjes 
zien’ was te horen dat hij heel behoorlijk kan zingen) Hij zong 
een lied en verontschuldigde zich vanaf het podium bij zijn 
moeder omdat hij haar op Schiphol had laten wachten. en je 
laat Karin Bruers de avond ongeremd aan elkaar babbelen, dan 
stap je uitgelaten de zaal uit. 
 
‘We lussen ze gruun’ is bedacht voor Tilburg 200 en nieuw  
leven ingeblazen voor het Jaar 013. Deze keer met een 013-
quiz met Bruers als quizmaster. Alle antwoorden bleken hetzelf-
de. Hoe-veel letters heeft Kruikenzeiker?13! Wat is het doelsal-
do van Willem II? 13 (29 voor zestien tegen)! 
Frank van Pamelen zal Frank van Pamelen niet zijn als ‘We  
lusse ze gruun!’ geen vervolg gaat krijgen. 
 
De show begon om klokslag 20.13 uur.  
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Nieuwe Veste wint Festival LINK 
30 juni 2014 
 
TILBURG - Theatergroep Nieuwe Veste uit Breda heeft zondag 
in Tilburg LINK gewonnen, het Brabantse theaterfestival voor 
en door jongeren. Daar namen acht groepen aan deel, waaron-
der Factorium Tilburg. 
 
Beste acteur werd Teun Donders (GS 1171) van de groep No 
Guts No Glory. 
No Guts No Glory! Van Factorium Podiumkunsten brengt 'De 
Nieuwe Staatvrede', gebaseerd op A Clockwork Orange!  
Spannend!  

 
 
 
 
 
 
Als wij ons niet vergissen gaat Teun ook 
een rol spelen in de Tilburgse Revue 
2015 “Ik zat oe leere”  
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Tweede leven Beukenhof Biezenmortel  
5 augustus 2014 
 
Het is twintig jaar geleden dat Henk Donders (GS 1092) en 
Ingrid Meeuwsen groepsaccommodatie Beukenhof overnamen 
van de laatste zusters Franciscanessen. Gemiddeld zijn er nu 
18.000 overnachtingen per jaar. Het is inmiddels ook een offici-
ële trouwlocatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste weekeinde van september 2014 viert Beukenhof 
haar verjaardag. Dorpsfeest Biezenmortel Bruist wordt dan op 
zaterdag gehouden in de tuin. En die vrijdag is er een reünie 
voor de vele oud-werknemers. De zondag staat in het teken 
van diverse activiteiten voor alle leeftijden met onder meer een 
dorpsquiz en muzikale optredens. 
 
Het Capucijnenklooster waarin Beukenhof gevestigd is dateert 
uit 1920. Het is gebouwd als studieklooster met een kleine kerk 
voor de paters Capucijnen die priester wilden worden. De Capu-
cijnen konden geheel voor zichzelf zorgen middels de moestuin 
en boomgaard, watertoren, timmerwinkel, bakkerij, meelka-
mer, boekbinderij, veestallen, brouwerij, wasserij, ververij en 
de studeerruimten. In het dorp Biezenmortel waren de paters 
Capucijnen als stimulator actief bij judo, school, zang en toneel. 
 
(red. Onze D-Day Dondersdag-2012 vond op Beukenhof plaats) 
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Juichpak in Barneveld? 
Gepubliceerd: nu.nl  

Juichpak Roy Donders weg uit Barneveldse supermarkt 
 

Supermarkt Jumbo heeft in Barneveld alle verwijzingen naar de 
WK-juichpakken van stylist Roy Donders met onmiddellijke in-
gang uit de  
winkel verwijderd. 
Het zwaar gelovige publiek zou aanstoot nemen aan de 
'duivelse' achternaam van de beroemde Brabander, meldt De 
Telegraaf. 
Het dorp in Gelderland was te klein toen de supermarktketen 
onlangs de WK-campagne rond 'de stylist van het zuiden' lan-
ceerde. De actieslogan "We geven ze op hun donders" viel bij 
de Barneveldse kerkgangers zo slecht dat alle bordjes, posters, 
flyers en stickers halsoverkop uit de winkel zijn gehaald. 
 
 
 
 
 
Het hoofdkantoor van Jumbo staat 
achter de beslissing van de filiaal-
houder, laat directeur Frits van Eerd 
weten. "Als klanten klachten hebben 
vanwege een bepaalde geloofsovertui-
ging, kan ik me goed voorstellen dat 
daar iets aan gedaan wordt." 
Alle filialen hebben de vrijheid om de 
winkel te laten aansluiten bij het loka-
le publiek, aldus Van Eerd.  
 
Niet-(zwaar)gelovigen kunnen in Barneveld wel sparen voor de 
juichpakken van de tv-ster. Die moeten ze dan vervolgens op 
internet bestellen. Barnevelders die op de foto willen met een 
enorme kartonnen Roy Donders, zullen moeten uitwijken naar 
de Jumbo in het dorpje Voorthuizen, zo’n zes kilometer verder-
op. 
 
(Red. Vind u ook dat u een duivelse achternaam hebt, of juist 
niet? Laat het ons weten) 
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Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles   

 

M40, WESTR 10 EM 

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging 

  Netto Snelheid   

5 Christ Donders 1971 Tilburg Road Runners
   56:01 17,23 km/u  
 

MREC, RECR. 10 EM 

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging 

  Netto Snelheid  

702 Jeroen Donders 1976 Tilburg  
  1:19:31 12,14 km/u  
740 Roel Donders 1987 Tilburg  
  1:19:51 12,09 km/u  
1472 Ger Donders 1949 Tilburg  
  1:27:17 11,06 km/u  
1664 Erwin Donders 1973 Tilburg  
  1:29:12 10,82 km/u  
2032 Dennis Donders 1980 Tilburg  
  1:33:51 10,28 km/u  
 
B10EM, BEDR. 10 EM 

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging 
  Netto Snelheid  
10 Richard Donders 1973 Biologische Slager v 
  1:03:05 15,30 km/u  

 

B10KV, BEDR. 10 KM V 

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging 

  Netto Snelheid  

40 Sandra Donders  Rabobank Tilburg  
  55:32 10,80 km/u  



Behalve de Tilburg 10 Miles zijn er nog veel meer loopwedstrijden 
kijk voor de aardigheid eens op www.uitslagen.nl  
en zoek naar Donders.  
(een greep uit alle loop-uitslagen 2e halfjaar 2014:) 
 
13-09-2014   29e Politietriathlon Spijkenisse, Spijkenisse  
Plts Naam GJ Woonplaats Tijd  
Bart Donders 1984 Brussel (BEL) 2:46:47 
  
31-08-2014   Royal Run, Baarn  
Plts Naam GJ Woonplaats Tijd 
929 Kirsten Donders 1955 Soest 50:48  
 
30-08-2014   Veldhoven Trimloop 5EM, Veldhoven  
Plts Naam GJ Woonplaats Tijd  
46 Paul Donders 1951 Veldhoven 47:17 
 
24-08-2014   TRR-Bosloop, Kinderloop 500M Tilburg  
Plts Naam  Woonplaats Tijd  
2 Julia Donders   2:48 
             MTRIM, 15 KM 
Plts Naam  Woonplaats Tijd 
28 Erwin Donders   1:23:39  
 
13-08-2014   Vakantieloop, Biest-Houtakker 10KM  
Plts Naam  GJ TilburgRR Tijd 
1 Christ Donders 1971  33:50 
  
 
05-07-2014   Wiezoloop, Wierden 10KM 
Plts Naam  Woonplaats Tijd 
4 Richard Donders Nederland  38:27  
 
29-06-2014   Galgenloop, Berkel-Enschot  10EM Tijd 
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging  
2 Christ Donders 1971 TilburgRR 56:01  
 
28-06-2014   Univé Stadsloop Appingedam, Appingedam 10KM 
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging 
6 Richard Donders 1970 Nederland 36:15 
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16-1-2011 
Wat mijn zingen betreft, dat doe ik niet alleen in St.Ambroix, 
Dat doe ik in de hele omgeving hier, o.a. in Uzes, Ales, Anduze 
etc. Ook heb ik in de arena van Ales een rol gezongen in de 
opera "Carmen" en met een beroepsgezelschap in de opera 
"Madam Butterfly" en dat voor een amateur uit Tilburg , waar ik 
overigens  ook diverse rollen heb gezongen in diverse opera's. 
Ik zing al vanaf mijn 8e jaar, ben begonnen in een kinderkerk-
koor in Leiden en van lieverlee in de klassieke muziek terecht 
gekomen en heb in zowat heel Europa gezongen met de koren 
waar ik lid van ben geweest en met een beroepsgezelschap de 
opera "Zauberflöte"in Avilla in Spanje en België. Ook mijn echt-
genote zingt en heb haar daardoor leren kennen. Wat je bedoelt 
met "het zal wel aan de telefoon hebben gelegen"snap ik niet. 
Mocht je nog meer willen weten, laat dat dan maar weten       
Groeten en tot noggus. 
  
18-1-2011 
Je hebt laatst je zang carrière zo uitgeschilderd en dat van Hen-
ny. Zou je het iets vinden om voor de Dondersen hier een ver-
haaltje over te schrijven? Het is toch best apart dat je zingend 
heel Europa door gaat? Wij zouden het erg op prijs stellen. Ik 
veronderstel dat je het familiebulletin DondersNieuws kent waar 
we dat dan in willen plaatsen. Al die verhalen geven een beeld 
van het leven en hobby’s van onze familieleden. Een belangrijke 
aanvulling op de kale genealogie. 
   
1-2-2011 
Wat betreft het schrijven van een verhaaltje over mijn zangcar-
rière, daar zal ik eens goed over na moeten denken. Dat gaat 
over een periode van 67 jaar, dus niet alles staat mij nog helder 
voor de geest, bovendien ben ik zanger en die zingt en verteld 
alleen maar voorgekauwde teksten, hoewel ik voor de lol ook 
een aantal carnavalsliedjes heb geschreven voor het Tilburgse 
carnavalsgebeuren, zowel tekst en muziek en ben diverse keren 
in de prijzen gevallen.   
Misschien helpt het als je wat gerichte vragen zou stellen. Een 
soort van interview dus. 
Bonne chance 
 
Jammer, maar hierbij is het gebleven. 
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Frans Donders (GS 276) zingt al heel zijn leven. 

 

2-2-2011 

N.a.v. genealogievragen aan Frans Donders (GS 276) kwamen 
onderstaande details naar voren. Het lijkt mij een mooi verhaal te 
kunnen worden. Hij stelt voor om het verhaaltje door ons te laten 
maken d.m.v. een soort interview. Ik heb er eigenlijk geen tijd 
voor naast mijn andere bezigheden en bovendien denk ik dat niet 
weet hoe zo'n interview aan te pakken. Daarnaast zou het inter-
view mogelijk alleen via e-mail gevoerd kunnen worden want 
Frans woont in Frankrijk (Saint Ambroix). 
DondersNieuws lezers, heeft een van jullie zin en tijd om te 
proberen hier iets van te maken?  
Als wij bepaalde hulptroepen zouden hebben die afgeronde 
werkzaamheden zouden willen/kunnen uitvoeren, dan zou 
dat erg welkom zijn. We hebben nog wel meer van die pro-
jecten. 
 
 
 
15-1-2011 
Op onderstaande 
link kun je zien en 
horen waar ik me 
hier in Frankrijk 
mee bezig houdt. 
Het filmpje is ge-
maakt door een 
bezoeker en op  
youtube gezet. 
           
 
http://www.youtube.com/watch?v=n8LkNcVqdfY 
 
16-1-2011 
Ik heb dat filmpje bekeken. Ik ga ervan uit dat het een hobby van 
je is. De kwaliteit van geluid en beeld vielen jammer genoeg te-
gen maar dat zal wel aan de telefoon (?) hebben gelegen. Klinkt 
wel prachtig. Doe je dit alleen in Saint-Ambroix? 
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22-06-2014   Midzomerloop Goirle, Goirle  
M35, 10 KILOMETER 
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd 
1 Christ Donders 1971 TilburgRR     35:00 
 
14-06-2014   Zwolse Halve Marathon, Zwolle M40,   
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd 
6 Richard Donders  Nederland     1:22:28 
 
14-06-2014   Kragten Avondloop Herten, Herten 5000M  
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging
 Tijd  Snelheid Tempo 
53 Bart Donders 1968 Swift     25:32 
 11,74 km/u 5:06 min/km 
 
14-06-2014   Dwars Door Dongen, Dongen800, GR.  
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging 
8M Julia Donders 2007 Sporckt      4:24 
  
8J Cas Donders 2007 Sporckt      4:09 
 11,56 km/u 5:11 min/km 
800, GR. 4 J 
10 Thijmen Donders 2006 Sporckt      4:03 
  
10000, M35 10 
4 Christ Donders 1971 TilburgRR    33:52 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Wie is wie ? 
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Jelle Donders verovert knap brons up BK beloften 
< Mooiste moment van het |aar > 
 
Vooraf hadden weinig wielerliefhebbers verwacht dat de Belgische 
Jelle Donders (GS 1117) het podium van een Belgisch kampioen-
schap voor beloften zou kunnen halen.  
De eenentwintigjarige Bornemnaar speelde het zondag 24 augustus 
in Tervuren voor elkaar. Jef Van  Meirhaeghe bleef het peloton nog 
nipt voor.   
In de sprint moest Donders enkel Bert Van Lerberghe nog laten 
voorgaan. 
 
Na afloop van het BK was Jelle Donders zelf verbaasd over zijn 
mooie prestatie. 
Al had ik vooraf gehoopt dat het tot eens print zou komen.  Om die 
reden had ik me onderweg wat gespaard. Op twee ronden van het 
einde vreesde ik dat mijn plannetje in duigen zou vallen toen er 
een grote groep wegreed. Gelukkig kwam alles een ronde na dien 
weer samen op Jef Van Meirhaeghe na, lk zat vrij ver naar achteren 
en ben in één ruk naar' voren  opgeschoten.  
 
 
 
 
 
Jelle Donders staat te blinken op 
hot podium met zijn bronzen me-
daille. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelle Donders uitslagen 

www.cyclingdatabase.com/rider/jelle-donders/6213 
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Additioneel zijn wij ook erg geïnteresseerd in de mensen en fa-

milies die bij deze gegevens horen: 

j) beroepen, titels, onderscheidingen (onderscheidingen 
 bij voorkeur met jaartal) 
k) emigraties (met plaats en datum), familieverhalen, 
 anekdotes, etc. 

 Alle teksten die u het vermelden of vastleggen waard 
 vindt voor dit moment of voor het nageslacht. 

l)  foto’s van familieleden en familiegebeurtenissen 
 (bruiloften, huldigingen, onderscheidingen). Ook pas
 foto’s (met jaartal) voor de website zijn welkom.  

m)  geboortekaartjes, trouwkaarten, rouwbrieven en bid
 prentjes, foto grafzerk (met gegevens kerkhof) 

 
Stichting Familiearchief Donders 
Secretariaat 
p/a Atjehstraat 1 
5014 BK Tilburg 
 
Secretariaat: secr@dondersnieuws.nl 
Databank:     data@dondersnieuws.nl 
 
Dit soort gegevens is waardevol voor ons archief.  
Wij hopen op uw medewerking. 
Hein Donders (GS 809) 
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Oproep ! 
 
Mogen wij nog een keer een oproep doen? 
Anders mag u deze vraag zien als een herinnering aan een eer-
dere oproepen.  
 
Als eerste willen wij u vragen om os bulletin DondersNieuws te 
promoten. Kijk eens rond bij familieleden, misschien zitten daar 
nieuwe leden bij. Dit geldt ook voor aangetrouwde familieleden. 
 
Als tweede punt vragen wij medewerking voor het verzamelen 
en aanmelden van familiegebeurtenissen, zaken die wij in de 
databank vastleggen. Wij stellen het op prijs om een rouwad-
vertentie of een scan ervan te ontvangen. Deze geven vaak veel 
en ook recente informatie. Kijk ook eens in de hier gepubliceer-
de ‘Aanvulling’ waarin personen voorkomen waarvan namen en 
geboortedatums onbekend zijn. 
In het algemeen gaat het de stichting om de volgende familie-
gegevens: 
 
Wenslijstje familiegegevens 
Welke personen: 

a) alle personen met de familienaam Donders (zowel 
 mannen als vrouwen) 
b) partner(s) van deze Donders personen 
c) schoonouders van Donders personen 
d) kinderen van (mannelijke of vrouwelijke) Donders 
 personen met hun partner  
 
Welke gegevens zijn gewenst: 

e) volledige voornamen (Burgerlijke Stand), roepnaam, 
 familienaam 
f) geboren/dood geboren, gewettigd, erkend, geadop
 teerd 
g) plaats en datum geboren/dood geboren 
h) plaats en datum samenwonen/huwelijk/scheiding  
i) plaats en datum overlijden/begraven/crematie 
       NB: bij plaatsnaam s.v.p. de provincie en land aange
 ven. 
 
 

Broodjes en tips van brandweer  
Goirlenaren kriigen lunch in brandweerkazerne, met  
veiligheidstips en een excursie.  
20/10/2014 

 
Twintig Goirlese dames en enkele heren hangen aan de lippen 
van Ange Goetier, medewerker risicobeheersing van de brand-
weer Midden-West  Brabant. “Denk eraan, hert wordt nu eerder 
donker, dan wil je gezellig kaarsjes branden in je woonkamer. 
Maar blijf daar steeds bij in de buurt, of doe ze in een stolp”. En 
dan adviseert ze natuurlijk ook de aanschaf van rookmelders. 
“Die geven bewoners 3 tot 5 minuten de tijd om te vluchten. 
Daarna is verstikking door rook mogelijk”. 
 
 
Ook Annie Donders (GS 954) vertelt over haar ervaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn deur was open gezaagd. 
”Drie jaar geleden had ik een pannetje laten droogkoken 
Ik zou babysitten en was de pan vergeten uit te zetten. 
Mijn buurman hoorde de rookmelder en belde de brandweer. 
Mijn zoon werd gebeld en vertelde mij er van. 
Eenmaal thuis bleek mijn deur open gezaagd, de brand was 
voorkomen dankzij de rookmelder. 
De deur werd keurig tijdelijk dichtgemaakt”. 
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04-09-2014 
 

Plan historische scheepswerf Arnhem leeft 
weer 
 
ARNHEM - Er gloort weer hoop voor het plan van de Stichting 
Historische Schepen Arnhem (SHSA) om een historische 
scheepswerf te beginnen op Stadsblokken in Arnhem-Zuid. 
De plannen, die al jaren circuleren, waren door de curator van 
Phanos terzijde geschoven bij het maken van een visie voor het 
gebied, genaamd 'De Eilanden'. De werf zou te groot worden, 
was het oordeel. 
 
Kleiner 
Inmiddels heeft de SHSA een bescheidener idee gepresenteerd, 
dat geschikt is voor een tijdelijke vestiging van vijf jaar.  
Die plannen worden nu serieus onderzocht, zegt Arnhemmer 
Frank Donders (GS 579) namens curator Cees de Jong. 
 
Angeren 
De SHSA is al ver met de uitwerking. Een kraan is er al. Die 
staat momenteel in Angeren. Een voormalige blusboot zal die-
nen als voetveer tussen het voormalige terrein van de Arnhem-
se Stoomsleephelling Maatschappij (ASM) en de Rijnkade. 
Tevens wordt samengewerkt met Geniet In de Weerd, dat per-
soneel zal leveren voor de horecagelegenheid bij de werf en het 
veer. 
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De Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij De Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij 
(ASM), inspiratie voor de historische werf.(ASM), inspiratie voor de historische werf.  
Gelders ArchiefGelders Archief  

Opvallende familiezaken 

 

Wij hebben hier een begin gemaakt met het verzamelen van fa-
miliezaken die duidelijk afwijken van het gemiddelde patroon. Al-
leen zaken die in het 2007-familieboek terug te vinden zijn staan 
hier vermeld. U kunt die op basis van het GS-nummer gemakke-
lijk terug vinden. Dit lijstje is maar een begin en zal zeker aange-
vuld worden.  
Op de website staat meer zaken, echter die zijn niet traceerbaar 
op GS-nummer.  
Wij hopen dat u met deze nieuwe en bredere kijk op een aparte 
nieuwe kleurrijke wijze naar onze Donders familie kijkt. 
 

GS 9 en 620 Het ontstaan van de familienaam Donders 

GS 97/4 Peerke Donders, missionaris in Suriname 

GS 125/10 Henri Donders, “de kromme van het rechte spoor” 

GS 235 en 237 Aparte voornamen door Hongaarse (groot)moeder 
  van GS 235 

GS 307/2 Roy Donders, stylist van het zuiden (2013, 2014) 

GS 340 Professor dr. F.C. Donders, oogheelkundige en fy
  sioloog 

GS 446 Jos Donders, erg bekende Tilburgse architect 

GS 583 4 kinderen geadopteerd 

GS 605/1 Adolf Donders, domproost in Münster (Duitsland) 

GS 848 Een Donders vader met 4 kinderen Gijsberts, 2 
kinderen Gijsbrechts en 1 kind Donders 

GS 1130 Huwelijk in Las Vegas (USA) 

GS V.889         Mireille Donders, deelnemer Olympische Spelen 
1996 en          2000 

 

Heeft u nieuwe of aanvullende informatie die hier bij aansluit, wij 
staan er klaar voor. Wij kunnen samen een prachtige lijst samen-
stellen waardoor je met andere ogen naar onze Donders familie 
kijkt.  

Hein Donders (GS 809) 
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Twijfelende historici waren nu overtuigd. Het wapenfeit kon echter niet 
meer worden vermeld in Taminiaus in 1946 uitgebrachte studie Geschie-
denis van Elst in de Over-Betuwe en zijn R.-K. parochie vanaf het jaar 
O.H. 690 tot op onze dagen. 
 
Op 1 mei 1952, precies vijftig jaar nadat hij de fabriek in Elst was begon-
nen, nam Taminiau tijdens een groot feest afscheid als directeur-
oprichter en als adviseur. Vier jaar eerder, ter gelegenheid van de her-
denking van de oorspronkelijke start van het bedrijf in Zutphen, was hij 
al benoemd tot ereburger van Elst en was er ook een straat naar hem 
vernoemd. Op 24 april 1948 was Taminiau benoemd tot Ridder in de Or-
de van Oranje Nassau. Na het overlijden van Eugenie Kreté in 1955 ver-
huisde Jan Taminiau naar een flat aan de Batavierenweg in Nijmegen. 
Zes jaar later ging hij voor een onderzoek naar het St. Canisius-
ziekenhuis. Hij moest daar blijven en liet, toen zijn levenseinde in zicht 
kwam, zijn dagboek halen waarin hij met bevende hand schreef: “Deo 
Gratias”. Een bijzonder leven eindigde op 19 juni 1961. 
 
 
 
 
 
 
Werken 
•Geschiedenis van Elst in de Over-Betuwe en zijn R.K. parochie vanaf het 
jaar O.H. 690 tot op onze dagen, Nijmegen, Utrecht 1946 
Literatuur 
•J.J.M. Taminiau, De geschiedenis van het geslacht Taminiau in de Noor-
delijke Nederlanden, 1973, manuscript aanwezig in de bibliotheek van 
het Gelders Archief Arnhem 
•H.J.M. Mijland, Inventaris van het archief van Taminiau’s Conservenfa-
brieken N.V. 1898-1958, Arnhem 1975 
•S.E.M. van Doornmalen (red.), Terugblik. Wonen en werken in de Betu-
we 1900-2000, Opheusden 2000 
•De Betuwe, 29-4-1960 en 23-6-1961 
 
Bronnen• 
Archivalia betreffende de familie Taminiau, berustend bij mevr. drs. 
M.A.C. Taminiau te Rotterdam 
A.B.J. Teulings 
Uit: Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 4, Bekende en onbekende 
mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie: dr. J.A.E. 
Kuys (eindredactie), drs. C.A.M. Gietman, drs. R.M. Kemperink, E. Pel-
zers en dr. P.W. van Wissing. Verloren Hilversum, 2004, pagina's 117-
120. 
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Donders eerste vrouwelijke 
burgemeester van Roermond 

13 oktober 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 
GELDROP - Rianne Donders-de Leest (GS 847) is maandag-
avond in Roermond gepresenteerd als nieuwe burgemeester 
van die stad. 
Donders (CDA) is nu nog burgemeester van Geldrop-Mierlo. 
Donders werd gepresenteerd tijdens een speciale gemeente-
raadsvergadering. Met de benoeming van Donders krijgt Roer-
mond na 2,5 jaar weer een 'vaste' burgemeester, bovendien de 
eerste vrouwelijke in de geschiedenis van de stad. 
Spoedig benoemd 
De voordracht van Donders door de Roermondse vertrouwens-
commissie kreeg maandagavond de instemming van de Roer-
mondse raad. De commissie gaat er nu van uit dat de minister 
spoedig tot benoeming zal overgaan. 
Geldrop-Mierlo 
Rianne Donders werd in 2004 in Geldrop-Mierlo benoemd, in 
2010 volgde een herbenoeming. In 1990 begon haar politieke 
carrière als gemeenteraadslid in Etten-Leur. 
18 kandidaten 
In totaal waren er 18 kandidaten voor de functie in Roermond. 
De Limburgse stad had al eerder een burgemeester die vanuit 
Zuidoost-Brabant overkwam: in 2003 verruilde Henk van Beers 
Laarbeek voor Roermond. 
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Riann Donders  

 

Foto  

René Manders 



Beknopte jaarrekening 2013 

De verkorte exploitatierekening 2013 t.o.v. 2012 

 
Zoals u ziet hebben wij in 2013 een positief resultaat   
Het verschil tussen 2013 en 2012 zit hem vooral in de kosten 
van de Dondersdag 2012. 
Op de volgende pagina vindt u de balansopstelling waaruit blijkt 
dat onze financiële situatie nog steeds gezond is, hoewel wij ons 
zorgen maken over een teruglopend aantal abonnementen ! 
 
Henk Weijters (GS V.593) 
Penningmeester 
 
 

Pagina 26    DondersNieuws oktober 2014   

  2013  2012 
  €  € 

     

OPBRENGSTEN    
Abonnement opbrengsten 2.113  1.901 
Verkoop jubileumboek 275  264 
Donaties en giften 423  135 

  2.811  2.300 

     

KOSTEN     
Reis- verblijfkosten 95  83 
Algemene kosten en onderzoek  181  323 
Kantoorkosten 69  30 

Afschrijving/onderhoud computers 698  0 
DondersNieuws  546  651 
Dday en DN specials 0  1.150 
Internet/site/publiciteit 758  836 

  2.347  3.073 

     

     

Exploitatieresultaat 464  -773 

familieleven van zijn medewerkers ging hem ter harte; ook van het wel 
en wee van de Elster bevolking was hij goed op de hoogte. Taminiau 
was bovendien zeer geïnteresseerd in archeologie en in de geschiedenis 
van de R.K. parochie van de Heilige Werenfridus aldaar. Zo was hij be-
trokken, ook financieel, bij de oprichting van het R.K. Verenigingsge-
bouw “Het Centrum”, waar hij vele jaren lid van de raad van beheer 
was. 
 
Op 18 mei 1941, de dag waarop hij 65 jaar werd, nam Taminiau af-
scheid als algemeen directeur. Vanaf die dag liet hij zijn zoon Johannes 
Josephus Maria ( Jan) als directeur fungeren. Zelf bleef hij als directeur-
adviseur aan het bedrijf verbonden, doch hij wenste geen eindbeslissin-
gen meer te nemen. Toen de geallieerde legers op 17 september 1944 
hun sprong naar Arnhem waagden, lag de fabriek plotseling midden in 
het krijgsrumoer. Een dag later werd op het spoorwegemplacement een 
aantal wagons met munitie opgeblazen, tengevolge waarvan de gebou-
wen aanzienlijke schade opliepen. In november 1944 moest de bevol-
king evacueren, omdat het niet was uitgesloten dat de Betuwe onder 
water zou worden gezet. Om die reden werd besloten de jamproductie 
voor de inmiddels bevrijde provincies naar Oss over te brengen. Bij de 
N.V. Zwanenberg werden hiertoe enkele loodsen gehuurd. De goede-
renvoorraad in Elst werd in 654 autovrachten van drie tot tien ton naar 
Oss overgebracht. De bedrijfsadministratie kwam in Nijmegen terecht. 
Een gedeelte van het achtergebleven personeel ging zo vaak als moge-
lijk naar de fabriek in Elst om er de oorlogsschade te herstellen. Na en-
kele maanden was het complex weer bruikbaar voor productiedoelein-
den, maar gebrek aan personeel, het stilvallen van de aanvoer van 
grond- en brandstoffen, het ontbreken van verpakkingsmateriaal en de 
aanwezigheid van mijnen vertraagden de hervatting van de productie in 
Elst. Pas in augustus 1945 kon een gedeelte van de werkzaamheden uit 
Oss worden overgenomen. Voor de werkgelegenheid in Elst was dit be-
langrijk getuige het aantal medewerkers dat kort na de oorlog in de 
fabriek werk had. In 1947 waren er 370 personeelsleden werkzaam en 
tijdens de campagne, het sorteren van de vruchten vóór de productie, 
waren er in dat jaar zelfs 850 mensen aan het werk, ongeveer 15% van 
de Elster beroepsbevolking. 
 
Na zijn aftreden als directeur vond Jan Taminiau sr. tijd om als ama-
teurhistoricus een boek te voltooien over de geschiedenis van Elst. Het 
boek verkondigde de stelling dat er in Elst een Romeinse nederzetting 
was geweest. Argumenten voor deze stelling vond Taminiau in de 
grootte van het gotische kerkgebouw, in het feit dat Elst in 726 tot het 
bezit van de frankische koning Karel Martel behoorde, in het feit dat de 
heilige Werenfridus er was begraven, alsmede in de vondst van 
veel Romeinse munten. In 1947 werden bij het herstel van de in 
de oorlog beschadigde kerk twee Romeinse tempels ontdekt. 
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bedrijf door de oprichting van een naamloze vennootschap. Als venno-
ten traden op: A.Th. Donders (GS 575), koopman te Arnhem, J.J. 
Donders (GS 592), fabrikant te Arnhem, J.L.L. Taminiau en zijn zoon 
Jan, beiden te Elst. 
 
De ruimere middelen maakten het mogelijk bedrijfsovernames te doen. 
Om het productievacuüm van het typische zomerbedrijf in de winter-
maanden op te vullen, werden in 1932 en 1935 twee appelstroopfabrie-
ken overgenomen. Vervolgens zocht Taminiau een nieuwe partner. On-
derhandelingen met de N.V. Centrale Suiker Maatschappij (CSM) resul-
teerden in 1937 in de overname van het hele aandelenpakket. CSM 
verzekerde zich op deze manier van de afzet van suiker en derivaten 
aan de conservenfabriek in Elst. Het bleek een gouden greep en bete-
kende onmiskenbaar een versterking van Taminiaus positie ten opzich-
te van de concurrentie. Met toestemming van CSM vond twee jaar later 
de overname van een vruchtensap- en jamfabriek in Alphen aan den 
Rijn plaats. Geleidelijk aan ging het oorspronkelijke eenvoudige fabrica-
geproces plaatsmaken voor een moderne wetenschappelijke vruchten-
conservenfabriek. De producten werden meer en meer onder het merk 
TEO (Taminiau-Elst-Overbetuwe) verkocht. Ook werd 
de fabrieksgevel aan de spoorzijde van een grote ‘T’ 
als logo voorzien. 
 
 
 
 
Op 18 januari 1939, twee jaar nadat de familie Taminiau was verhuisd 
naar de Canisiussingel 27 in Nijmegen, kwam Jans vrouw Agnes 
(‘Neesken’) te overlijden. Zij leed aan artritis en bewoog zich de laatste 
jaren van haar leven in een invalidenwagentje. Ze heeft het bij haar 
echtgenoot niet altijd even gemakkelijk gehad. In de familie gaat het 
verhaal dat Taminiau, die goedgevig was, bij gelegenheid van een grote 
onderhoudsbeurt aan het kerkorgel in de Sint-Werenfriduskerk in Elst 
een belangrijk geldbedrag schonk. Dit was echter zoveel dat er voor de 
aankoop van vloerbedekking in hun nieuwe huis geen geld meer was. 
Op 20 november 1940 hertrouwde Jan Taminiau met zijn procuratie-
houder van de bedrijfsadministratie, Eugenie Kreté. Dit hertrouwen zo 
vlak na het overlijden van zijn eerste echtgenote vond men in familie-
kring niet van goede smaak getuigen. Korte tijd later verhuisde het 
echtpaar naar de Graadt van Roggenstraat in Nijmegen. 
 
Taminiau was een bekende persoonlijkheid in diverse werkgeversver-
enigingen, zoals de Kerckeboschclub en de Nederlandsche Bond van 
Jamfabrikanten. Hij was verbaal zeer begaafd, goed in talen en 
had een goed zakelijk inzicht. Hij was een gemeenschapsmens, 
die eerder zocht naar wat mensen bindt dan wat hen scheidt. Het 
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Interesse voor een complete ‘Aanvulling’ ? 

 
Zoals gebruikelijk is aan dit oktobernummer van het Donders-
Nieuws een ‘Aanvulling’ toegevoegd. Zoals u kunt begrijpen 
staan in deze aanvullingen niet alle wijzigingen in de databank 
vanaf het verschijnen van het Familieboek 2007. Er zijn legio wij-
zigingen in de aard van een typefout, naast de roepnaam ook de 
Burgerlijke Stand namen, en dergelijke. Maar ook zijn er veel 
wezenlijke aanvullingen aan gezinnen van lang geleden. En het 
opnemen van al deze aanpassingen is ten eerste administratief 
niet bij te houden en ten tweede zouden de DondersNieuws aan-
vullingen  ellenlang worden.  
Dus houden wij het bij de wijzigingen die de laatste jaren hebben 
plaats gevonden: samenwonen, huwelijken, overlijdens, begrafe-
nissen, geboorten.  
 
Ik kan mij voorstellen dat u het op prijs zou stellen om een lijst 
met alle ‘Aanvullingen’ sinds het verschijnen van het 2007-boek 
te ontvangen. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. 
 
Wij hebben dat voor deze keer geregeld als één lijst op GS-nr 
volgorde: dubbele notatie verwijderd en aangevuld met details. 
Heeft u interesse hierin, gelieve dan dit per e-mail kenbaar te 
maken: 
aan:  data@dondersnieuws.nl 
o.v.v.: uw voornaam en familienaam,  

 uw GS-nr en  
 uw wens. 
 

U krijgt dan een Word-bestand met de gepubliceerde aanvullin-
gen van 2009 t/m 2014 gratis via e-mail toegestuurd. 
 
Hein Donders (GS 809) 

maar er was een nadeel aan verbonden: het grondwater bleek sterk ijzer-
houdend te zijn en niet geschikt voor de fabricage van goede vruchtenwijn 
en vruchtensappen. Taminiau ging daarom experimenteren met water-
ontijzeringsinstallaties. Bij gebrek aan goede apparaten ontwierp hij er zelf 
een voor zijn nieuwe fabriek. 
 
Op 8 december 1901 werd de eerste steen voor de bouw van de fabriek 
gelegd en op 1 mei 1902 kon een aanvang worden gemaakt met de pro-
ductie onder de naam De Nederlandsche Stoom-Vruchtensappenfabriek 
J.L.L. Taminiau.  
 
In hetzelfde jaar huwde Jan met de apothekersassistente van zijn vader, 
Agnes Forstmann, die al in 1890 in de apotheek was komen werken. Vader 
Taminiau vond het niet gepast dat beide geliefden in zijn buurt werkten, 
wat betekende dat Agnes in de periode tussen huwelijksaanzoek en huwe-
lijksdatum als inmiddels gediplomeerde farmaceute ging werken bij een 
Zwolse apotheek. Het echtpaar ging na het huwelijk nabij het fabriekster-
rein wonen in een huis dat Jan van de reeds genoemde Vink had gehuurd. 
Omdat muziek zijn spaarzame vrije uren vulde, kocht Jan in zijn nieuwe 
huis in Elst meteen een piano. Zijn muzikaliteit openbaarde zich later op 
velerlei manieren. Zo was hij 20 jaar organist in zijn parochiekerk en diri-
gent-oprichter van een kerkkoor. Het orgelspel had Jan bij Jos Dusch ge-
leerd, toen hij een jaar op kostschool Leeuwenburg in Utrecht zat. 
 
De nieuwe Elster onderneming begon met acht arbeiders. Aanvankelijk kon 
ieder personeelslid alle voorkomende werkzaamheden verrichten. Naarma-
te de fabriek zich echter uitbreidde, vereiste de fabricage meer specialisa-
tie. Oorspronkelijk bestond het productiepakket uit vruchtensappen, vruch-
tenwijnen, limonadesiropen, azijnen en halffabrikaten, zoals vruchtenpulp 
voor huishoudjam. Het assortiment groeide geleidelijk. De conserverings-
methode ontwikkelde zich eveneens stapsgewijs, onder andere door pulp 
in inmaakstations te bewaren. Al snel bleek de kredietverlening een groot 
probleem. Om de continuïteit van zijn bedrijf niet in gevaar te brengen, 
ging Taminiau in juni 1910 een compagnonschap aan met de fruitleveran-
cier J.F. Baltussen uit Elst. De vennootschap onder firma hield na vier jaar 
op te bestaan, omdat de financiële problemen toen waren opgelost. 
 
Leveranties aan Engeland en Duitsland tijdens en na de Eerste Wereldoor-
log zorgden voor een grote omzetstijging, terwijl de kosten tot een mini-
mum beperkt bleven. In 1919 had echter plotseling een enorme daling in 
de omzet plaats. Tegelijkertijd stegen de loon-, vracht- en reclamekosten 
sterk. Ook in de jaren daarna kwam hierin geen verbetering. Bovendien 
bracht in 1924 de Bank-Associatie te Amsterdam het bankkrediet aanmer-
kelijk terug. Taminiau wist een dreigend faillissement te voorkomen, toen 
hij erin slaagde een obligatielening aan te gaan met leveranciers, vrienden 
en familieleden. Op 1 maart 1929 verbeterde de kapitaalpositie van het 
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Beste Dondersen, 
 
Dit DondersNieuws kwam wat moeizaam tot stand en is wat aan de 
late kant. 
Wij zien tot onze spijt het aantal abonnementen elk jaar toch 
enigszins teruglopen. Daar maken wij ons zorgen over want zonder 
de financiële inbreng via de abonnementsbijdrage is de toekomst 
van onze stichting onzeker. Blijf ons daarom steunen a.u.b. en zorg 
voor interessant en leuk DondersNieuws, door ons te overstelpen 
met verhalen, nieuwtjes en wetenswaardigheden.  
Alleen op die manier krijgen wij een levend DondersNieuws, van, 
door, en eventueel over u. 
 
 
Aanleveren van kopij voor het volgende DondersNieuws 
graag vóór 15 april 2015.  
 
Met vriendelijke groeten namens 
het bestuur, 
 
Henk Weijters (GS.V 593) 
 

  

Inhoud: (o.a.)  

Jan Taminiau 3 

Opvallende familiezaken 9 

Frans Donders 12 

Showbizz 14 

Beukenhof 17 

Sport 19 

Donders in de krant 23 

Jaarrekening 2013 26 

Aanvullingen 28 

 
 
 
Aan dit DondersNieuws werkten mee: 
 
 

Agnes Donders (GS 687)  
Frans Donders (GS 276)  
Hein Donders (GS 809) 
Corrie Donders (GS 965) 
Henk Weijters (GS.V.593) 
 

Henk Weijters
Notitie
De mutatie pagina's van de genealogische database zijn om privacy redenen niet weergegeven.


	okt2014A5NLeven
	okt2014A5NLoneven



