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u i t K ron i ek n r. 2 / 1939 u i t K ron i ek n r. 41 / 1992

MEDE - OPRICHTER EN 55 JAAR

BESTUURSLID

De Stichting Geslacht Mees bestaat 75 jaar en de

Mezenkroniek brengt zijn 60e blad uit.

Zoals aangekondigd in de 60e Kroniek vindt u hier

de Jubileumbijlage. Ongeveer 40 pagina's lang met

materiaal uit 60 kronieken rijp en groen door elkaar

zonder inhoudsopgave, geheel conform de opzet van

de kroniek zelf. Hulde aan Lucas Mees voor het door

hem ontworpen lustrum logo linksboven op het

voorblad!

Wij hebben een bloemlezing van artikelen van de

afgelopen 60 jaar gemaakt, afgewisseld met

bijzondere foto’s, tekeningen en curiosa. Een must

zijn stukken over de Nestor van de familie Philip

Mees, die maar liefst 55 jaar bestuurslid is geweest.

Zijn zoon Philip schreef een In Memoriam.

Ook andere illustere Mezen worden in de

schijnwerper gezet zoals Peter Mees, Leonoor

Stakenburg - Mees, W.C. Mees en Mans Mees om er

enkele te noemen. Wat krenten uit de pap van deze

Jubileumbijlage: artikelen over bovengenoemde

invloedrijke Mezen, serieuze stukken van Carien Pot-

Mees over ernstig zieke kinderen en Alexa ter Horst

over haar werk voor Artsen Zonder Grenzen in

Tsjaad. Boeiende stukken over kunst en cultuur: Rudi

Jacobs- Mees en zoon Pim Jacobs. Een stuk over

kunstschilder Herman Mees door schilderes

Hermance Mees. Een reisreportage over de

Mexicaanse,Canadese en Roemeense Mezen. Ook

interessant is een collage van foto’s van Mezen door

de eeuwen heen. Een verslag van David Mees over zijn

diplomatentijd in Bosnië. Curiosa als een paard

genoemd Mees bij de bereden politie in Utrecht,het

ontstaan van de naam Dorhout-Mees, het reilen en

zeilen van het Van der Dussen van Beeftinck Fonds.

Ook wordt duidelijk hoe ondernemend en inventief

onze familie is: een pagina Mezen Handel adverten-

ties. Van handel in levensmiddelen en Italiaanse

wijnen tot de verhuur van een chalet in Zwitserland.

Al deze stukken worden gelardeerd met

grappige,chique en ontroerende foto’s. Deze speciale

Jubileum bijlage is ingeklemd tussen twee oude

Kroniek voorpagina’s: één uit 1939 en de 50e Kroniek

uit 2001.

De redactie heeft er met veel plezier aan gewerkt en

wenst U dat ook toe bij het lezen � mei 2011
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u i t K ron i ek n r. 23 / 1974 - SPORT u i t K ron i ek n r. 22 / 1973 - JEUGD

Herman Mees, kunstschilder (1880 – 1964)

Aan mij de vraag om een stukje voor de kroniek te
schrijven over de schilder Herman Mees, naar
aanleiding van het fraaie boek “Herman Mees”
uitgegeven in 2009 bij de tentoonstelling in het
Veenkoloniaal Museum te Veendam, de plaats waar de
schilder in 1880 werd geboren.

Ik doe dit graag ook omdat mij als Hermance Mees en
als schilder vaak wordt gevraagd of Herman Mees mijn
grootvader was.

Het boek doorlezend valt het grote vakmanschap op
en de warmte van een man gebed in een levenslang
huwelijk met Nettie van Aken en in een gezin met drie
zonen en een dochter. Het is een van zijn zonen, Hans
Mees die de initiator is van dit boek.

Geen getormenteerd schilder en excentriekeling, maar
een gevestigd kunstenaar en vooral portrettist met een
klantenkring van de gegoede Rotterdammers. Tevens is
hij een gerespecteerd leraar aan de Rotterdamse
Academie. Een gedegen vakman die in de beste
portretten tot de ziel van de zitter doordringt. Ook zijn
er portretten om den brode geschilderd van
zakenmannen etc. Mees maakte veel kinderportretten
en zegt zelf dat kinderen het makkelijkst te
portretteren zijn omdat ze zich geven en vrouwen het
moeilijkst omdat ze zich niet helemaal mogen geven.
Echter een van de mooiste portretten vind ik dat van
de oude mevrouw Heyberg- Ledeboer, opgezet in een
hele levendige en losse toets. Een andere uitspraak van
Mees is dat het uiterlijk het belangrijkst is want het is
tegelijk de spiegel van de ziel.
Naast de portretten schildert hij bloemen, land-
schappen en een enkel ander werk dat beïnvloed is
door bijvoorbeeld de schilder en theoreticus Willem
van Konijnenburg, waar hij bevriend mee was. Hij is te
veel een uitbeelder van wat hij ziet om zich blijvend
door allerlei theorieen te laten leiden. Niet alleen
werkte hij in olieverf, maar ook met aquarel, pastel en
was een doeltreffend tekenaar.
Er zijn schitterende landschappen van zijn hand. Vooral
die van Ierland en Zoutelande spreken mij aan, waar
een vrijheid is veroverd op het academische wat zich ook
onherroepelijk laat zien in zijn werk.
Leuk is het te vermelden dat zijn vrouw Nettie potten
en vazen maakte achter in de tuin van hun huis aan de
Mathenesserlaan, waar in de bloemen geschikt zijn die
Herman Mees schildert. Aan de onderkant van deze
potten schildert hij een meesje met glazuur.

In het hele boek zijn snelle schetsen te zien van figuren
in beweging de zogenaamde “theetekeningen”. Als
Herman Mees ziek is en niet kan schilderen, ziet hij
figuren in de theebladeren van het kopje thee dat hij
krijgt. Deze schildert hij met oost-indische inkt. Ze zijn
vol vaart geschilderd en met veel humor.

Ook al is hij een gevestigd kunstenaar, hij blijft ook een
zoeker. Zo is hij een van de oprichters van De
Onafhankelijken waarin kunstenaars zich naar
voorbeeld van hun Parijse vakbroeders verenigden
tegen de gevestigde kunst en vochten voor meer
artistieke vrijheid. Op zijn vele reizen bezocht hij
tentoonstellingen van moderne kunstenaars. Wel wijst
hij de -ismen van zijn tijd (het kubisme, futurisme,
expressionisme dadaisme) af omdat ze volgens hem
leiden tot onvolledige kunst.

Tenslotte geeft het boek met zijn mooie reproducties
een interessant beeld van een kunstenaar in zijn tijd,
die integer en met veel vakmanschap een groot oeuvre
tot stand brengt. Als u geïnteresseerd bent is er op de
website www.hermanmees.exto.org veel te zien en meer
informatie over Herman Mees te vinden.

Hermance Mees
Email: tillm015@planet.nl �

zelfportret geschilderd tussen 1910 - 1920

u i t K ron i ek n r. 59 / 2010 - KUNST
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De handen uit de mouwen
90.000 kinderen vaccineren tegen Mazelen in het oosten van Tsjaad

u i t K ron i ek n r. 58 / 2009 - WERKEND LEVEN

Tsjaad is een van de armste enminst ontwikkelde landen
van Afrika. Het land is rijk aan olie, katoen en vee, maar
is instabiel geworden door een opgelaaide burgeroorlog.
Sinds december 2005 is het oosten van het land het
strijdtoneel van gevechten tussen het regeringsleger en
Tsjadische rebellen. Daarnaast trekken gewapende
ruiters door het gebied. Vooral een 500 kilometerlange
strook langs de grens wordt geteisterd door gewapende
groepen. Dorpen worden aangevallen, geplunderd en
platgebrand, bewoners worden gedood of raken gewond.
In het oosten van het land zijn meer dan 185.000
Tsjadiërs op de vlucht geslagen voor het geweld. Sinds
juni 2005 bevinden zich ook tienduizenden vluchtelingen
uit de Centraal-Afrikaanse Republiek in het zuiden van
het land. En zo'n 240.000 Darfuriaanse vluchtelingen
verblijven nog steeds in enorme kampen, zonder de
hoop binnenkort naar huis terug te kunnen keren.

In januari dit jaar brak er mazelen uit in het oosten van
Tsjaad. Mazelen is zeer besmettelijk en dodelijk (in 2007
gingen er wereldwijd 197.000 kinderen aan dood), met
name in de landen waar gezondheidszorg, inkomen en
educatie het laagst is. Artsen zonder Grenzen begon
direct met het vaccineren van de kinderen in de
omgeving om de epidemie te remmen. Door de
onveilige omgeving, de verspreidheid van de bevolking
en het moeilijke terrein was het een hele operatie om
het ‘simpele vaccin’ in de armpjes van de juiste kinderen
te krijgen. Om het gevaar van struikrovers tegen te gaan
hadden we lokale trucks gehuurd om ons mee te
verplaatsen. We trokken met onze ‘karavaan’ van acht
trucks door de provincie en sloegen steeds ons kamp op
in de grootste dorpen van waaruit we naar de kleinere
dorpen reden in zeven teams. Het was heel primitief:
nergens elektriciteit, geen telefoon/internet/tv of
andere onzin, super vies worden, een zelfgemaakte
douche/washok, zelfgemaakte wc’s, slapen onder de
sterren met z’n 60-en en eten wat de pot schaft. In plaats
van in een tent sliepen we onder muggennetten, en we
aten iedere dag rijst of pasta met ui en tomatenpuree.
Soms slachtten we een schaap, dan aten we rijst of pasta
met schaap. We werden iedere twee tot vier dagen
bevoorraad met nieuwe vaccins in grote koelboxen met
heel veel ice-packs, spuiten en dergelijke, eten, water, het
aller schaarste in het gebied, onze schone was en als we
geluk hadden een geprinte mail van het thuisfront.

De dorpen waar we vaccineerden hadden geen wegen
dus we moesten recht door drooggevallen rivieren,

akkertjes, zandduinen, woestijn en bergen om de
mensen te bereiken. Soms kwamen we vast te zitten in
het mulle zand, soms was een dorp onbereikbaar en
soms hadden we geen idee waar een dorp was omdat
niemand er ooit van gehoord had! De mensen leven in
strooi hutjes, halen water bij de put op een ezeltje,
verbouwen een beetje land in het regen seizoen en de
meesten hebben nog nooit blanken gezien. Kinderen
begonnen dan ook regelmatig verschrikt te huilen als ze
mij in het oog kregen.

Mijn team bestond uit twee verpleegkundigen, een
registrator die de vaccinatie kaartjes van de kinderen
schreef, een chauffeur met zijn twee hulpjes en mij. In
ieder dorp vroegen we wat lokale mensen te helpen voor
extra taken want behalve mazelen vaccineerden we ook
voor polio en vitamine A, nodig voor een goed
afweersysteem, en screenden we alle kinderen voor
ondervoeding. Zo vaccineerden we per team tussen de
200 en 800 kinderen in één tot vier verschillende dorpen
per dag. Redelijk uitputtend in de 40-50 oC hitte maar
alle avonturen gaven me ook weer zoveel energie dat de
twee maanden omvlogen. De ervaring om met z’n
zestigen zo hard te werken om in een zeer onbegaanbaar,
vergeten en onveilig gebied al die kinderen te bereiken
was fantastisch, haast verslavend!
Terwijl dit naar de redactie gaat sta ik in de startblokken
om naar Sri Lanka te gaan om te helpen bij de
duizenden vluchtelingen en gewonden in een van de
overvolle ziekenhuizen.
Alexa ter Horst (R 11-18) �

u i t K ron i ek n r. 10 / 1954 - B IOGRAF IE
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u i t K ron i ek n r. 35 / 1986 - WERKEND LEVEN

u i t K ron i ek n r. 27 / 1978 - RE ISVERHALEN
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u i t K ron i ek n r. 49 / 2000 - MEZEN IN DE PERS u i t : F i n anc i e e l Dagb l ad u i t K ron i ek n r. 34 / 1985 - KUNST
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u i t K ron i ek n r. 49 / 2000 - MEZEN IN DE PERS u i t : De Koe r i e r-Maas s t ad
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Exquisitely gowned by fashion designer Arnould G. DIEPENVEEN of The Haque,
IRÈNE, TALITHA and ELLEN (left to r ight) are seated in the Empre Room,

furnished from the former Haarlem palace of
Louis Bonaparte Napoleon.

HENRICUS PETRUS BAARD, director of the Frans Hals Museum, tel ls TALITHA,
ELLEN and IRÈNE about the “Govenors of Chi ldren’s Charity Home at Haarlem”,

painted in 1663 by de Bray.

u i t K ron i ek n r. 40 / 1991 - KUNST u i t K ron i ek n r. 19 / 1967 - MEZEN IN DE PERS

u i t : Kn i c ke rbocke r I n t e r na t i ona l



u i t K ron i ek n r. 9 / 1953 - H ISTOR IE

u i t K ron i ek n r. 38 / 1989 - MEZEN IN DE PERS u i t : NRC
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u i t K ron i ek n r. 57 / 2008 - GENEALOGIE

u i t K ron i ek n r. 58 / 2009 - MEZENBEKER

Er is mij in het verleden herhaaldelijk gevraagd waar
de naam Dorhout Mees vandaan komt. Ook is mij
gebleken dat er wel eens een eigen interpretatie
gegeven wordt als die vraag wordt gesteld, die niet
helemaal juist is.
Als je er over nadenkt wat dan wel juist is, omdat je
terwille van het vermijden van misverstanden er een
stukje over wilt schrijven in de familie-kroniek, dan
verdient dat extra aandacht.
Die extra aandacht werd bij mij enige jaren geleden
gewekt, toen ik correspondentie van mijn inmiddels
overleden neef Hans van Kinschot ontving, waarbij
fotocopie was gevoegd van een brief van Peter
Dorhout, een oud-collega en vriend van hem. Het
ging zijdelings over bovenstaand onderwerp, maar
het antwoord van Hans aan Peter, waarvan ik
eveneens copie ontving, bevatte interessante
informatie over het ontstaan van de naam Dorhout
Mees die nieuw voor mij was. Naar aanleiding van
deze informatie en na raadpleging van de
Genealogie van het Geslacht Mees en enige
gesprekken met Guus Dorhout uit Grou, een broer
van genoemde Peter en zeer geinteresseerd in de
genealogie van het geslacht Dorhout, heb ik
onderstaand artikeltje geschreven, dat de
instemming van de familie Dorhout heeft.

Ds. Petrus Mees (G 8-2) trouwde op 29 April 1819 te
Leeuwarden met Neltje Dorhout, dochter van ds.
Ambrosius Dorhout en Margaretha Jacoba van
Bolhuis. Zij kregen zes kinderen. Hun zesde kind,
dat op 30 December 1830 te Garmerwolde werd
geboren, kreeg de voornamen Bernardus Dorhout
(G 9-8).

De familie Mees voegde wel meer een bestaande
achternaam als voornaam toe. Denk hierbij aan de
namen Tjaarda en Alting. Het was een Gronings
gebruik in die tijd.
Tot 1868 was Bernardus' officiele achternaam Mees.
In dat jaar voegde hij zijn voornaam Dorhout
hieraan toe en noemde zich als eerste Dorhout
Mees. Deze naamstoevoeging werd officieel
vastgelegd bij K.B. van 18 April 1868, nr. 61.

Op 9 September 1857 trouwde Bernardus te
Appingedam met Jonkvrouwe Josina Margaretha
Lewe van Aduard, waaruit de familie Dorhout Mees
is voortgekomen. Zij kregen zeven zonen en twee
dochters. Eén van de zonen was Johannes
Quintinus, de oprichter van de Dorhout Mees
Stichting.
Er wordt wel eens beweerd, dat de naam Dorhout
Mees is aangenomen om te voorkomen, dat anders
de naam Dorhout zou uitsterven, maar dat is onjuist.
Er waren in 1868 voldoende mannelijke nazaten van
de familie Dorhout.

Bernardus studeerde rechten te Groningen en
promoveerde in 1853 op een proefschrift over de
rechtskracht van het beding tussen schuldenaar en
hypotheekhouder. In 1861 werd hij benoemd tot
procureur bij de Arrondissements Rechtbank en het
Provinciaal Gerechtshof te Utrecht, in 1872 tot
kantonrechter-plaatsvervanger te Groningen en in
1877 tot rechter bij de Arrondissements Rechtbank
in die stad.

Hans (J. Æ. A.) Dorhout Mees (G 12-8) �

Het ontstaan van de naam DORHOUT MEES

Mezenbeker
voor HANS MEES

Johannes Robert Mees, (R12-13)
30 oktober 1943, zoon van Bernard (Ben) (R11-17)
en Agathe Mees-Wytema



UIT HET FOTOARCHIEF

SAMUEL VAN HOPPESTEYN
1729- 1794

RUDOLFUS MEES
1728-1811

SARA MEES VAN LELYVELD
VROUW R. 1743-1823

ANNA JACOBA EN RUDI JACOB DAVID
1852-1875

PIETER BAELDE
1876- 1931283

P.R. MEES & PETER MEES
1855-1917

ADRIAAN, JAN, FRANCOIS GERRIT GERRETSEN
1889-1960

FLORENCE LOUISE MEES
1871- 1956

HERMANNA MEES- COCKINGA
1852- 1935

ADRIAAN WALTER
1847-1907

JOAN MEES EN GROEPSFOTO
1861- 1940

PHILIPPUS MEES & TONIA EN KLEINKINDEREN
1874-1944

LOLA RADQ
1919

WILHELMINA MEES-GEERHOF
1882-1954

ENGELINA MEES-BOCKHOFF ZOON
YASTARRO 1880-1928

JACOB MEES
1885-1970

MARIE LOUISE &
CAREL BRINKMAN-MEES 1939

MAURITS & WILHELMINA
MEES V’D STADT 1903 -1973

WILLEM CORNELIS
1882-1970

EMS TEYCHINÉ, ANNA VREEDE EN HENK
MEES 1983

4 DOCHTERS W.C.MEES
1985

MADELINE MEES EN
MICHIEL TER HORST 1973

MEES-CANNEMAN FAMILIE:
ALEXANDER, PHILIP EN DAVID

GREGORIUS MEES
1914-1978

JACOB & GLORIA MEES - COOLIDGE
1921- 1990

PETER MEES
1927-1977

MEES-BAX FAMILIE, PIET HEIN EN
RODERICK 1968

RUDOLF EN CHRISTIEN
1946

MONIKA OKINO EN PETER SCHEERS
1960 EN 1950

CAREL FREDERIK EN BROER MAURITS
1932 -



20

u i t K ron i ek n r. 22 / 1973 - B IOGRAF IE

21

u i t K ron i ek n r. 41 / 1992 - ONDERSCHE ID ING
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opgerichte verzekerings bedrijf P.R.Mees & Associates in
Capelle aan de IJssel (genoemd naar mijn vader). Samen
met directeur Jan Wolda, oud-medewerker van Mees &
Zoonen. Hier was mijn vader erg blij mee en hij had een
groot vertrouwen in en waardering voor Jan Wolda.

WONDERBAARLIJK
De laatste week van zijn leven was erg aangrijpend en had
ook een bepaalde magnitude, omdat hij zijn
onafwendbare lot, ver uitgezaaide melanomen in de
buikstreek, met een grote moed, waardigheid en een
ontroerende sereniteit onderging. Hij had vertrouwen
in ons voor de toekomst en vond dat hij ‘een heerlijk
leven’ had gekregen. Toen ik hem vroeg of hij in deze
zware omstandigheden steun had aan zijn geloof
antwoordde hij: “je moet het wel geloven, het leven is
wonderbaarlijk.”
In onze afscheids toespraken bij zijn begrafenis op 21
Augustus 2007 in de Maartenskerk in Doorn, haalden
mijn zusjes Hermance en Lieske en ik wat dierbare
herinneringen aan hem op. Mijn moeder en ik zijn bezig
deze teksten en die van andere van zijn vrienden te
bundelen in een boek. Nog twee bijzonder waardevolle
herinneringen wilde ik daar bijvoegen. Enkele weken
voordat mijn vader naar het ziekenhuis ging, zaten mijn
zusje Lieske en ik in de zitkamer in Doorn bij mijn vader.
Hij begon plotseling te vertellen over zijn oudere broer

David, die in 1945 op bevrijdingsdag werd dood-
geschoten door de nazi’s in zijn eigen tuin bij het
opruimen van het prikkeldraad. David was actief in het
verzet. Hij zat stil in zijn stoel, met zijn hoofd wat
voorover gebogen, die nacht had hij gedroomd dat
David hem met een brede lach op zijn gezicht in de lucht
had gegooid en met zijn sterke armen weer opgevangen
had, plotseling biggelden de tranen over zijn gezicht.
Alle drie waren we diep ontroerd.
Ongeveer een jaar geleden liet mijn vader ons een Super
8mm filmpje bekijken van zijn trouwdag, die ik nooit
eerder had gezien.Het was erg mooi om te zien hoe hij
trots als een pauw met mijn lieve moeder aan de arm
rond paradeerde. Hij straalde helemaal van geluk. Die
liefde is altijd gebleven.
Jaap Mees �

u i t K ron i ek n r. 30 / 1981 - PORTRETTEN

uit Kroniek nr. 39 / 1990 - MEZEN IN DE PERS uit : NRC

u i t K ron i ek n r. 57 / 2008 - IN MEMORIAM

Bij het doorlezen van de brieven die familie en vrienden
over mijn vader schreven komen een aantal
eigenschappen van hem steeds weer terug. Zijn
hartelijkheid, trouw, en grote liefde voor de natuur. Mijn
vader werd in 1927 in Rotterdam geboren in een gezin
met vier kinderen. In die tijd was de afstand tussen
ouders en kinderen veel groter dan nu. Mijn vader werd
meer door het uitgebreide personeel opgevoed, dan
door zijn eigen ouders. Zijn vader Jacob Mees (zie
Mezenkroniek 2006) was een bekende Rotterdammer,
firmant bij familiebedrijf R.Mees en Zoonen. Een
charismatisch en veelzijdig man, die in vele besturen zat.
Het moet zeker niet gemakkelijk geweest zijn voor mijn
vader, om zo’n kleurrijke en veeleisende man als mijn
grootvader te hebben moeten opvolgen.
Mijn vader ging in 1953 op 26 jarige leeftijd, onmiddellijk
na zijn rechten studie in Amsterdam, werken bij Mees &
Zoonen in Den Haag. In 1955 ging hij een jaar lang in
Londen stage lopen bij onder andere Willis Faber &
Dumas en Lloyd’s Bank. In Londen leerde hij ook mijn
moeder Emma Kortenbout van der Sluijs kennen. Na
een korte stage bij Griffith Tate in Chicago werd hij te
werk gesteld bij Mees & Zoonen in Rotterdam. In 1960
werd mijn vader daar benoemd tot firmant. Zijn
belangrijkste taak was het acquireren van nieuwe relaties,
zijn vader en neef Mr. Philip Mees waren hierbij zijn
voorbeeld. Bij zijn vervroegde pensioen na 34 jaar
gewerkt te hebben, werd hij geinterviewd in het ABN
blad VANDAAG. Bij de overname van het bedrijf door
Marsh en de overgang naar de Marten Mees weg, hoopte
hij ‘dat in het toekomstige samenwerkingsklimaat het ‘ik’
in toenemende mate zal plaatsmaken voor het ‘wij’.’

REGELNEEF
Mijn vader was een man van contrasten. Hij kon heel
hartelijk en warm zijn als hij je mocht, maar kon zich ook
formeel en afstandelijk opstellen. Zijn trouwe
secreatresse Corrie Bossinga, die hij Cors noemde en
waar hij dol op was, vertelde me dat hij op kantoor altijd
opgewekt was en nooit chagerijnig, ook had hij een goed
gevoel voor humor. Thuis noemde we hem wel eens
spottend ‘de regelneef’ of ‘positivo’(naar Kees van
Kooten). Hij vond dat als je wilt groeien in het leven, je
de positieve kanten er uit moest halen en het geen zin
had te lang bij het negatieve te blijven hangen. Zijn
organisatie talent leefde hij samen met Corrie Bossinga
uit op de jaarlijkse Cliëntendag in Slot Zeist, die dan ook
tot in de puntjes geregeld werd. Zelfs het diner werd

door mijn vader en mevrouw Bossinga van te voren
uitgetest. Als je het doet dan doe je het goed was zijn
motto. Geduld was niet zijn sterkste kant en ook aan
kritiek had hij een broertje dood. Hij was meer een
doener dan een prater. Maar boven alles was mijn vader
de man van het grote gebaar, royaal en niet alleen in
geldelijke zaken, maar iemand die het maximum uit
situaties en mensen wilde halen. Een andere sterke
eigenschap was zijn oprechte interesse. Of je nu met een
voetbalblad of een film synopsis aankwam, hij nam altijd
de tijd en stelde veel vragen. Ook stuurde hij bloemen
aan medewerkers op kantoor, die ziek waren en dat werd
erg gewaardeerd. In wezen was mijn vader een goed
mens met een sociaal hart, maar door een zekere
verlegenheid en vormelijkheid kwam dit niet altijd over.
Hij vond het heerlijk om je in zijn tuin in Doorn rond te
leiden, waar hij met grote toewijding vele uren in heeft
doorgebracht. Hij wist alles van bloemen, planten en
vogels. Hij ging ook graag naar Schoonoord, de idyllische
tuin in Rotterdam van zijn ouders, die nu een stichting is
geworden. Naast zijn liefde voor de natuur, hield hij ook
van muziek, om de twee jaar was de ultieme Mattheus
Passion van J.S.Bach in de Pieterskerk in Leiden een
familietraditie geworden. Hij speelde dwarsfluit en was
ook vriend van de Bachvereniging en het muziek-
ensemble Combattimento.
Net als mijn grootvader, leidde mijn vader een zeer actief
leven. Hij zat in talloze commissies en besturen. Het Nut
van het Algemeen, de Bond voor Lichamelijke
Opvoeding, Vereniging Leefbaar Doorn, de Bomen-
stichting, de Nederlandse Protestanten Bond, de
Stichting IJskelder in Doorn zijn slechts enkele hiervan.
Hij was mede-oprichter van het nieuwe in 2006

IN MEMORIAM MIJN VADER PIETER RUDOLF MEES

ROTTERDAM 1927 - DOORN 2007

Peter en Emma Mees in 1990
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u i t K ron i ek n r. 49 / 2000 - MEZEN IN DE PERS u i t : L e i d sch Dagb l ad

u i t K ron i ek n r. 46 / 1997 - RE ISVERHALEN



u i t K ron i ek n r. 24 / 1975 - RE ISVERHALEN
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l e e s ve rde r op www. f am i l i emees . com



u i t K ron i ek n r. 49 / 2000 - IN MEMORIAM

u i t K ron i ek n r. 36 / 1987 - H ISTOR IE
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u i t K ron i ek n r. 44 / 1995 - POL IT IEK

u i t K ron i ek n r. 5 / 1946 - GENEALOGIEu i t K ron i ek n r. 59 / 2010 - FAMIL IEBER ICHTEN

Op 19 mei jl vierde Lydia Staab-Mees haar 90e verjaardag
in goede gezondheid! Hier op de foto vergezeld door haar
twee broers Wouter (links) en Henk (rechts). �

Lydia Staab - Mees
90e VERJAARDAG
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FAMIL IEDAG 1958

FAMIL IEDAG 1999

u i t K ron i ek n r. 19 / 1967 - B IOGRAF IE

u i t K ron i ek n r. 2 / 1939 - F INANCIËN

u i t K ron i ek n r. 26 / 1977 - B IOGRAF IE



u i t K ron i ek n r. 29 / 1980 - ADVERTENT IES

36




