Dr. Murk Jansen
Murk Jansen wordt op 23 september 1867 in Zaandam geboren. Zijn vader, Jacobus, is
hoofdonderwijzer van een gemeenteschool; zijn moeder is Murkje Brandsma. Als vader Jansen begin
1879 hoofdonderwijzer wordt in Rotterdam, verhuist het gezin. Murk treedt in eerste instantie in de
voetsporen van zijn vader. Liever wil hij dokter worden, maar het ontbreekt het gezin aan de
middelen. In 1892 behaalt Murk zijn acte M.O. Engels. Hij gaat privélessen geven en legt het geld
opzij. De financiën en de acte zelf verschaffen hem de basis om zich aan de universiteit in te
schrijven. Dat doet hij in Leiden en in 1900 wordt hij daar tot arts bevorderd. Achtereenvolgens is hij
prosector in de anatomie, assistent op de interne afdeling en assistent op de chirurgische afdeling. In
1904 verwerft Jansen de doctorstitel in Gent en twee maanden later begint hij als privaat-docent in
de orthopaedie in Leiden. In datzelfde jaar opent in het Academisch Ziekenhuis Leiden een
orthopedische kliniek; deze Rijkspolikliniek gaat in 1930 over naar de Anna Kliniek.
De reden voor Murk Jansen's belangstelling voor de orthopedie is niet precies bekend. Wel is
duidelijk dat hij zich er met grote overgave op toelegt en veel contacten onderhoudt met het
buitenland. Hij voelt de urgentie om de orthopedie in Nederland van de grond te krijgen. Mede
daarom richt hij in 1919 met Anna Elisabeth Groll de ‘Vereeniging voor Misvoormden' op en later de
eerder genoemde Anna-Kliniek, waarbij hij tijdens de opening wordt benoemd tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw. Patiënten uit heel Nederland bezoeken de kliniek. Zijn internationale
activiteiten bestaan onder andere uit het mede-oprichten van de Société Internationale de Chirurgie
Orthopédique (S.I.C.O.T), in 1929 in Parijs. In 1932 wordt hij tijdens het tweede S.I.C.O.T.-congres in
Londen tot voorzitter gekozen. In 1934 blijkt Murk Janssen ziek te zijn; op 1 maart 1935 overlijdt hij
aan colon carcinoom.
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