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De gemeente Dongen kent en-
kele beroemde mensen die ook
ver buiten de dorpsgrenzen be-
kend zijn. Denk hierbij onder
meer aan meerkampster Nadine
Broersen, modeontwerper Rolf
Snoeren (van Viktor & Rolf) en
tafeltennisster Kelly van Zon.
Maar ookuitvroegere t{jden zijn
Dongenaren bekend, zoals Mari-
nus Entrop en Koos Aarts. Weet
jij waar we laatstgenoemde van
kunnenkennen?

DE GESCHIEDENIS
VANKOOSAARTS
Jacobus Gerardus (Koos) Aarts
werd op 4 april r8G4 geboren als

oudste kind van leerfabrikant
Antonius Aarts en grondbezit-
ster Johanna Oomens. Toen
Koos opgroeide in Dongen was
het dorp sterk in opkomst als
centrum van schoenmakerij en
leerlooierij. Zijn vader had daar-
in een belangrijk aandeel. In
de praktijk leerde Koos hoe het
werken in de looierij verging.
Nadat zijn vader in 1888 over-
leed, nam hij het beheervan het
familiebedrijf over. Koos liet een
stoominstallatie v€n n pk plaat-
sen en zorgde dat de hele onder-
neming gemoderniseerd werd.
Het bedrijf stond bekend om de
goede kwaliteitvan de geleverde
producten.
Aarts hield zich naast de werk-

zaamheden bij de looierij ook
met andere zaken bezig. Zo
wilde hij een bovengronds elek-
triciteitsnet in Dongen oprich-
ten en Dongen vanien 6ehre
verkeersontsluiting voorzien,
vooral met de havenplaats Was-
pik. Voor dat laatste richtte hlj de
Eerste Nederlandsche Automo-
biel Fabriek Neeplandia op om
in eigen beheer autobussen te
vervaardigen. Na de oprichting
van zowel de automobielfabriek
als de autobusdienst is erweinig
meer van vernomen.
De technische belangstelling
van Koos lag inmiddels ergens
anders. Hij werkte bijvoorbeeld
aan een nieuwe manier voor de
bereiding van watergas. Ook wist
htj op basis van zijn theoretische
inzichten op het.gebied van
warmte-economie praktische
resultaten te bereiken. Een van
zij n belangrij kste toepassingen
ging over de ertsverwerkingen
en lizer- en staalbereiding. Hij
vond een systeem uit om recht-
streeks ijzer en staal uit erts te
producerenÉn een manier om
waardevolle metalen uit ertsen
te scheiden. In het verlengde
hiervan ontwikkelde hij eeí
eigen methode oin vaste ener-
giedragers, vooral kolen, orn te
zeLlen in vloeibare substanties
waaronder brandstof. Aarts is
niet heel rlik geworden van zijn
uitvindersdrift. Zij n- onderne-
mingen werden herhaaldelijk
bedreigd door faillissementen.

Toch is zijn invloed niet gering
geweest; dat kwam mede door
de vele en belangrijke rèlaties
waarover hli beschikte. Op 9 de-
cember rg2g stierf KoosAarts in
Dongen.

WEt OF GEEN SUBSIDIE?
Dongenaar Lucas van der Hoe-
ven heeft bij het college van
de gemeente Dongen de vraag
gelegd of Koos Aarts een borst-
beeld kan krijgen in zijn geboor-
tedorp. Tijdens het B&W-ov€r:
leg van dinsdag r3 deeember is
deze kwestie besproken. Daarin
is besloten dat geen subsidie
wordt verstrekt voor het maken
en plaatsen van een borstbeeld
ter he.rinnering aan Koos Aarts.
De redenen daarvoor?
De aanvraag voldoet niet aan de
benodigde eisen. Je kunt alleen
via een instelling een subsidie-
aanvraag doen; niet als individu-
eel persoon. Ook was er ondui-
delijkheid op financieel gebied.
Omdat in's Gravenmoer al een
borstbeeld van Marinus Entrop
(de eerste automobielbouwer
van Brabant) staat, is de toege- r
voegde waarde klein van een
borstbeeldvan KoosAarts die uit
hetzelfde genre komt. Het colle-
ge geeft daarom de voorkeur om
de reserves beschikbaar te hou-
den voor kunstwerken met een
andere toegevoegde waarde.
Daarbij speelt ook dat de hui-
dige reserves de kosten van e
2o.ooo,- niet dekken. De heer
Van der Hoeven heeft zes weken
de tijd om eventueel bezwaar in
te dienen.

rqgt Koo s Aqrts een b orstbeeld in D ong en?
vriiwel elke gemeente heeft wêl één of meerdere inwoners die be-
terrd ziin in Ne{erland of soms zelfs ook daarbuitcn. rilanneer geef ie
daarextra aandacht aan door door biivoorbeeld een kunstnreikvan
die persoon te plaatsen? Deze waag speelt een ror vanwege bekende
DongenaarKoosAarts.

Kerstzangavond in'sGravenmoer
op vrijdag z3 december is er €er i 'Lumina' o.l.v. Hester van zand-
kerstzangavondo met koor en sa- wUk. Mew. M. de Bruin verzorgt
menzang, in de Hervormde kerk een meditatie en Robert Tim-
te's Gravenmoer. Medewerking mermans en Karel Blok verzor-
wordt verleend door de christe- gen een muzikale bijdrage.
f{ke $emengfe Zangvereniging Deze avond begint om rí.go.r,rt'Excelsior' o.l.v_. Qorry Hakkert (kerkvanafrg.obopen) enáetoe-
en het gemgngd christelijk koor gang is gratis. /
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