
Tamminga van Eysinga, C. - Oud-dir. van de Mij. Am-
sterdams Goederenvervoer. - Geb. 2 Sept. 1865 te Anjum.
- Ouders: Idze T., geb. 1821, en Wietske van Eysinga,
geb. 1827. - Geh. met Wilhelmina Catharina Petronella
Berendina van Oort, geb. 1868. - Kinderen: Wietske, geb.
1893, geh. met Ir. J. G. de Voogt; Elly, geb. 1899. - Na
zijn schoolopleiding kwam T. v. E. in Deo. 1883 op 17-j.
leeftijd als jongste bediende bij de Mij. Amsterdams Goe-
derenvervoer, welke in Febr. van dat jaar opgericht was.
- Door zijn energie en helder zakeninzicht klom hij al
spoedig op tot chef-de-bureau en in 1894 volgde zijn be-
noeming tot mede-directeur; kort daarop werd T. v. E.
aangesteld tot dir.-gen. - Onder zijn krachtige leiding
kwam de Mij. tot grooten bloei. - In 1908 had men reeds
300 man personeel in dienst, terwijl 400 paarden op rond
300 voertuigen druk emplooi vonden. — Verschillende
gebouwen werden gekocht, terwijl te 's-Gravenhage en
Scheveningen nieuwe afdeelingen werden gesticht. -
Samengegroeid met de mij. die hij groot had gemaakt en
waaraan hij gedurende 45 jaar al zijn krachten gegeven
had, overleed T. v. E. op 5 Juli 1928. - Met het rijke leven
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drijf te koopen. - Ook Mevr. T. v. E. is in Bussum een ge-
ziene figuur. - Zij was voorzitster van den Alg. Ned. Vrou-
wen Vredebond en gedurende 10 jaar vice-presidente van
de afd. Bussum der Ned. Ver. van Huisvrouwen, waarna
zij tot eerelid van deze vereeniging werd benoemd. —
Voorts nam zij in de zwemwereld een vooraanstaande
plaats in. - Sarphatistraat 156-160, Amsterdam.


