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Tans begon zijn carrière als leraar
Nederlands (1938-1956); na 1945 werd
hij actief in de politiek. Als ‘doorbraak-katholiek’ trad hij toe tot de
PvdA (*doorbraak). Hij was lid van de
Provinciale Staten van Limburg (19461947,1958-1966), van de gemeenteraad
van Maastricht (1955-1966) en van de
Tweede Kamer (1954-1970). In de jaren
vijftig vocht hij voor een sterke posi
tie van de PvdA in het roomse Lim
burg. Hij streed tegen het bisschop
pelijk *mandement van 1954, waarbij
hij het *episcopaat en de katholieke
gemeenschap op zijn weg vond. In de
roerige jaren zestig bemiddelde hij
als voorzitter van de PvdA (1965-1969)
tussen *Den Uyl en Nieuw Links. In
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de jaren zeventig was hij de stuwende
kracht achter de oprichting van de

en werd een eeuw later afgesloten.

Rijksuniversiteit Limburg.

Deze talmoed wordt algemeen door

A n n e m ie k e K lijn, Onze man uit Maastricht. Sjeng

de joden gebruikt en als maatstaf

Tans 1912-1993. Een biografie (N ijm eg en 2001).

genomen. De talmoed geeft discus
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sieverslagen over alle aspecten van het
maatschappelijke en geestelijke leven.
Orthodoxe joden hechten veel waarde

Tans, Joseph A n n a
Guillaum e

aan de bestudering van de talmoed.

(Maastricht 22.11.1914 - Groningen

Prof. Dr. J.L. P a lach e, Inleiding in de talmoed

25.11.1992)

(H aarlem 19803);
A . v a n der H eid e, Hetjodendom (K am pen 2001).
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Tans voltooide zijn studie Romaanse
talen aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen in 1939 en promoveerde in
1949 op een proefschrift over Bossuet.

Tans, Jean Guillaum e
Hubert

raar Frans, en werd later lector (1959)

(Maastricht 19.1.1912 - Maastricht

en hoogleraar (1961) Nieuwe Franse

25.2.1993)

Hij was in verschillende plaatsen le

Taal- en Letterkunde aan de Rijksuni

Politicus voor de *Partij van de Ar

versiteit Groningen. In de jaren i960

beid (PvdA). Sjeng Tans studeerde

was hij nauw betrokken bij het *Pas-

Nederlandse taal- en letterkunde aan

toraal Concilie van de Nederlandse

de ^Katholieke Universiteit Nijmegen

Kerkprovincie. Hij was een kenner

en voltooide zijn proefschrift in 1938.

van het *jansenisme en heeft veel
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