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Familieberichten 
Geboren: 

ljsscls!cin, 21 dcccmlx:r 2001, Anouk Mees. doclHer van 
Edsml C. WA;o;n en Susan Viola Mcc,<,-Sikkens (NP369). 

Sacs!, " rchrllari 2002, Do(-ke Jan Erik DOrllOut Mccs, won 
V:Ul Rolr Comelis FElzn en I3rigille Dorhout Mces-Stevcns 
(NP270). 

Rotterdam, 7 rebruari 2002. Focko Lcen(iert van Neerbos, 
won van Wouter en Alll1cmijn FELdr van Neerbos-DorhoUl 
Mccs (NP270). 

Overleden: 
ROlOrua (Nw-Z.), 9 juni 2001. Gerard Mccs lw, geb. 1920, 
eclllgcnool van Diana Margare! S!~nden (NP292). 

Portov~lhravaglja (lL), 25 mei 2001, Ingrid Vi vi Wes(r:l V;lIl 

Ilol!he-Wallin, gcb. 1912, eadcr wed. van A.R.M. DorhOUI 
Mces. ARw (NP265). 

we. Mees Auditorium 

We MEES 
AUDITORlW 

l3ij dc n:Cl:IHC 

gedccl!c!ijke rcnova!ic 
v:m d(· ROllcrdamsc 
[kllr~ ,Ian de Cooisin
gd (had hel bomb:n
demm! 1940 redclijk 
doorslaan) 'lijn .!.all de 
:ldllerJ.ijde cell 3am;ll 
J.;dclI geforrneerd <lie 
\'()(lrdl bij eongre~SCIl 
V.1Il groo! nlLl kUlllI('1l 
lijn. Dt·l.t· 7.all·1l hd)
hen d(· llal11t'll gt-kre
gen VMl zakeniie<kn 
die hij de bollw v66r 
de oorlog van de nieu
we l"lCurs een bijwn
derc rol hcbben 

Driebcrgcn, 27 juli 2001, Elisaheth Chrislill~ Bdr Mecs, geh. 
1907, (NP282), wcd. van I. I-I.J.II. Ilal!S, 2. M.J. Mcihui7cll. 

I !ilvcrSIlIll, 26 anglls!n$ 2001, Rudolfinc Rdr Mees, geb. 1904 
(NP366), wed. van WilhclmliS l3efl},lrdus Jacobs. 

Den Haag, 2 oktolx:r 2001, Eveline lefclI, geb. 1909 
(NP371), wed. van RegneTllsTjaarda Mccs RT7Il. 

Epse, 29 december 2001, Agathe D.E.L. WYlema, gell. 1911, 
wedllwe van Bernard Mces Ph711 (NP354). 

ROIIcrdanl, 12 maart 2002, Anna Emilic de Bock, geb. 1917, 
wed. van I-Icndrik Nicolaa~ DlIlilh elm (NP35 1). 

Palcnquc (Mex.), 3 Illaart 2002, Renee I-Icflny van Mindcno, 
geh. 1947, cclugcnolc van Amold Rcgnerlls Ingvar Dorholll 
Mccs ARMzn (NP265). 

gc~pedd: Pcnll, Goudriaan, Veder. MCl'S. Vooral de 7..<1al (audio
vi~ued hypcfll1odcrn) genoemd na:lf onze cigen Mr w.e. Mecs 
is bij70ndcf gcslaagd, "lOal) 0.:1. lijn doehlcr Ch:lrlo((c [300il
Mees en 7.ijn klcindoduer Adine lell HOUIC de bngc-Amold 
mel eigcn ogcll bij de inwijding kOlldell 1.iell. 
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Familiedag, zondag 20 mei 2001 , Wassenaar 

WdlidH voor hel laaiSI hier cen klcinc ramiliedag (23 
dcc1ncrncrs. welllileTS! gC7.cllig). 

N~ 7ijn wdkomSlwoord ell hel gCz:llIlcnlijk hcrdcnkcll van 
hell die OilS $(.:dcn de la:l!Slc reiinie Ol\lvallcn zij n , hou(h de 
vOM7incr cen causerie over hel levell vall Willcm Cornel is 
Mccs, Illcdc-oprichlcr en ccrS1C vOOf7.incr van Ollle f..ll1lilic
~dclHing. DC7.c ware f:lmilicman, bchorcnd lOt de slaak Rudolf 
Aclriaan. had na mocilijkc jcugdjarcIJ. opricluing van cell cigen 
schccpshYP<lIhcckbank en mcdc-opridlling \'an di\'crsc ROller
darnsc inslcllingcn (zoaJs Ncderlandschc Handels Hogeschool 
en Rom'Co) ell initi:nicf voor l'Cll niCllw bcursgcbouw, ook 
OI17.e f.lmilic in cell formed vcrband gcbradu, maar zijn chef 
d'ocuvre "M:ll1 van de OJad" over Mancn Mccs was toeh wei 
hClgcen helll de mecste Ix>kendheid bracht. Diverse voorbcel
dell V~Il 1-ijn aoies werden besprokcll, zijn doonaslcilde eciu
gell(J!e en zijn vijf doehlers kw:ullen eveneells in bceld. Zijn 
llK'moires. door Henk verl.Orgd. 1.ijn bij "ROlerod;lInullI" Ie 
koop. 

Nadat de aanwe-ligen \'eel dallk voor het gebodene hadden 
bCllligd, kon Henk direct het woord gen:n a~1l Peter onder 
overhandiging van dc (wee jaar door hem beht'Crde MC7.en
lx'ker, opdat dczc vcrTassend Saskia kon totospreken, ome niclll 
die 01' de boollocht tijdens de grote f.ll1liliedag w weergaloos, 
s,lmcn met Roosje, OIlS cabart t had gebraehl. 

Haar Icvell had duidclijk de weg (i;.:lrheell gevulgd. Deze 
haU:t.llstcr van UJlze oud-voorziller Rudolf, geburell 1955 in 
Den Haag. ook v:lnuit haar heg;l:tfCle modcr met anislieke en 
Iherapel11i~che gavell in lillis, gill~ in 1974 mar de lonecl
school in Amsterdam, ocwclu ook de Ellkw~ngschulc ill Essen 
11\(:1 een eumlaude-eindexamen , ~I'cclde in Duilsland en 
Nt"<lerl:md in di"erse produktiCl>. om in 1979 met ("',vee eolle
ga·s t"Cn eigcll theaterge7.dschap 01' te riciuen met bijwndere 
specialis~l1ie.s, uiuuondend ill cell pan-lime opleiding, mel haar 
dric ja:n als dOCelH(': lesgevt·n til regie blijken stcrke delen v:w 
ha:lr gavell. Doch ook aClertn zclfblijft een grote troef. si llds 
1989 i~ le regdmalig attriee bij "Dc Appel" in Den I b:lg. 
M,I.lr ,inds 1991 is haHr werkend Icven gevuld met lOveci 
nevcn:lClivi!ciu:n, dHt sleclllS v()()r kane a:md uiding hier plaats 
is: "PrellneHe" voor 01' maHt \·e r7.0rgdc aCts. actCf(,n bij Natio
llaJc TOllt"Cl, cn hij Am~i in Eindhovcn, ccn eigen pianosolo
progr~ll1llla ··K I ~ssieke jongens", workshops mel mensen vall 
diverse a(komsl "oor Romeo en Julia: ilHUs.~cn 1.Cir cen oplci
ding Dasarrs, specialisalie intercultur(,d theater: in 1999 ini
liatief lOt Iwee the.nerworkshops en opricluing Alba thcatcr-
11I1is: en niet te vergelell haar vclc rcgics in hc! professionele eir-

cuil: Hel IlUis Alba (Clorea), Dc Klas van Babel (Roijaards), 
Baehs Bollen (Fermin), Sportn (Roijaards), Walk the T~lk in 
Londen, danstheater-vid to. Konom, de-le greep uit Saskia's 
leven geeft wei aan . hoezetr 1ij bij uitMek de nicht is dit in ~ I all
merking komt voor de Ma.cn-bek('r, en overhandiging met 
veel felieilal ics geschiedde. Maar ZiCI, aan de verrassing waS nog 
gt"Cn einde: walll als dank voor de eer voor twee jaar bcker
houdster te I.ijn greep 7.ij de pi:lno en gaf 7.ij ons uil het hoofd 
een piano-recital, d~1 OilS zal heugen: dal was prijs en emOlie 
tesamcn!! 

Dt lunch wordl binnen en buiten gereserveerd, nad~t 
it"<ler gdcgenhtid hceft gehad MC"Len-anikclen te kopen. En 
hierna zijn we tOt: aan de middaglC"ling, te houden door Allard, 
zoon van Rudolf, die aan de llniversitcit van Frc iburg (Old) 
summ~1 clIm laude is gepromovcerd tot doctor in de archeolo
gie. lnmiddels hcbbcll I.ieh nog hij Oll~ gevoegd de stitfms!er 
V:lll Peter, MaChtcld v~n LimburgSlirlllll met eehtgenoot: 1.ij is 
cell bckendc alll~teu r.arclK"o l ogc. 

Owr hel ondcrwcrp van Allard's bociendc lezing ~Archeo
logic ell he! Intcrnct~ ,·ernemcn we kort samengevat: In hel 
bder V~1l de Europcse ("Cnwording is het gemccnschappelijke 
culwrcle crfgocd der verschillende Europcsc rcgio's een bclang
rijke faelOr. Dc EuropeSt' Commissie in Brusscl ondeTSleunt 
inili~tievcn, dil: de bewllStwording v:ln het veclvoud bi nnen 
OilS gemn'nschappel ijk Europa bcvordert. 

Allard vertclde ons over ·/ijll werk :Ian het Romisch-Cer
man i~ches Zentralmuseum in Mai n/. Hi; coneipieerr en pro
gr~mmeert daar dalabanken voor Internet. die niel aileen voor 
wetensehappcrs, maar ook voor een breed publiek toegaukelijk 
lijn. Ilij toonde ons iJlfernetdatabankcn over antieke scheeps
wrakken en schccpsafheddingen. die ons "eel o\'er de vroegere 
technologic-transfer fUssen de regio·s vertellen. Ook een dara
bank over dc bronstijd gtefr aan, dat ook duil.enden jaren geJe
den cen groot aamal \'olkeren intcnsief mCI elkaar in COJl{3Ct 
srolldcll . Uirvocrig was icdcrs dank voor Allard. 

Na de thee vcnrok iedcr, tcvreden over de welbcslcde dag. 

Dc dcclnemers Waren: 
Peler en Emma Mees. Lydia ell K~l fcl Staab-Mees, Hellk ell 
MadHcld Mecs, Jan en Jana Mecs, Jenny Sas-Mtcs, Joke 
Maman-Sas. Lola Mecs. Eva Mecs-Chrisldlt·r, Saskia Mecs, 
Aus Greidanus, MOI"Wella Marcus, Kay Creidanus, Lieke 
Mccrtcns, Thil Pot-Mt"Crttns, Wijnand Mee.s, Roland tn Aria
ne Mecs, Allard Mee.s. 

Zondag 18.5.2003 

Grote fatniliedag 
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Reinilde Mol-Mees 
19 19 - 2001 (NP 252) 

Rcinilde is geborcn Ie Voorschorcll op 31 mei 1919 als eer
SIC kind V,tll Dr, COIlS[alllilllls (COIlIlO) Alting Mccs en Mea 
Vnwcy. Van h:lar tijd ill VoorschOlcn 7.:11 zij niel 
vee! gcwcten hebben, wa[]{ h;r:u ouders vcrhuis-
dell reeds in 1920 Ilaar Sampoort W:lar 'l.ij haar 
gdll:lc jcugd hedt duorgchracllt ell wa:lf Lij 
enige duurzamc vriendschappcn sloO!. Dc 
bclangrijkslc was haM vriendschap lIlel Nel van 
Thiel wclb: ZOI! dUfcn lOt het einde V:lIl h~'1 
Icvell vall Ne!. III 1935, (Oen hel huwclijk van 

ha:lf ouders op cen schciding uiditp, lleefr zij 
ongclwijfcld cell lllocilijkc tijd gekcnd ell waar
om zij Illogclijk bcsloot cell j:J:Jf 1l:l:Jf Ellgdalld 
u; ga:1Il :lIs au pair. Uir dele tijd darter! <''':11 
gcdicht van haar morder dar ik Ilicf wil wccrgc
veil omdat het niet al1ecn lOen typercnd 1.al zijn 
gewcest, maar ook voor dc rcst van ha~r levcn. 

AFSC HEID 
Dit killd, dllt met Imllr klllre grijze ogell 
80/Jell de 'Jllslbeid mill Imar kleine mOl/d, 
Oe werkelijkbeid erkem, zicbze/f beeft (ifgewoge/l, 
Ell onvellJltst de jllisle millen tJo/ld; 

Dill killd dnl I,tchl 0111 mijll nerIJellze zOlgell, 

If 

Nil zij, de school oll!gl"oeid, bnnl" Imis ell Itmd IJer/nn!, 
- Ollkmid lIergnnt ttiet; op Iffllldnnx wfXf mOigel/, 
EI/ ollel'Stflg gnnt Ilin, lII;e op tlllee vellell Stflnf -

Dnf killd, lII;er IIrijbeidszudu bnnsf /lin Ie feidel/, 
Wier beersZIlc/U oO/"Zllnk WflS IJnll sh'ijd ell ergeruis, 
Geefi lIIij bet getJoel, 'Ill zij zic/, kOIl hetJrijden, 
Of ik hn killd Vel/, zij de moeder is. 

In Engcland kwam zij reeds vrij sncl bij Mr. and Mrs. 
Horsley, waar zij een jaar bled rot plczier van heide partijcn. 
Mr. Horsley was de plaatsclijke notaris en ook eigenaar van het 
molenbedrijf. Daardoor kreeg hij dikwijls uitllodigingen en het 
charmante was dat hij dan, om beurten zijn vrouw of wei Rei
nilde mee nam. Het einde van de au pair tijd was zeker niet het 
einde van de vriendschap, getuige waarvan is de eorrespollden
tic, welke doorging rot Mrs. Horsley overleed in 1982. 

Na haar terugkeer ill Nederland volgde zij de eursus voor 
chemische analiste aan de Chemische School in Leiden, waar 
zij o.a. Nel BOll ontrTloetle, hetgeen ook een vriendschap voor 
het leven werd. N~ 11el mel Sllcces becindigen van dc studie lall 
de Chernische School gillg zij werke!! bij de "Keurillgsdicllst 
voor \\;Iarell" Ie AmSlerdam. Zij gillg tOen ook in Amsterdam 
wonell. N~ benekkelijk kone t ijd kn:eg zij een vastc aallstelling 
als chemisch analiste bij de K.v.W. Zij sloot daar vriendschap 
met Jo Blees. Weer cen vrienclschap die vele jaren door ging Wt 
het overlijden van Jo. Dc drang om wat meeT van de wereld te 
lien was nog itllmCf aanwezig en was de reden waarom "tij in 
1945 een irnmigratie visum voor de U.S.A. aanvroeg. Dc te 
verwac111cIl wachttijd was toen 2 jaar. In het najaar van 1946 
gillg 7-ij wcrken bij dc IndustriCie Maatschappij Activit, ecn 
dochtefllLlatschappij V;[ll dc Koninklijkc Zw:tvd1.\lUr Fabriek 
in ArllS1erdam N .. Mid 1947 kreeg "tij Iwar irnrnigratie visum 
voor de U.S.A. Zij tlam haar otllslag bij Activit en p,lkte haar 
spullell om tt· vertrekketl. Dit gillg evenwd nid door want zij 
had bij Activit Ed Mol OJl[IllO("1. 01' zijll huwdijksaanwek 
nam deze niet "neen" voor een amwoord dodl bleef volhou -

dell, cn 
fcbruari 

mel succcs. Zij trad mct hem ill bet huwelijk 01' 5 
1948. Ook dnc band "lOU YOOr de rest van haar Ic\'etl 

Mandhoudcn. Zij kn'eg lIIel("tcn weer een andcrc 
aanstclling, flU 01' h("\ laborawrium V;IIl Prof. 
Janssen voor het onderlOek naar de eigcIlschap
pen van Faxcenwur in roomooler. 

01' 13 deccmbcr 1948 vcrtrokktn :tij per 
KLM naar Trinidad waar Ed e("]l aanstelling had 
gekregcIl bij Trinidad Sugar Estates Lid als che-
miClls. Reinilde was oorspronkelijk niet van plan 
Olll claar te ga:tn Wcrkfll. Ongeveer liell minu\etl 
bij OilS v:mdaan was de Impt'fial College forTro
pical Agricultun: ook wel I.CT.A. genocrnd ell 
hel equiv:llcm van ('en hnge school. Ecn van de 
$tafledcn was bij ons 01' belO(·k l"ll omdekte dal 
Reini1de chemisch analiste was. Door hcm krceg 
zij ecn invitatic om 01' dc I.CT.A. Ie konK'1l pra

tCIl. Zij verwachlte Ie kunnen sollicitcrctl. Tot ha:lr vtfbazing 
b1cken drie departemelllen min of meer bij haar te sol1icitercn 
om haar dicnslen. Zij besloo! om de Cacao research afdcling 
aan te nemen want hier kotl zij gehed zdfstaudig h("1 onder
zoek llaar trace clcmenten organiserell ("n uitvol"[en. Dil was 
aantrekkclijk w~nt dit was, althans ill Trinidad ill hel beginsla
dium. Dc ~fdeling SlOnd onder leiding van Or.Harry Evans, 
eCIl bijlOndef a~rdigc man. Een ~Ildere aantrekkc1ijke bm was 
dat we ecn nieuwe auto konden kopen inplaats van ccn Iwee~ 
dehands ~lltO. Op 6 juni 1951 wtfd ons eerSle kindje geooren. 
We noemden hem Wijnand. Dit was meleen het einde vall 
beta,lld werk. 

In 1953 w~s zij. lOt onze vreugde, opniel1w in verwach
tillg. Ed kreeg loen een nieuwe aanslelling aangeboden als chef 
chemicus bij Jamaica Sugar E.st~tes in Jamaica. Dit hidd in een 
grOle vcrhui'l.ing ongeveer einde december en d.1I1 lOU 

de baby acht maanden onderweg zijn. Reinildc, nog de 
arts. yond dit een bczwaar mits we per bOOT gingen. Zodoende 
vertrokken we op 26 december per s.s. Colfito naar Jamaica. 
We werden leer hartelijk ontvangen en waren aanwe7.ig 01' de 
oudejaarsavond viering. Reinilde yond dit cell goede gdegcn
heid Ot11 meteen iedereen te Icren kennen. 01' 31 Jatluari werd 
ons dochtertje geboren. We noemden haar Jessica. Denkt U IllI 
Iliet dat Reinilde het niet dfltk had. Ze had wei personed voor 
het Imis - en Tltin werk, maar er werd dfllk gehandwcrkt (spin
nen, weveJl , haken, breien, borduren en eigen kleding en kin
derklcding maken) en vecl gasten ell logces onrvangen. Zij was 
een uitstekende gastvrouw. Wij hadden vanaf het begin in 
Jamaica vricnden in verschillende kleurcn, die !lie! in hCI 
Ceneral Manager's 1llIis werden ontvangen. Reinilde verander
de dat onmiddcllijk. Kleur speelde gecn rol en ik ben er van 
overtuigd dat Inijn promoties tot Factory Manager, General 
Manager en tenslone Managing Director niet allcen :tan mijn, 
Illaar ook voor een groot decl, aan baar karaktcr en vaardighe
den te danken zijn geweesL Daarbij gafze ook schoolles aan de 
kinderen wdat lij langer thllis konden blijven wOllen. 

In 1971 kregen we een aanuekkelijke lanbieding Vall 
Booker Agricultural and Technical Services Ltd. Wa3rV~ll de 
eerSle opdracht "lOU zijn om als general manager de Nigeri;lIl 
Sugar Company vall bankroct te redden. Deze waren reeds eer
der bankroet geweest. \\;Ie 3ccep(eerdcn deze aanbieding ell ver
trokken, na eers( een maand in Holland te Zijll geweest, naar 
Bacitl in Nigeri:t. R{"inilde p;lkte hel levcn aldaar op de haar 
gebruikelijke manier ;l:m en wederom Illet groot succes. Na 
drie ja~r was het karwei geklaard, verhuisden we voor ruim cell 
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jaar Ilaar Nl.'d(:ri;IIl(1 en trokken wt'Cr hij haar mocder in. Ed 
was gedurend<.- de wt"t.'k in London en penddde het weekeind<.
Ilaar Holland, als hij Iliet ergens in de <Ierde wereld W.1S, b.v. 
bijna 4 maanden in <Ie Oominicaanse Repllbliek als teamleader 
v:m de nationale su iker pf()(lukt ie swdie. Dit gaf Reinilde, tot 
ha:1[ groot pb.ier, een ma:U1d in de Dominicaan"C Republiek 
op kos(en vall de zaak. 

Na de Europese tijd volgden drie jaren in lndoncsic waar 
we woonden in het BorobuduT hotd. Om:e kamer werd ook als 
k:lI1toor gebrllikt en dat wa~ v~m:clfsprek<'-l1d niet 1.0 Illakkelijk 
\'oor Reinil,k Ze 1051<'- elit probleem op door als vrijwilliger te 
gaan werkel! op Museum Pus"t waar Ie de bcschrijving van d<.
keramiek verl:lmcling vcrta~lde van Ncdcrlallds in Engels. Zij 
had hier heel ved ple/ier in, vooral omdat de besehreven voor
wcrpcn mochlen worden gehanteerd 1.0dat de bcschrijving kon 
wordell gccomroleerd daar del.e niet a[lijd correcl waren. Daar
om bled l.ij hiermee doorgaan ook toen wij een flat kregen in 
hell.dfde hotel. Wal de1.e pcriode ook zeer J,Ultrckkclijk maak
te W:1S dal zij mce kon met haar man als die oJ> rcis mocst. 
Daardoor leerde I.ij Java gocd kennen ell bC1.ocht ook menig
maa! Singapore, Malaysia, Thailand en de Filipijnen. Maar ook 
aan :111e spedaal prenige dingen korm ecn eindl'. 1.0 ook nu. 
Tegen het einde van deze periode w<.-rd ha:Jr mO<.-der emslig 
l.iek en had onmiddellijk hulp nodig. Haar moeder overk"(.-d 24 
december 197R. Ik was toen ook temg in Nederland zodal ik 
haar. die rnij altijd had bijgestaan en geholpen, kOrl bijstaan in 
haar verdrieL 

011/.(' laat.~!c pOSt was de Chernilil Sugar Company in 
Nigeria. Oi! bedrijf was door em Ouitsc maatschappij olHwik-

kcld en door cen Amerikaa nse maa!scliappij gdeid. De oogst 
vall het sllikcrric! en de suikerproduklie was 15 maanden ach
ter op plan. Oit was een ramp \'oor dc lxx:ren die het groolste 
decl vall hct riel groeid<.-lt Illet geleeud geld. Oat kostte ved 
geld aan remc ell de banken werden ongedllidig. Hier had dell 
wij weer eell heerlijke tijd, Hel klimaat was uitst<.-kend en in 
tegenstclling lOt Nigeria komclI je vrienden ell kt'llnisscn gaar
ne logercn. Reinilde organiSt.-erde de be"!.Oek<.-n altijd lIitstekcnd 
incl llsiefhc! bewcktn vall enige wildparken. Na !w<.-e jaar was 
de achtersl:ll1d gelled ingelopcn en n;1 dric jaar gingen wij met 
pensioell "!.Oals wij in 1948 ft'Cds me! elbar hadden afgcspro
kell. Wij hadden er wen 33 nopen jaren op1.iuen. Rcinilde's 
kellle, waar we het ook o\'cr (·ens waren, was terug naar Neder
land . 

Hier hebben we nog hijna 20 gdukkige jaren gehad. We 
hadden ved V,1Il de wereld gezicn, maar, met uit7.ondcring van 
Great Britain en Zwils<:riand. heel weinig van Europa. Aan vcr
betering vall <Inc lOest:llld wnd gewcrkt lIle! vakamies voor 
kunst, archeologie en mu~iek in Spanje, Portugal, Italic, Sicilie, 
Oostenrijk ell vallzelfsprekend, veil.' he"f.()(:ken aan Zwitscrlalld, 
Tocn werd ill September 2000 myclodysplasie omdekl. Dank 
l.ij bloe(hran~fllsie had 1ij nog ved pklier van een twce wekell 
archeologischc reis n:lar Sardinie, Oaarna vo!gde bloedtransfu
sics db:1r in st(-eds sneller tempo tot 7ij op 28 april heel lief 
:Irscheid van OilS nam. I let hoofdje af...,.endde en niet men bij 
OilS was. Ik bert heel dankbaar voor de 53 jaren die ik met haar 
moch1 hebhell. 

Ed Mol en fami!ie. 

Rud(i) Jacobs-Mees 
1904-2002 

Op 26 augllSllIs 2001 gillg heen RlId(i) - voluit Rudolfi
na Adriana - Jacobs-Mecs 01' de ge7.egendc I<.-erlijd vall ruirn 97 
jaar. (NP 366) 

Rud Mees werd geboren 01' J I juli 
1904 in Amsterdam. Ha:lr vadn, Rudolf 
Mees (geboren in Yokoham:l, Japan) ~Iierf 
locn zij 5 jaar oud was. Het gt'zin - mocder, 
vier doch!ers en cell 1.OO1l - vcrhllisde na.1.T 
Hilver~lIm waar '/.ij naar de HBS ging. l In 
waren jarcn v;1ll armoede: de v;tdn wa~ joug 
gcs!Orwn en de kordatc mo(·dn met vijf 
kindcren kon d<.- Ilnanciele t·indjcs JlIe(·n 
mer behulp v:tn and<.-re f.lmilidedcli ell 
vrienden bij elbar knopell. Na de HilS 
voigt cell opleiding a~lIl het Goois M\IIiek
Lyceum, waar zij haar inspirat ie opcloct voor 
de later door ha;lr in Hilvcrsum opgerichle 
eu bekelldc school voor bcwegings1cer. 

III 1934 trollwl ·lij nlet MrWim Jacobs. 
advocaat, ell v~tigt zich het gClin in 1935 aan de Werner1aan 
22 Ie Hilver~ul1l. Oaar l.ijn zij tot haar dood blij\'ell wonen. Er 
worden {wee wons geborell: ]lim en Ruud J~cobs. die allcbei, 
gelegend mel grote Illllzikaliteit, een !IHI,iekloophaan kie"lcn: 
Pim mCI d(' pill!lO, Rliud met de bas. Dekaden hug '~1 1 dit duo. 
verMerkt door Rita Rcijs, (lie met rilll trouwt, als ~Trio Pirn 
Jacob~~ in OilS land cn daarbuiren grOle hekendhcid genieten. 

Die mUl.ik:tliteit deddc Rudi Mees mel haar kinderen: 1:ij 
lccl,lc iutens !]lee mct hun olHwikkdingen en daarnaasl ging 
ved van haar wdhaast onuitpllttc!ijke ellergie in de al genoem
de ~d.U1sschool~, die in het Gooi cen uilstekende naam had. 
Door dic bcwegingskurm fa.lkte lij kull~lIinnig en lX'rsoonlijk 
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hed vec! harten van jonge menS('ll. Velen daarvan hielden 
nadien contaCt mel haar. zodat het Imis ahijd een va et viCJH 
van menscn was, Ook bleefhaar lichaam nog 10 lang Kjong~: 

tot op hoge lceflijd bewoog l.ij I.ieh 1I0g met 
4 glalie ('U vol clan door het levell. 

Ha:lr mall st i{"ff ill 1968, zij heeft hem 
dus lang overlcerd. N:ldien had 'lij ved con
lact met Philip Mecs, die haar hielp de 
finaneiell te ord('11 ('n met wie 'lij gaandeweg 

.. ecn dic1ner1 ij h' band opbollwde, Haar 
gedic1m·nbllndd MVerbondenheid" is daar
van cen mOOl gt'llIlgenis. 

Het ver1ies, vOtlr haar levenscinde, Vlln 
haar zoon Pim was voor haar cen imens 
srnartelijk beleven, nadat 'lij ook V:111 haar 
broer ell lUSlers afschcid had moctcn 
nemen. HCI werd stil om haar h<.-en, waarbij 
haar 'l.oon Ruud cn Rita Reijs haar vaak 
op1Oeht(·n. 

Wartneer je bij haar was ervocr je waarom 'i; w "jong~ 
blecf: altijd blcef lij gc"lnteresst.-erd ill helgeen in de werdd, ons 
landje en ... vooral in familie- ell vriclldellkrillg gcbeurde. 

Rud(i) Jacobs-Mees wa~ voor haar Illedemcnscn eell waar 
voorbeeld van lcvcnskllmt en -kumtzinnigheid, cen toonbed d 
v:Hl d<.- wijl.e hoc een rnen~, geholpen door onzich!bare kfaeh
tell ell maduen -danSClld~ lich door cell leven hcen mag bewe
gen en ... andere menscn daardoor ontmocten en kan inspire
ren door Icvemmoed en IcvensvTt:ug<k·. 

R.S.H. Mccs 

, 



Ingrid Vivi Westra van Holthe-Wallin, 
eerder weduwe van A.R.M. Dorhout Mees 

Geboren te Stockholm , Zweden op 31 -03-1912 en overleden te Porrovalrravaglia, 

Itali. op 25·05· 200 1 

Mijn rnoccler is heel plOlsciing in haar eigen huis in haar 
gclicfd h:tlie overleden . Dil drocvigc bcricht bCTeikle ons pa~ 
na haar overlijden 7.od:lI wij geen afschcid van haar hcbbcn 
kunncli nemen. 

Ingrid Vivi Wlllin werd geboren op 31-03-
1912 in Stockholm en groeide wwel in de srad 
op lis in de Scheren builen Stockholm. Na een 
hcerlijkc jeugd ging zij op 18-jarige leeflijd voor 
1 j:l:lr n:lar Parijs am het rralls OCleT nuder de 
knie IC krijgen. Zij sprak alrijd rW::l vecl emhou
siasme over dal jaar. Nicl :Illccn hel Frans wcrd 
bestudeerd, m<lar ook de kunSI van hel uilgalll 
werd o rltwikkeld! Zo leerde zij Arnol<lus R.M. 
Dorhout Mces (Nol) kennell, die ill Parijs bij de 
diplomatieke diens( werkzJalll was, 

AivorCIiS ill het huwdijk Ie Iredell, yond 
mijn moderne Zweedse groolvader dal lijn 
dochlcr op zij n millSt ("C1l diploma 1Il0eSl heh
ben OHl evt. laler financiec! 'lelfM:Illdig door hel I(,\'en Ie kun
ncn gaan. 

Nederland lok!e, dll ... mijrr llIoe(!L-r koos voor een konc 
oplciding tor directiesecrflare~sl~ a;1Il het Stockholnlse Schoc
ver~. 

Op 19-09-1933 trouwdm Arnold en Ingrid Ie Assen en ze 
n;unell hun imrek in hel ouderlijk IHlis van Nol aan de Nas
saulaau 20 in Assen. Een hell' o\'erg;llIg \'an het \'Iotle Stock
holm , hel fri\"ole P<lrijs ll;t:\f hCI slijve As~n van lOen. Met v("C1 
tact, humor ell geduld WiSl Ingrid de f.lll1ilie \'a n Nol (lx'StJln
(k uil 0. :1. wd wrgzame lante~ ) voor 1.idl te wirmen. 

I lUll huwdijbrci~ rand de wereld Ilam bijna driekwlfl 
ja.lr in beslag, Een kist mel reiswr~bgeu. fulO's t'll aalldellkens 
wachl op ontdekking door volg<:rlde gellr.:rari("s! 

Alhoewd mijn moedcr niel efg spoTlit-f was wisl lij lOch 
cen l1ledlille in de wachl Ie slepcll voor hel llitrijdm Vln dl> 
Elfm('rentocht! 

Hun I.oon, Arnold Regllerus Ingv;lr, wer<1 op 11-1-04-1935 
geboren. In dc oorlog dicndcn 1ij hUrl luris ll' verlalell omdll 
de OllitscJ"S hel vorderden. Zij nalllerl hUll imrek ill Laar·end 
in Zuidlarcn. Oit was het IHli~ v~n l;trlle Kol vall Amlringa <It> 
KellljXnaer. 

In okroher 1945 is Nol overleden en verhuisden Ingrid ell 
won Arnold n~ar Ileemsrede. 

flet huwelijk met mijn v~dcr, Mr. A:Ilt-\X'il1cm Westr~ van 
Holthe, deed Ingrid en Amold naM bar-end in Zuidbren 
lenrgkeren. Mijn vader hidd 11ldalr 7ijll nOlarisprakrijk alln 
IlUis. 

In auguslus 1953 werd ik gchorell. Na n'lI aanlal zorgdo. 
Lt· jaren besloten mijn ouders elk hun eigen weg Ie gaan. Ing
rid en ik flamen 01l7.c imrek in cell Ihl in Ikmvc1d (gemt'ellle 
Z1ud\'oorr). Daar heefl mijn moeder mij een heerlijke jellgd 
bClorgd, waarbij wij salTlen vecl [('like dingen hebben kurmen 
doen, waaronder orne vakamiereisjes mar hel huilenland. 

Zij maakte zclf cen Saf~ri door Afrika, bekeek vogeltjes ill 
Zuid-Amerib op de Galapagos-eihllldclI en samen heblxll wij 
na rnijn lfstuderen in Zuid-Afrib rondgereisd. 

Ook in het in het slijve KCllllcmcrland wist mijn moc(lcr 
7ich cell plckje te vcroveren. Gastvrijhcid SlOnd hoog in h:lar 
vaandcl. Zo,lls cell familicvricnd :tltijd "I.c i: "bij Ingrid krijg je 
watcrgla7cn shcrry-, w .. arop mijn mocdcr dan lachcnd am

woorddc "bij JOIl krijg je vingcrhocdjet. 
Haar gClOndhcid spccldc af en to<' panen, 

l.odar Ingrid bcslool haar grcnzcn Ie vcrk-ggcn. 
Samcn namcn wij cen kijkjc hij gci'rnigrlx:rdc 
Hollandsc vrienden in [r~lic aan het Lago Mag
giore.Her gcvolg hi('rv~n was dal zij een IlUis in 
Italic liet oouwell en in 1973 daarheen verhuis
de. Zij w~s lOel! ~I 62 jaar! Her woord bang 
kwam niet in haar voeabu!aire voor. Ingrid pie
kerde er nie! over na<lr Nederland terug Ie 
komen op aude dag. Toeh h("Cft "lij "lieh op ans 
aandringen wcllaten inschrijven hij een \'enor
gingshuis in Bloemendaal. Zij was waarschijnlijk 
de enige die erg hli j was met lange wachdijsren. 
De jarcn in Italic waren de mooiste van ha~r 

kvell zei ZIJ altijd. Zc had ook daar wccr een heerlijk !evcn 
opgcl>ouwd en wisr zich ornringd door vc1c dicrbare Nederlan
defS, Zwedcn en ltaliallCIl. 

TOI op hel 1<I<lISI regdde ·/.ij alles "lclf en werd ollze hulp 
~Iedlls ltldtn ingerocpen. Ingrid was lid van wei 4 Clubs. Va:lk 
reed lC op en neer naar Lugano, Ascona en Locarno voor lun
ches, dinenjcs m bridge-bijet:nkomsten. 

In de loop def jaren krcgen lIlijn man Roger ell ik 4 kin
deren. Wij waren altijd welkolll. 

's Zorm'J"S verblevcll de kinderen (~n ik op haar ven.ock 6 
wt·ken. Dan gooide zij haaf hele huis am voor OilS! NielS was 
h:lar Ie ved. 0(, kindefen hillgen :lan haar lippcn als ·/.ij op de 
pra:ustod 1.:U. Marmor (het Zweedse woord voor grootl1loc
def) leerr voon door haar verhalen. Voor OilS waren h(;\ heerlij
ke I.omers zander de klok, Toc1ujes rnaken, zwernmen en wan
delen, buiten op het terras genietell van Ingrid's kookkunst. 

Dc laatsle 5 jarcn van Ingrid's leven werden overschaduwd 
door enkde opcr.l1ies in Nederland. Zij wisl een "liekenhuisin
fcclie weer Ie ooven Ie komen en kw;ulI dke keer langdurig hij 
OilS re\'llideren. Zij was geen lastige patient en de kindercn 
vanden hel IK"Crlijk dal mormor hielp met het oyerhoren van 
hun hui\werk. Zclfs de computcr h;.d haar hdangstelling, 

In janllari 2001 heh ik Ingrid weer n<lar lulii;' gebr:tcht en 
ben 2 wekell gebleven om haar weer 01' weg Ie hdpcn iu huis, 
0:11 was de I~alstc keer dat wij ... amen waren. TOI op de (bg v:w 
dar crle tdefoontjc dachten wij ahijd d:H 1.ij het ceuwige levcn 
had. 

l'oeh was de afscheidsdiensl geefl rouw- rnaar cen dank
<Iienst voor haar leven. \,(/ij 1ijn blij dlt wij haar wlang gezond 
in ons midden rnoeillen hebocn. \,(/ij rnissen haar opg('Wekl
heid, vrolijke lach en haar ko~telijke Nederlands. Oat w:tS er 
nie! beler op geworden in de loop der jaren. Gcen wonder als 
je regelmalig 6 talen door clkaar \prnk! 

Wat wu rnijn moeder het aardig geyonden hebbcn am in 
de Meeskroniek een plaatsje Ie krijgen. Tot op vlndaag liggen 
de Meeskrolliekell op hel lij{hchriflenrafclrje naa~1 de hallk in 
Italic! 

Aerdenhollt, Anna WeStra van Holthe. 
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Eveline Mees-Lefeu 
10 jul; 1909 - 12 oktober 2001 

Op 12 oktohcr 200 1 is overlcden, onll' 1ll00xl..-r, schooll lllOC<ier, 
groollnOC<ier en overgrootrlloeder in de Iceftijd van 92 iaar, na eell 
periode w~arin ha;lr gel.Ondheid ,teeds verder :Iclueruit gi ng. 
(NP 371) 

Gcooren 10 juli 1909 in Bojobli. Jm, 
huwde oj! 9 jalmari 1932, werd Illo~'der van em 
1.00n en cen dochrer en over1t-e<1 oj! 12 oktobrr in 
hel woon- en verLorgingscemrum Tabitha in Den 
Ibag. 

Op I september 1998 kwam zij in Tabitha 
Ie wonen wetendc dat daar gclcgcnheid was 0111 

7.Ondags de kerkdiensten in het hui .. te bcwt'ken, 
dal er bijbclbijeenkol1men werden gehonden en 
dal er ruirme was voor persoonlijkc gesprckken 
over ie leven en gcloren_ 

Tcrugkijkcnd op ha.1r leven WOHI! dllitldijk 
d,1[ [)Ok zij vele momcmen hccfl crV:Lrm ,lis "de 
ene beprocving na de andere". 

Hoe kun ie vcnrouwen houde!! in <Ie 10<.:

kOlllst als jt' als !\vaal~arige rct'd, je vJtkr moet misscn? 
HI)( hond ir het vol in je gdoof in tic crisisjarcn en in de oor

logsj;ncn als jc gcscheiden wonl! VJn je man die moet gaan werken aan 
de beruclue Birma-spoorJijn? 

Kun je bliiven hopcn op Gods krachl en nahijheid wannt-cr je als 
jonge moeder helemaal allt1:n de wrw heb! V(IOf rwee klcinc kinde
rcn? 

Is de krach! \,;1.11 he! geloof!e crvaren als je in 1946 in Nl'dt'rland 
arriwert en hdema:ll vanafhel nulpunt jt' hcsra,m moet ophouwcn in 
cen samcnlel'ing die je nauwdijks kelll ? 

lloe houd je het vol als je ouder wordt en wedllwc rn er velc 
anderen am je heen wegvallen door de doad? 

Wa~r kun ie heen lIlet je vragen cn rwijfels als ie admrklcinkind 
Joris ovalijdt? 

Lukt hel om Ie volharden in jr gdoof als je 
s!ct'cl .. meer de lichamclijkc beperkingen tllerkl 
ell je gaandeweg lOr dc conclusic komt da! je laak 
er 01' zil, dal hel lel'en lang genoeg hcef, gedllurd 
en het 10 "goed~ is? 

Als er im over haar geugd kan en moel 
worden, is hel wei dal 7.e altijd klaar s(Qlld I'oor 
andcrcn. Dc kinderen gar ze als bood>ehap ll}("e: 
bekomrner je voor clkaar. Wces bcschikbaar I'oor 
mCllSen die bij je aankloppcn. SIa klaar voor 
rntllscn in nood. Wecs bcreid te delen. Zij zette 
zieh 5teeds ill VOOf andcrcn. 

Eveline Mees was een sterke vrouw dii t 
stand heert gehoudcn in de SlOrrnen van hel 
kven. 'b had een srerke eigcn melling, was 

tigcnwijs in velc opziclltCn en wilde hcr liefsI de zakcn naar haar hand 
7£tten en het leven van zicl!7.rlr rn andcrcn regisseren. Ze had hur 
duidelijke voorkcurcn ell oordelcn ovcr zaken cn mensen en liet die 
ook blijkcn. Maar haar kracht vcnwakte, de pijnen werden heviger 
en lallg.o.aarn is 1ij wCf8egeiooen tlit dit aardst IrYeIl. 

llaar I'ufige wens en inlens gebcd werd verhoord: nn is zij cill
delijk thuis. 

EI'cline Mces· Lefcu mag n!Slcn in de I'root van God. 

Elizabeth Christina Mees 
1907-2001 

Mijn rnoeder. tevens on7£ schoon-, gTOIl(- en (}\'ergrootmoeder 
werd op 28 juli 1907 in de md Groningen geborcn. Ilaar jeugd liep 
op rollctjes in een vrij hescherrnd milieu. Ornd:u haar nudere 
(Rudolph/Ru) en jongere (Lucas) broers vrOl);I ijdig hel ouderlijk huis 
vcrli<.:lcn kan er sprake zijn v~n cen ~I'aders: (1Jrollwers) docluer. 

Dat b..:tckende niet dat '/ij in ht't ouderli jk 
IUlis was orgesloten. Hel legendcel is WJar. 
want dne sportieve jonged.lme (tennis en latcr 
goln wist wd r.lad met haM vrije tijd. 

Zc W<iS haar lijd in vcle opzichrcn \'ooruit 
t'n ging cr bijvoorbccld prm op dat I.i; een V,III 

de caste nlCisjes was die een rijbewijs in Neder
land bernadltigdr tOCI! zij 18 wcrd (I92S). 

Na haM schooltiid I'crnok ·I.i; l'Oor enig~ 
lijd lIaar Zwitscrland waar Iij haar l al~n muc)! 
1cren. fen bckend patroon I'oor de jongedanws 
van tO~Jl. Tot h~:tr laaTslc lel'~!\sda!;t!l ,prak I.ii 
dc modernc talen nog uil5tckend. 

Bij tcrugkcer Ot1l llloeltc l.ij Gerard Schcllr
Ica. l'cn I'an dc bClere Ictmi))l'" van Nl·d~rland 
rond 1930. Hel was raak cn een I<erlol'ing w~s 
Iter gt'l'olg. I leI duurdr niet lang tn (;nard Schcurlttr \'cnrok allC('n 
uaM Zuid-Afrib. In dc tacllligtr jar~'n bewclu Irij mi jn mocder nog 
wei in Driehcrgen. Een Irnnisser I'an 11':11 minderc kv."dlilcil I'erschcen 
oj> het toneel. Henrik (Henk) llaa~ \lcro\'t'rd~ h~t hart van lllijn moc
deT. Op 4 jn)i 1934 werd in (;roningcn getrollwd. 01' tx:n dag na cen 

i3.11 bIer wcrd schrijl'cr daes in Singapore geboren. Mijn vader werk
Ie bij de KLM. 

Van Singapore ging hel naaf Atexandric, Egyple. Wegens specia
le omsl,tndigheden kwam het zol'cr dat hel drielal tijdens de Twccde 
Wereldoorlog wcrd opgespli15l. Vader in Egyple, moeder in Cronin

gell ~n ·lOOntje Robert in Nederlands Indic. Dc 
hereniging kwam in 1946 in Miami, VS. tol 
sland. Omdat mijn I';1der I'roegtijdig slien ging 
hcr wecr Groningt'n waMlS. 

NJdat zij cnkele jarcn wC(luwe was gl'\wesl 
I'~rschl~n voor dc IwC('de maal in haar Inell 
Melchior Jan Mcihui7.cn ui! Wildcrvanck (tocn 
Dcn Haag) op he! 101IC('1. Hij was al e!lige jarcn 
weduwnaar. Tijdens zijn groemijd in Groningen 
mocst Melchior MeihuiWl mijl1 moeder (nog 
01' school) een huwelijksaa01.ock dl)(n. Dal ging 
tOCrt nawurlijk niet door. maar later dus weI. 

Zij hcbbcn samen een heel goedc tijd 
gehad. maar oak Mdchior slierf te I'roes en 
mijn mocder vcrhuisdc naar Drkbcrgen waanij 
nog bijna denig jaar all('CII wooude. Zc sticrf 

eell Jag \'oor haar 94stc verjaardag, kon na cecil ongdukkig (in huis) 
ongcval. 

Zij was bijwn<i<'r trOIS 01' h:.tar (Groni ngse) Me1.cn afkomsl. 

Robert II. Haas 



Agatha Diderica Elizabeth Laurentina Wytema 
t 25 december 2001 

Agaalh WYH'ma (J-1aariclll. 27-02-1911) grocit op als Slmcn van de mooic omgcving. het makkc1ijke huis en vcc1 
cnige clochler in cen gC1.i n mel vier kindcrcil. Vader is gClllccn- oude en nicllwc vricndcn. Bell's gaolldlll~id wordt wei steeds 
tcsccrclaris in HaarlcHl. lJH:r ill Dordrccht. KOrl na zijn aan- minder, maar haaf cncrgic nic!. 
Iredell als burgcmccsrcr van Roncrdam ovcrlijdt \f;tdcr WYIC- Eind 1978 SlUr! Ikn "Iobeling, Ag,wh \x:sluit ill Epsc Ie 
rna in 1928 vrij plolsc1ing. hel goin adHcrlatcnd in ontrcddc- blijvclI. Zij wil niel Icrug 11.mr ROlle-rdam. heef! intusscil vijf 

ring. Moeder Wytema komi de klap nooit r---~IIIl"IIi";:"=---l klcinkindcrcll en cell druk sociaa! levell, 
mea [t: boven. Agaalh k,1l\ haaf M:hool nie! schrijft altijd met paarsc ink! in hJar mooil', 
afm:lken, is wei over naar de vijfde klas \'an regelmatige h:mdschrifl brie\'('n naar neven 
het Erasmiaans Gymnasium, lllaar wordt en niehten in den vreemde, gaal daar ook 
naar eell finishing school in Lausanne naanoc, bdl veel Ille[ Mar, werk[ in de win, 
gcs[uurd. Het was er vrcselijk, 1.(: i lij Idf ,. maakt jam, maak[ bOTSlplaat en maak[ h~nd-
ahijd. Zij 7~11 heimwee hebben gehad en zich I werkcn, Krijgl de kleinkinderen Ie logeren, 
schuldig hebben gcvoeld tegenovcr haar ver- J doel spdle[jc.~, ·I.oekt posl7.cgds met hell uit. 
drietige, eel17~1ll1e mocder, dat zij ging skiecll. '{tf Ecn sllperoma, volgens Illijn doehler bllrien. 
Ook I.a l zij haar broers erg hebben gcmi ... [, di(' t. Maar zij is veel meer. Zij is eerlijk, 
in Leiden konden afswderCIl danhij cell bescheiden en trOIlW. Trouw aan anderen, 
bems van Grootmoeder van Gelder. f'l!!"'\.. trollW aan ·lich7.c1f. Zij is allijd discreet, leer 

Agaath hesluit na cell tU'iSenjaar aan de gcsleld op haar privacy en rcspcclccrt de pri-
Kunswijverheidschool de verplcegs[ersoplei- vacy van een ander. Zij kan mel iedereen 
ding in het Elisabeth GasdlUis in H:wlclll [C omgaan. is ~standloosK. 
volgen. Zij gaat Illel haar lijd IllCC. LeCSt drie 

Zij wordt luster. Bouwt cell l.clfstandig kranten. Kijkt voclha1. Vind[ niks gek (Tonia 
levl'n op Cil trouwt in 1942 mCI Bernard Me('S, bToer van Mar, ik konden er war van!) Cll leef[ me[ je Illee, ·'.onder ',ieh te 
met wie zij in de klas op het gym I~tt. Ha:tr ('igen bro(:r Jaap is bcmoeien. 
elubgenool van Ben, Zijll ouderlijk Intis kent zij ook nog uit de Zij oordcelt niet en vindt hel heerlijk als wij (en laler de 
tijd dat Moedcr Tonia nog lecfde CIt op de Parklaan een lux\! - kJeinkillderen) kOfllCIl bijpralen, Zij moct lachcn om om.e rod
eu~ Icv('n werd geleid. dds. Klaagt nooit dat wij te weinig komen, of dat cr steed_~ 

Ma:tr illmiddcls i~ her oorlog in Rotter<!am, Mar is onder- meet mensen om haar heen web "'allen. 
ge<loken, wedllwnJar Philip Mees is dol op Agaath ell maakt de Zij is pas her laatste hal~a:tr M1.ie k" geworden. Zij is 
gehoone van kleinWOIl HJlls Uohanncs Robert) ill 1943 gewoon op, maar <!al komI nie! \'oor in haar \·ocabulairc. Zij 
gclukkig nog mee. vind! he! vreselijk niet meer te kunnen (mogen) autorijden en 

Een Rotterdams gezin lIle! drie kin<1eren, nie[ anders dan afhankdijk te lijn. \Xlil niet wcg Ilil haar hllis. verzcl lich tegen 
diU van mijn vriendillllen, rnOl-der [hui\, vader naar kalHoor, (on/.e) hulp, liel het als bclllociwchl. Zij heef, niemand nodig, 
ook 01' " ~1[l'Tdag, keurig, soi>er, ~aai, weinig illvloeden van bui- Maar wij zettel! <Ioor. En 'ij schikl zich. Er konlen hlllp-
tl'n:tf, geen TV, de vijf[iger jaren. trocpcn t'll zij word[ - hoe k:tn het andl'rs - door de dames (en 

Agaath werkt h~rd en I.orgt ervoor d~t Bell (invalidc) el'n cen heer) van de [httiswrgop handen gedrngen. En w komI cr 
norm:lalleven kan leiden. Wij ga:uI Ila:lf schuol. doen eindex,l- in de Kerstn:tchl van 2001 ('en cinde aan haar leven, dar met 
men, slIlderen, gaan de deur uit. !lCIl ga:H Vt'Tvrol'gd met pen- makkdijk was, mJar dJ[ tij 1.0 slijlvol heef[ gdcefd. 
sioen, de verhuizing naar Epse ill 1964, t'en nieuw !twn bcgin
nen, 1ij wordt (eindclijk) Ikns prive-ehallffl'llr. lij gcnicten Philippine Mees 

Renee Hermy van Mindeno 
1935 - 2002 

Aan het eind van oll7.e prachtige vakant ic in 
Mexico is Renee door cen aUIO-ongcluk 0111 het 
Ic\'cn gekotllen. 

25 jaar lang hebhcn wij gC1~1I1lenlijk een 
hociend en /ljn leven gehad. Ik denk hierhij aan 
dl' wercldreizen in de laat~te I.even jaar van ons 
hllwelijk, DCt.c heeft 'ij tot in de putlljcs voor
hereid. alles klopte prccics: dit geldt ook voor de 
financicle zaken in ons leven: haar ervari ng als 
1"lkenvroltw trad hier sterk naar voren. 

Als mens W,IS 1ij :teer sociaal, :tij hielp mctl~c.'11 
ill hun J1locilijkltcdcll op n'll humoristische wijle. 

Zij was overall.ecr gcliefd. 

Arnold DorhOll1 Mce~ 
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Miyasaka Okino ? (N P 364)' 

AI ecrdcr werd O\'er de Japan~ woncls van een MC"lenstaak 
(d(' mak Gregorius) in de Kronick bericlu1. In de Kroni('k 46 
11:111 1997 wordt naaSI Ollie belO\'er- en overgroolltlocder 
Okino ell Rudolf Adriaan Mees Icrloops melding gem;lakl V:\l1 
cell "ialere lIerbintenis met Mia Saka··. Een illiensief onderwek 
heefi ouderslaande gegevells opgeleverd, d ie als oouwslecll 
voor cell l>eler begrip van orlle bel over- en ovcrgroolOl1dcrs 
mogen dienenJ . 

Toen Rudolf Adriaan Mccs op 24 Mei 1860 de boOi lIaar 
Yokohama nam\ behoordc hij lOt de vrot-ge groep lIall gcluk
l.ockers in de weioige 1.ojlli51 voor builenlandse handel g('Op.;n
de ha"cnsleden vall Japan. Ilel was in Japau \'oor bllilenlandcrs 
vanwege de lI ijalldcl ijke stemming jegcns hUll cell zeer gevaar
Hjke lijd. Een aantal builcnlanders werden ldfs vermoord'. 

SChilppij in Yokohama. 

Er Lijn maar weinig bron
nell over Rudolf A<lriaan uil 
do.c eerMe rijd. Hij W:IS klaar
blijkclijk wel et"ll gr:lag gelielle 
pcrsoon6. We wctcn sillds kort 
ook hoc Rudolf Adriaan cr in 
de7e lijd lIermocdclijk uil I.ag. 
i-liernaast is cen v('rgrool dCiail 
\lit cell grocpsfow afgc!x:eldl, 
die op grond van hel s.l l11en 
voorkomen met cnkdc andere 
colleg'I'~ rond hel jaar 1866 
gedalcerd bll worden7. Tu~sen 
1863 ell ca. 1880 werkIe hij als 
employe "an hel fili:lal der 
Nedcrlan<lsche Ilandcl J\1:Ial-

Uil andere brounell welcn we, d:u de Japan.st.· autorilcilen 
in die lijd als Ix:middclaar lIall vrouwen fungcerdcn, mel Ilame 
vour de in hun bewcging slerk ingcpcrklc buitenlanders. Oil 
ongehuwde samcn1evcll veroort.aakle grole onr/.clling bij de 
bisschop van Hongkong, die in 1860 in Yokohama kw,lm kij
ken. 0:11 hel hier niel om de ill :rllc havellsle<lcn gdlruikclijke 
hurrell ging, wordl duidclijk (Iii cenlx:schrijving Uif 1868 van 
de Amerikaanse scliecps,lrt\ Iloyer~: 'T:.cn van de gewoor1les 
van dil land is de lIolgende: voor een jonge \'fOllW word I door 
lla:rr l11oecln, wanneer I.ij in de pubcrteil gekomell i~. go.cl
seliaI' gel.Oclll. Laal ons 11('1 volgende geval nelllen: ik hen cell 
jonge vrijge7.d die l.akm dO('1 ill dn.e plaats en wens Ill;j cen 
Il1USlll11e, 1.oals de jonge llrouw('n gellocmd worden. Allc.~ wal 
ik m(JCt docn is me aan de jonge vrollw Ie wenden en haat '1$ 
Ie gCllCu. Daarmee koopl le {'CII licemie van het Japansc 101-
huis, d,l.I haar de locstelllming \'crleellt, om mijn geliefde Ie 
lijn lloor de dUllr van ccn malllld en een d:lgclijks bad in het 
opcnb~,H badhllis. Nu heh ik hel rcclll om lI1e( de jongc VTOIIW 
Ie I'erkeren. Als Le Illij bellalt. t.cg ik legell lia:lr, dal ik h~ar heer 
/..11 lijn. Ik beta~ 1 hur dJIl tnsscn 15$ ell 25$ per maand ell 
hunr n'n kalller en een dien:ulr voor haar. wall 0$ per maand 
ko~t. Zo kan ik dlls voor de onkoslen ":Hl 39$ aile g('mak van 
cen gClrouwd man genielcn. "Zal LC me trouw zijn?~ 1.ullen 
som migclI misschien "ragen. In hel algenl{'Cn 7ijn 7.e nOIlW, 
wlallg je Ie falsocnlijk behande!t. ~W.larorn St:lan l.e niel ieder
n'n loe. die hun geld a:lrlbiedl, verkeer IIlCI hUll Ie Iwbbcn, 
omdal I.e hel lOch aileen l'Oor hel geld df)('11 cn niel uil l idde?~. 
Ik hum h~ar per maand. Zij is zcker V:IU 25$ pu llla:lIl<! en een 
diena,lr onder haar ge7.:lg, en loopi gcell gcv;lar voor geslacllls
lil'kies I.Olang 7.e trouw blijfl~. Zo kal1 le gcnoeg sparCIl om Ie 
kllnnen Irouwen. \X1~r1l1ecr ik olHdek dat mijn rTlUSUll1e lIer
kt"('r l11el cell andere man locgeslaan heef" dan breng ik h,lar 
uaar lK"t IOlhuis, !aal haar afransdell en dan moe! le 7 jaar als 

• 

een pllblieke llrollW ill K:l.Ilgero diellen, w:urlloor ze dan aJleen 
h,I:lr elell en klt'ding krijgl - wa:lfIllee haar kallSen op een 
huwclijk nogal klein zolldeB lijB, WJl1Ileer een Japanner cell 
vrouw wil, dan '/.Oeb hij een rijke Illusumc en IItaagl haar te ll 
huwclijk.~ 

De JapansI' IIrOllwen die de m:1111len in Yokohama als 11IIis
houdsler en/of bijLil kOlldell IIr:lgen, waren Jus 1.eker geen 
lic!lIekooicn in WC!.lcrse lin, ('n bchoord('Jl lot de in het \Ves
I('n onlx,kendc JapansI,' social(· k:lll'gori(' der llrouWt'n, waarmee 
lI1en gedurende een van tevoren vasigesidde lijd ongehuwd 
kon s:unen!elleJl. Oil s:lIllcnleven wl'rd comracllIeci geregcld. 
Het is ondllidelijk in hoeverre de in 1872 onder inllloc<1 van 
het Westen uilgevaardig<le J:lp:msc wellen, die het met <lit Siel
M:l verbondene handelen met vtouwen verboden, hierin wcrke
lijk veran<leringen ((."Wecg br:ldllen 10. De geisha is in het Wes
len erg bekend gewordell, h:ld in dit 51c1sel ecilier een leer 
aparIe plaals en ~pcdclc lIoor de Nederlandcrs in Japan gecn tol 
1I:ln bel(·keJlis ll . In cen l;edocul11('nt{'erd geval kon ('en I11U .~II-

1111' bijvoorlx-cld ('Cn dochlt'r ui l een gefailleerde Japansc gegoc
de halldclaars f.ll11ilie 7.ijnll. Hel woord musume belekem 
~dodller". Zclfs waren JapansI' 1.usscn met verschillende 
Nederlanders gdiecrd, l.ooal de7.e kooplieden F.unilie van 
clkaar werden n. 

Van cell behoorlijk aamal Nederlandsc tijdgenofen van 
Rudolf Adriaan is Ix:kend dal 7.ij een JapansI' huishoudslet als 
Icvensgezellin hadden l~. Nagenoeg aliI' Nederlallders, die niet 
well ig gehuwd w~ren, Icefnell l11el een Japansc vrouw samell I S. 
V:lI1 een a~nt~1 is ook hekend dal ze hun vro\lwen in Japan heb
ben ach,ergelalen I6 . 

01' de enige bckende folO lIan 0111.e bclOver- en ollergroQl-
1110eder Okino heeft I.ij een logenaamne shamiscn en cen chee
doos bi; 7jch. Beide anribulell kUllllen wwcl bi; ccn geisha als 
('Cn Iheehuis-meisje pa.<;..~n. fA'lI vcrhouding 101 een geisha 
konnen in de tijd van Rudolf Adriaans "erblijf in Yokohama 
normaal gcsproken echlCr aileen Japansc mannen beginnel1. 
\'(t,lar de builenlanders mee in aanraking kwamen waren, afge-
7iell van de bordclen, allereersl de in theehuizen wcrkcnde 
vrOl1wcn, die hun brig inkornen door werk 01' hel horil.Onta
Ic vlak konclel1 verhogcn. Da:ITll:1aSI kondcn de vreelll(lciingcl}, 
uilercraard ;Illeen Vi3 bemiddding, rcl:l1ies mel dochters \Iii de 
Japansc burgerij beginnen. 

111 tcgenslell ing WI gei!>ha's i~ de kimono die Okino draagc 
sober. Le draagl ook gecn pruik en is mel haar ro7.e wangeljes 
lckcr niet wit opgcmaakt. Haar bruine kimono, de gcle onder
kimono en het rode ondergl'waad ·I.ijll op de ingekleurde folO 
nog goed Ie herkennen. Dc blauwe obi klecdl hel af. Ilaar 
kimono is sierk afwijkend II3n de door gewone pro~lilllcS (jujo) 
gedragm gewaden l1. Oil k0l111 mel de voorschriflen uit dit, lijd 
Ollereen, waarin werd bcpaald dal klcding aan ieders soci,t!e 
rang aangepasl diende Ie 7.ijn. Koopl1lansvrouwen 1110ehlell 
bijlloorbedd g('Cn opllallend gekleurde l,ijde en ook geen opllal
leud borduurwerk dragt·n 18. Hel lijki er dus sterk 01', dal 
Okino uil een burgcrlijk milieu kwam en in dae omgevillg 
h,lar opllocding genoOi. Hi('rin heefl 7.e vermoedclijk ook it-r('11 
~h;II11iscl1 spelen. Ook hel (hd:la~ onlecsbare) famili("Wapell op 
ha:lr mouw duidl in dae richling. In Japan werd w'n mon van 
l1loedcr 01' dochter vcrerfd l". 

Hel is niel waaTM:hijnlijk, dal dc Ih("('doos cen verwij/ing 
naar de beheersing van de beroemde J:lpame Ihee-ceremonie is, 
wanl da.(' werd in die t ijd norma:llge~proh'n door mannen uil
gelloerd10. Bovendiell horel1 de Iheek:1I1 l'n IK'I kopje claar niel 
in Ihuis. 0(' theedoos moel 11;111 lia.lr ·I.elf gl"WeeS( 7.i;n, omd:11 
dit e){empbar wnder grepel1 01' geell ellkcle andere folO Uil hel 
fOlo-aldier van Beato lIil die lijd bckeud is21. Dc bcide ami-
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Ma:uschappij en COllsu lair Agellt van haJiclS , 

-~='::='::=='::==':==:"---------":'~';"..,d tIlaar ook Vice-Consul in Tokyo en in 1870 ook 
I nog kon in Niigata29 . Dc bcnocming WI Vice-

• " 

I 
Consul van Niig;1I3 ging echler mel oIHt-gelrnatig
hcdcn gcpaard Cil hij kccrdc Icrug Jllaf Yokoha
maJO , Een Consul W;lS, in [t'gcIlMclling tot Icgcn
woordig, in die lijd geen diplolllalicke r;mg. De-lC 
fUllc l ic was uits1uitcnd belasl nWI het bcvordcrcn 
van de handel ell bijkomcndc klussen :lls he! bij
houden vall de burgcrlijkc st:UldJ1 , Er bnlOlid ook 
niel vecl waardcring ¥oor diE onbetaalde ert'OOan· 
tjc, dal nogal cens mel privc-imcresscs ,'crmengd 
werd lZ , 

Rudolf Adriaan laal cen fOto33 van Okino 
maken hij de fOlograaf Felice Beato in Yokohama, 
die 01' grond van hel firmaslcmpd 01' 1.ijll vroegSI 
in 1869/1870 en op 1.ijn hlatst 1877 ged;Heerd k:m 
wordell ,H, Deze fowgraaf is Illede op grond van 
zijn liefdevo!1e weergave v~n het vroege Japan trg 
berocmd gcworden \~, Op 3 Oktober 1872 wordl 
Rudolf Adriaans 7.00n Yasrarro gehoren, Ya~larro is 
een verbastering van het Japanse Yaslltaro, /-let 
einde op -taro werd norma~lg('Sprokell aileen bij 
eerstgeboren jOllgeljes gebruikt 16, Naar de hCI{'kc
nis '''In dczc lIaam van cell t" .. eede l.OOn mel ecn 

j 
Japansc hee" kennclijk nooil iemand gevra:lgd, 
vermocdclijk omdat mcn hem in de wanddg,mgt:n 
John nocmde37, Ook de volledig Japanse naa11l van 
ht:t kind was cen IInikllm, In aile andcrc bekcnde 
gevallen van kindcren uil cen \'crbi ndlLng russell 
cell Japansc en l-en Nederlandcr was hooguil de 

I rwcede n:1;l1ll Japans, De geboorledarum 3 Okto
ber 1872 voor Yaslarro wordt in 1880 ook officiecl 

1 
opgegevenJ8, Een officiecl document uit 1921, 
ko rt Ila de dood van YaStarro opgcmaakt door zijn 

I
, vrOIlW Engeline I-knrieltc Brockhoff, vermcldt dar 

f. j3 CATO ~ fo, jArAN, de moedtr van Yast:lrro "Mya Saka" hectte, wat 

.. ~":'_~===:::=====~' _____ ~==~_~~ __ ~~J misschicn als cen phonetische wl'frgave van de 

I 
~-- . Japansc naam Miyasaka gelc7.en mag worden 1'1. Dc 

but en sharlliscn ell theedoos zouden JIs ee ll verwijzing nnar 
haar bckwaamhedell als za ngeres ell haar IHlisclijkheid geilller
preteercl kunnen wor(len, Meerdere Nederlanders bericlmen 
over he! mooie sh~mi'iCll-Spd v~1l hunle\'ensgaellinH, Oat he! 
als cell \'erwij7.i ng llaJr het indenijd t.eer slecht octaalde beroep 
als heclienstcr in een thcehuis opgev.1I Illag worden, is door 
haar toch zeer fljne kleren niet erg waarschijnlijkH, 

I leT blijft c-cht cr in hel algemttn mocilijk :lall de kleding 
!e zien, tot welke soci:llc grotp een J:lpanse vrouw bchoorde. Er 
zijn ook foro's van levensgc7.dlinnen van bmgt:rlijh· komaf 
bckend, waarop 1.C in flemigc kimono's el! p'ITasolle!je eCI! wel
haast geisha-aeht igc stemming lIitstralen H

. 

01' lO Februari l 868 schmkt Okino a.1Il Rudolf Adri,lJn 
een 7.oon. Deze 7.00n wordt 01' j Oktobcr 1872 door Rudolr 
Adriaan samen met Okino 01' he! N{-derl;lIId~ Comul:la! te 
Yokohama erkend. Her is onduidelijk waarom hij (LL,l rtl l('(' 
zolang gewacht heeft, wam in I H69 werden t:f ook kindcren in 
het Consulaat aangemcldls. Tot de reorgdni\.nic van de diplo
matieke dien5f in Japan door "ccht e diplomatct{ in 1871 werd 
Nederland door kooplicden diplomaliek \'t rlegcnwoor([ig([M. 
De7.l' kooplieden ~tonden, gehed in de collfuciaans{" traditic, 
niet in een gunstig daglicht, waarop Rudolf Adriaan ec1Hl'f {'etl 
uitt.Ondering schijm !C l.ijn gewecSl1'. [11 1869 was Rudolr 
Adriaan niet aileen werknemer hij de Nederlanclsehe Handel 

van hand ingekkurde "Okino.foto~ is ill de r.1mi
li ctak V;111 Rudolf doorgege\'etl, hetget'll ('('n i ttdicatie is, da! her 
hieT om Okino ga:u40, De mogclijkheid, dat Rudolf Adriaans 
vrollw Miyasaka Okino hectic (waarbij Miyasaka de F.unilie
naam gewecst lOU kunnen 1.ijn) mag 7.eker nie! ui!gcsloten 
worden, Er 7.ijn echtcr gege\'ctls, dit" grote vraag tekells oproe
pen aangaande (Ie exakte r.l milieverhoudiugen op 3 Oktol>er 
1872, 

Er 7.ijn (wee mogelijkheden: 
• Mogel ijkhtid I: Rudolf Adria:lIl had I!cn Japansc vrouw: 

hi; erkende 01' 30ktobcr 1872 het eerSfe kind van zijn levens
gC"l.cllill Miyas.lka Okino (i n J:lpan Slaa! de \'oornaam aduer de 
r.1milienaam) en we hebhcu aileen het dokumem aangaande 
d it O\ tds!e kind Rudolf waarop aJ ll!cn de meisjesnaam or :l lleen 
(Ie (u nilienaam \'atl zijn mocder Okino gcnocmd wordt. De 
1I;lam Okino kon 7.Owcl als familicnaam of als meisjcsna:un 
gevocrd worden~l, [n dif geval 7.011 de familit"tlaam Miyasaka 
\'all Okino 01' di! dokument weggclaten 1ijn, Dit kwam ill ver
gdijkbart gevallctl wei vaker voor42, Dc door Yastarro's \'TOLLW 

in 1921 genoemde naam "Mya Saka" kan waarschijnlijk als 
familienaam Miyasaka geilllerpretccrd worden~J, Dc namen 
"Mya" en ~Saka" 1ijn nier Japans en ook nief Chinlx"s<l4. Bij het 
wecrge\'Cll vall J:lpanse n:llTlen keek men 7.cker in he! begin van 
(lc-le C('UW nie! 7.0 n:ww. Wat echter opval t . is da! Engcline 
Brockhoff door het - vanuit het gc-/.iclnspum van iemand met 
kennis van de Japanse laal incorrcc!e - opsplitscn van de naam 
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Miyasaka in MMya SakaM aan wilde geycn, dal hel hier voor 
haar om een v66r- en een acluern,lam ging, Dal wil 7_eggen, om 
locn onmisverSlaanhaar andere pCTsoon als Okino, Zii gaf hier
mel' dnidelijk aan dat voor haar Okino geen deel van de naam 
v;m Ya~tarros mocder WilS. Dat het hier om een rypefollt of een 
~Iordigheid qua n~amgeving gilat kan men gevoegclijk uitslui
Il'll, onld,H 11el request van Engeli na Brockhoff jll iST het slordig 
omgaan met Yastarros rocpnaalll "John" betror. Her is imeres
S.1t11 dat de kcnnis aangaande dele andere Japanse naam niel 
:1311 d(' kindcren van Ya~tarro werd doorgegevcn. De7£ 1ccfden 
altijd in de \'eronderstellil1g dat Okino de enige bekende naam 
was. Er liin lor op heden gcen officielc dokumenTen aangaan
de de geboone van Yaslarro bckend, die dax mogclijkheid 
/.01I(len kunnen bevesrigen of wecrleggcn, AI in 1903 was men 
01' l(l(:k naar Yaslarros vaderschapserkcnning, dic er wei 
geweesl moel lijn4 ~. 

- Mogdijkhcid 2: Rudolf Adriaan h,ld Iwce opccnvolgen
de Japanse vrOllwen, ccn inrerprct,uie die in 1997 bij dc schrij
vcrs vall dc Kronick de voorkeur gcnoot: hij erkende samen 
mel l'('11 vrouw mCI de meisjesnaam Okino in her Nederhlllds 
Consulaal ... ijn loon Rudolf, lerwijl op dC7.clfde dag 7_ijll loon 
YaSlarro door een vrouw mel de r.lmilienaam MiyaSlb gehoO
ren werd, Okino was, geHlige de tckst en hCI "Japansch merk

M 

diU zij or hct dokumelH ZCIIC, 01' dc-le dag 1.elf in hCI Consu
laat aanwt"lig46. Dele mogelijkheid van Iwee versehillende 
vrollwen wordl ondcrslelllld door hCI gcgeven, dal Okino 01' 
de dag van dc gcboortc van Yastarro wei nicl zelf 01' hCI Con
sula~t verschcncn lOU zijn als 1ij ·1.elfYastarro gebaard I.OU heb
bcn. Dc naamgeving vall Rudolf Adriaans rweede zoon Yastar
ro (. verbastcring van Yasularo), eindigend op -taro. duidt 01' 
lTIl ecrstgcborellc en spreckt dus cvelleens voor 2 moeders. 

Ecn mogclijke brClik tussen Okino ell Rudolf Adria:lII i~ 
misschicn ook nog lIil ccn andcr gcgeven af te leiden: Okino 
wu na de geboorte van Rudolf in 1868 de levensgczdlin van 
dc logcmcnthouder Gernrdus van der Vlies geworden kunnen 
7ijn en woonde verder in Hyogo/ Kobe, 01' 5 Decembcr 1873 
vcrklaarden namclijk bci(ie ouders Okino ell Gerardus dal I.ij 
hun op 28 December 1870 en 20 November 1872 gcl>orl'n 
dochters Maria en Ida wil<lell erkerHlell47. 111'1 doorgevell V:II\ 
een Jap:lllsc huishoud~!I:r kwalll in Cl'll ellkcl ~cval wei cells 
voor4~. Dc Okino uit Hyogo zou edlln ook aileen cen na:lln
gellole kunncn zijn49, 0(' llIogclijklledcn die dc dOClllllenten 
!>iedell kunllell ook in cell 1:lbcl s;ullengeval wordell. 

Namell Mogdijklwid 1 Mo .dijkhcid 2 
iVhyasaka llHSSC 11('1l IlIISSC lien 

1110 IllISse Ill'n nllssc lien 
mO l Iyasa a nce , ,1Si1 , . nel' , lyaSdk,1 = 

I 1:11111 le lmam) ami !enaam 
Mly;I~;lkJ Ukmo Ja nee 

Nag:11 wal gaijin (vr('t~ mddiJtgen) haddm in die l ijd l't,n 
JapanM' levmsgczdlin. Ecn folO v:m ('ell vakantieverblijf lIit die 
tijd la~t b.v, zien, dal een a,lIlIal Wc~It'rw mannen een Japan<;<,' 
Jx:gdeidstcr had 'l(l, O\'('f het :llgcl1leel1 werd er in dc corre
~pondcntic duidclijk rekcning me(' geholl(lcn, dal 1_ulke levens
p;lrtner~ in Nedl'Tland 01' onbegrip ,willen, lerwijl zc in Japan 
,elf gra:lg ge-I.il·nt· gasleJt w;m:n. Dc IlTr Kha.lrse gegcvens over 
de Ol1lgJng mtl deze vrouwen1ijn allen min of meer aileen per 
!Ueval bekend ~ewordl'll, Iloc' dl' J.lpanncrs zelf vrOllwell 
besc110llwdell wordt door cell Nl'<ial:lI1dsc lijdgenoot van 
Rudolf Adriaan be.,chrevl·lI: ';Ol' Jap;tllllef IKscholiwI de vrouw 
als cell leer onbeteekencnd WC'fcn , alleell gcschapen om hem te 
bediencll ell hem in alles blindcliup tc gchoor/.amen, hij bn 

]() 

7.ich dan ook volstrekl niet met onze idectll om aan de vrou
wcn dell voorrang Ie schenkell Cll de-I.elve l11el egards te behan
delcn vereenigen"51. 

un beTcr ])('grip van de vcrhouding russen Rudolf Adriaall 
cn zijn Japanse vrouw(cn) gcven O ilS misschicn de bri('vcn van 
ecn andere Nederlander lIit die tijd, dc ingenieur Gcorg EscilCT 
aan zijn moeder. waarin hij ovcr zijn diepe verhollding 101 Cl'lI 
Japansc vrOllW, waaraan hij 7.eer gehccht was, berichl 52. Hij 
sillit af met dc mededding. dat zijn mocdcr geen angsl hocfl Ie 
hcbben dal er kinderen zijn en dat de Japanse Icwllsgeleilin na 
zijn tcrugkeer Ila;tf Holland met eell financide regeling ill 
Japan zal achterblijvcn, un alldcre:: Nederlander in Japan, Leo
nard KJcimjes, gcefl cen wat mindcr verfijndc opvalling in ziin 
brie\'en weer. Hij vertrok mel zijn zoomje na cen aantal jaren 
uit Japan. lijn Japansc levCllsgclcllin mel cen toclage ac1uerla
tend~j , 

Zcku uil de brievell V:II\ Escher wordt duidclijk. dat het 
hcbbcn v;m een "huislroudster" ook een diepc ilHieme band 
kon belekenen, lerwijl Kleintjcs 7.0'11 vcrbinding mel cell 
Japansc \'rOllW duiddijk zakdijker lag. l\vee andere Hollan
ders. Gecrts en Donker Curtius. trouwden ldfs officieel met 
cen Japanse \'rollws-i. Over Rudolf Adriaan werd \'cellaler wei 
gt"lxgd dal hij getrouwd WI/ zijn gewl'CS155, Hel verbod 01' 

trouwcn mel buitenlanders naar Japans rechl werd in Japan pas 
rond 1898 opgeheven'l6 . V66r die lijd lOU (,en builcnlander 
7.ijn staalsburgerschap verloren hebben en aUlOmatisch Japan
ncr geworden 1,ijnS7. I let is cd1ler onwaarschijnlijk, dat cr een 
hllwelijk van Rudolf Adria;1Il mCI een Japansc vrouw mar 
Neder1:mds Techt lx:slOlld, W:lI1 t ill de registers van de Neder
bndsc diplolllalieke venegellwoordigittgen is daar, in tegcn
slcll ing 101 de huwclijken v:ln I.ijn landgenolen Gecrts CII Don
ker CUflius, niels owr 1('fUg te vinden. 

Voor h(,t 101 Mand kOlllcn van ecn vCfhouding spcclde hCI 
bcgrip licfde voor de Japansc mannCIl cn vrOllwcn zekcr in dic 
tij<1 geen bcduidende fOI. Die k61l laler in de verhouding Olll

M,lan, was eciu{'r ill {'erSH.' inSlantie geen voorv.·aardc\8, De his
IOriKhe wcrkelijkheid aduer Madame BuTtcrfly en Chry
~,lIlIh~me is dan ook die, (la, de vijr wekm lang durcnde rela
tic tussell cen Frallsmall Inet de kllnstenaarsnaam Pierrc LOll 
ell 1ijn Japanse partllcrin hcm ener1ijds her malcriaal voor (Til 

!lieuw pakkend verhaal over alwecr ecn vrouw uit alwecr C('11 

ander cxotisch land opb'crde, dit anderzijds hem de gewaar
wording bewrgdc, dat 7.ij bij hel afseheid mcer aandacht voor 
het door hem achlcrgelatl-n 1ilvergcld had dan voor hem ~9 . 
Pllccini liel dil aspckl van dil weder/ijdse "7.akcn 1.ijn l.:tkett in 
de opcrn-vcrsic lIil 1904 maar weg en bracht daarentegen lie
ver hCI beeld van een smachlende, \'criatcli Japansc vrouw, iels 
w:1I dllidclijk octcr aall de Europcese smaak Icgemoct kwam. 
Ook in de WesTerse literalllur werd al vrocg aan dil lwijmc1ige 
perspeclicf 01' de Jap,mse vrouw duidclijk de voorkeur gege
vcn60, 

Dc in de correspondent ie der Nederlanders waarnecmbare 
hOllding l.O.V. he! achterlatcn van cen Japansc vrollW door de 
Ncdcrlandse mannen is voor 01l7.e huidigc Weslersc begrippcn 
lIauwelijks Ie bevanen. Argumel1lcn als Mhct was gcbruikelijk 
ill dil' lijd~ en ~de sociale druk in Holland 1.oll ondraaglijk 
gewccsi 7ijn

M 
docn gcen afl)reuk aan het fcit dal dC'le Japan.sc 

vrouwcn onder de locnmaligc sillJalic bij hCI afscheid nemen 
van hun kind(ercn) 01' hun manier hcel erg geleden moctell 
hebben. Voor hun was hct rcfcrentickadcr van ~ecll vrecmde 
cllitliur

M
, die schadelijk voor de kinderen ZOll zijn. niel a;lI1we

zig. III h{·, ~lgcll1ccn was hel llaaT Holland STUTcn vall kinderen, 
7.cker als dc mocdcr ook Ncderlandse was, gebruikclijk, ook ~I 
ging dat nic{ altijd gemakkelijk61 , Ook heT feil d~t Japanse 
vrollwen lelden last hadden van Westerse romantische gcvoc-



lens en een verhouding met een buirenlander als een temporai
re bClrekking mel vaste verdiensle en een doorgaans goede 
behandeling konden 1.ien, veranderd niels aan hel gegeven , dat 
een band met een kind - lOWe! in de Japanse als in de Wester
se cuhullt - onverbreke!ijk isG2 , Kenne!ijk hebhcn een aallial 
der Nednlandse rnannen in Japan ,,,idl indenijd op cen llilerSI 
nuclltcre wijze aan de Japanse voofSlcllil1gen aangaande hel 
ongchuwde s~mcnleven van Illall ell vrouw op blSis v:m een 
COlllrlCI aangepasr6:! , 

In dOlt bder Illoel hel feil, dOlI Rudolf Adriaan's lOnen elk 
met ongeveer 9 jlar nal r Holland in het plceggezin van Mari 
Johln Mees werden gcsluurd64 , sllllnelijk voor een lOch al als 
rashamen (schaap)6S in een isolemelll lcvende Japanse vrouw 
van een gaijin zijn geweesr, W;n de Jap:mse moedu er van yond 
werd eclner - in H:genstdling tol de gcvallen IlK' l Nederlandse 
Illoeders - 1100il als argumenl pro of comra ecn Nederlandse 
opvoeding genoernd, rnisschien ook omdal deze verhoudingen 
niet aIleen vanuit de optiek der Japanse VrollW, mlar in lIleer
dere gevallen ook vanuit hel gezicilispulll der Nederlandse 
man, vrij 7-3kclijk gezien werdenG6, 

Dc rcdenen \loor het wruck \Ian de lOnen Rudolf en Yas
larro naar Holland zijn niet bekend, Een bclangrijk argUlllcnt 
zou het onderwijs geweesl kunnen zijn. In Japan was hel niet 
mogclijk voor kinderen hoger ondl'fwijs te volgen dM op een 
WeSltfs niveall lagG7, Het kwam ook voor, dal als reden voor 
het wrtrek van Nederlandse kinderen ecn le ~Icrke Engelse 
indoed in Japan aangevoerd werdG8, Oat lijkl hier niCl het 
gl,val gcwecsi Ie zijn: Rudolf Adriaan ondenekende een Neder
I:mdse brief mCI "yours wry IrUIy"69, Ook \Ian Yaslarro i~ 
bekend, dal hij ved Engels sprak70 , Dc demnralistfende dTck
len van hel land, die ook wel eens in andere gevallen genoemd 
werden71 , lijken ook Iliel zo 01' Rudolf ell Yaslarro van IOqJas
slllg Ie ~, ijn gcweest. De beide kleine kOflluitell op de kort na 
hun ~ankomSI in Haarlem gemaaklc folO geven niel de indruk 
van in Nederlandse sprlliljeslucht opgcgroeide bra \Ie timide 
jongetjes. Dc 1'010 100lll echler ouk gn'lI verwi ldadc belha
mdsn , 

Rudolf Adriaans beide wnen Rudolf en Y,lStarro werden in 
het pleeggezin van zijtt jongere broer en predikam Mari Johan 
Mees bijwnder goed opgenOmell, wat door meerdere doku
met1len aat1loonhaar iS7:! . Ze gelloren een opvoeding, waarin 
hel Chrislendom ICsamell Iller de Vrijmetsclarij een grOle rol 
speeldel17.j , Yaslarro heeft deze tradilie later ook voongezet7\ 
Rudolf kwam waarschijnl ijk rond 1878 mar Barendrecht76 ell 
op 20,05.1881 werd Y;;lStarro eveneens in het inmiddels naar 
Ha:trlem verhuisde pleeggezin opgenomen77 , Hel is waar
schijnlijk, d:n de al eerder in de Kronick van 1997 gepubl i
ceerde folO van Rudolf Adriaan mel Zijll beginnende grijze 
harell ler voorbereiding V:lIl hel venrek def beide kindcren 
rond 1877 werd gemaakr1s. Op grond van het feit dat Okino 
er 01' haar fOlo ook niel meef zo heel erg jong uit'lie(' lOU hel 
besl kunnen zijll, d;1I de folO eveneens rond 1877 als herinne· 
ringssluk \loor de binnenkort nJar Nederland vertrekkende 
won Rudolf werd opgenOl11en, Ecn andere Nederlander liel 
eveneens ruim een jaar voor hel verrrek uit Japan een folO van 
de Japanse moeda met kind maken79, Hel is waarschijnlijk, 
dat gezien de ervaringt'n van andere Japan<;e vrouwen in verge
lijkbare situalies, Okino zich op het tijdslip van deze folO van 
hel naderelld onheil bewust was, Het pasl in hel voorafga:1I1d 
geschetsle bedd, dat Rudolf Adriaan en Okino niel s<\men op 
de folO staan, Dit kan edllcr ook loeval zijn, wall[ gescheidell 
portret!tll van ouders waren in die tijd ook gebruikelijk80, Dc 
shamisen en de l!Jet·doos van thuis waren later natuurlijk voor 
Rudolf een indrukwekkende herinnering a;Hl de weinige kin
derj<ITen die hij bij zijn 1l1Oeder Okino h3d doorgebraclll, De 
muzikalileil van Okino bleer etll zeer sterke invlotd hebbtn 01' 
ha:u n:lkol1lclingen, 

Op de fow81 hiernaasl Zijll de I.onen rond 188\11882 in 
Haarlcm herenigd afgebecld: Rudolf links ell Yastarro rechlS. 
Er blccf bridkoillakt lussen de kindcren ill hel plceggezin ell 
hund vader Rudolf Adria:tn81, Van YaSI:HfO i .~ bekend, dal hij 
een bijwndtr gotde rdalil' mel zijn plcegzusje Margarelhe 
Amy had, Hij notmde Ialer zijn eigen dochter ook AmyBJ, 

Rudolf Adriaan is, in IcgCl1sldling tOl de meeste kooplie
den en ingenieurs uil de vorige eeuw,Japan lrDUW geblcyen. Er 
is wel gescllfeven dal Okino misschiell voor 1899 srierf, maar 
ellig bewijs daarvoor ontbreekt84, Hij beroofde zich in 1903 in 
Yokoh:lma van her levelP , Zijn langdurige vriend in Japan, de 
eveneens mel een Japanse ~amenlcvende Van der Hcyden86, 
schrcef in een Nachruf in een engelsralige Japansc kralH over 
hel bcdrukkende gevoel dat Rudolf Adriaan aan het eind van 
zijn leven voelde, ,t.ijn lIlede[llensen tot last te 1.ijn87, 

Dc onedllelijke Staat van Rudolf Adriaan's wnen, 7jjn 1.elf
doding (;11 het feit dat hij financieel niet erg succesvol was~8, 
had zeker gevolgen: hel kotllaki IIIssen de beide delen van de 
tak verminderde89. Hel kotllaki lussell de kinderen en klcin
kinderen van Rudolf ell Yaslarro is vanaf 1973 door Phil ip 
Mees weer enigszins hersteld, Pas in 1983 wcrd de uk RA in 
het Nederlands Patriciaat opgenomen, Pas in 1986 kwam per 
locval de naam Miyasaka aan hel dagliclll 'XI , 

Dc hier in de voelnotell genoernde literatuur geeft de hui
dige Sl:md van kennis in de Nederlalldse bronnen weer, Het is 
nu duidclijk, dal er in Japan zdf vercler onderwek gedaan moet 
worden om de Japanse aduergrond van de VrOllw(en) aclner de 
namen Miyasaka en Okino te leren kellnen, Of door de ver
woeslende aardbcving in 1923, die vermoedelijk ook hel graf 
\Ian Rudolf Adriaan hecft vernieligd91, en de vernietiging van 
de JapanS(' steden in de Tweede Wereldoorlog iiberhaupt nog 
ins Ie ICfUg te vinden zal zijn, 'tal dan pas dllidclijk worden. 
\'Vij wi llen af"luilen mel een oproep aan allen, die hetzij nog 
doklll11enten, Iletzij nog rnondeling overgelcverde informalie 
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kennen, dil OIlS Illede Ie dden, 7.odat 140 jaar na Rudolf Adri
a:ms aankornst in Yokohama hel Japans 1ll01..aiek ill ollze f.lmi
lie wrder aangevuld kan worden. Dc verhondenheid IUsscn de 
Mezcmakkcn zal zich daardoor verder ku nncn vcrSlcrken. 

Allard Wijnand Mecs"l 

Rudolf S(;ba ~t ial l I-l ildcbrandt Mccs~J 
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met (otos: Memoli~~ of J~pan 1859-187S. Japanese PhOlogrJplt) ill 
Dwch Colb:tions. IDC publisltcl). Lcidt11 1996. ISBN 90-73430· 

01-1. 
~, M",lcdding M. ~lti1l010: M. Mocshan-Ymlada. De tranKriplie ,an 

Japdnse namcn is natuurliJk nn diKU.!.)ic onderht-"·ig. 



I.JrnilicJrchicf Mt'O, Gl:"nK~nle~rchief aOllerdam. inv.nr. 2531. 
,~ Ikvolkingsregisler Hurlem p<'riode 1862-1900. Ardlief Kenncmer

bnd. Haarlclll. inv.nr. M 333. 
W Eell rt"tjUc:i1 3ln de arrondiS*memsr«lnlunk Ie aonerdam. Familic_ 

archie( MC'eS. GC'nKttntcarchief Rotterdam. inv.nr. 100 I a. 
~ De fOlo is indcrtijd door Rudolf Seb:lSlian Hildebrandl Mees in de 

familil' van Maria l'nronelb BcnmJina Dona (Nederland5I~~triciaal, 
Dcn Hug 1983. 3(6) gt'7.iC'n. Op de ~chlerb.nt "dn de fOlo is ~Ocino" 
gi'il:hrcwl1. Dil is Ml.dfdc handschrifl :ill 01' dc 3chl<'rb.m vJn de 
hi"r ~fgeh«lde fOlo van dc bcide klnde"'" Rudolf cn Y:lSIMro. waarbij 
«hlC'r dC' nlmell "erwisseld uJI1. De 3uteUr ''In de nOlilie "Ocil1o" b.n 
du~ Ilicl crg gon! oJl dC' hoogle van de 5ilUJlie geweat ·~ijll. 

41 Mcdcdeling M. Shinoro. 
4. Vgl. VOOIllOOI met dC' namen van de tOI nu loe bekende Jaran:;e 

l('VensgnA."'liinncn nn andcl"C' N"derbndef$ nit die lijd. 
OJ Mctlctldillg M. Shtnoco. 
. " Als g~-combinttrde voor- en adnernaam komI dC/-<' coltlbinalie aJlttn 

in Nepal '·oor. w;u door een ,,-"(Ilerche in hel J mernel snd vaSI Ie SleI
len is. 

,I Brief van Wijnand Adr iaan Mccs (Nc(blands Palr icia:!l. Dm Haag 
1983, 338). ged.'1cerd 5 december 1')03 (Falllilicarchicf Mees. 
Gcml"ClHcarchief ROllerd:un). waari" vcrmcld wurd l. dal de Burge
m(,(,5ler van Haarlcm de akle van erkenning 1.()1l hehben omvangen. 
Dil sluk i~ cehler in Haarlern nk-I nK'Cr Icrng Ie vinden. 

.. !-Icc oor~pronkdijkc dokument i~ Ioooil gevond<·n. Daarom i~ d~ exak
te J~I'.,n:;e KhrijfwijlC "~n "Okino" nie! bekend.!-Icr af,;chrifl. waar
v~n zich eel! kopie in htt familiean.hiefMees bevindl, is zelf Iliel meer 
in hee ~rchief ~~n de arrondiiiSemen",redllb..nk Den Haag lerug IC' 
vinden. 

t> BurgC'rlijke seand H)'ogo (Mini~lerie van Iluilcnbnd~e Zaken, 
in.-.nr.I')O, rncdedding II.J. Moe:shart). 

• ~ G:u!eren C'.a. 2000, eindnoot 16. 184. wur duiddijk wordl. d~e de 
vri"ndin van G.A. Escher. Omalsu, "rocgcr d" huishoudsl('r van ~n 
Engd:;e ~ns"<iS (vgL cindnoot 14). Vgl. ook: Van den Berg 19')9. 
C'indnool 9. 45. 

~9 Ook de naam Omal511 kOllll b'J IIl",rder<: J.'pdn5C lc\"Cn5ge/.cllinen van 
Nooerbndcf$ "oor (W.E. Songer; G.A. EKher en). M.mens. l,ie eind
Il00f 14). 

'1(1 Casleren c.a. 2000, eindnool 26. 168. Een fOlo nil CA. Es<;hers 
leven5gl-u:!lin Om:usu 01' I'agina 184. CeNls VtoUW ht.-elle Yamaguchi 
Kiwa. die hem vij( doduers ,,-honk die allen in Jal'an HOllwden 
(mededding H.J. Mocshan 11.01.2002); V. Hemert had een VrollW 
l!il Java (G:IS1ercn e.a, 2000. eindnOOI 26. 400). 

II Brief van A. Bal!dlllll, b'C'd"", .. "d 27.04.1859 (Van den Berg 1999. 
rindnool 9. 47). 

'1 Ga"cren c.a. 2000. l'IlldnOOI 26. 23 I: 464. 
'l Van dell Ikrg I')')'). eindnool 9.47. 
... J.H. Donkcr ClInius Irouwl in 1891111el Ko)'ama Okin (IDC CD

IK)M, ~MAI.I7D; vgl. cindnool 14 ell 35); Gttm trOUWI in 1883 
mel Yalmguchi Kiw.l (l.ie eindnool 14). 

" Daghoek I~udo!f Mt'e:§ (Netlerbnds Palrieiaal. Den Haag 1983, 337). 
f'amiliearchic:.f Mco, Gcmceneear<;hief Roucrdam. inv.nr. 2308: "mel 
cen Japansc vrOllW gelfOu"..J ~~. Ook Mari~ r.-lrondla Bcrnardina 
Dona (Ncdcrlands Pdlri,i~al. Den Haag 1983,366) was "an mening, 
dal cr sprake Wd5 "an cen huweliJk (mondelingc o ... crI"",·cring via 
Rudo!fS~:h.l)lian Hildclmndl Mrts). 
Mctledcling 1-1.). MOc:ihart. 

I' A.M. Olof: A Short HislOry ofls.uc Alfred Ailion and Hi5 Famil), (Lei-
.len.2ooo). 

'. Dalh)' 1983 {cindnool I 1).176. 
,~ Downl:"r 2000 (eindnool I I). 114-115. 
.., Vgl. C. Ilolland, MU51um'. ~ slOr), of an Anglo-Japanese rn~rri~ge 

(London 1904). 
• , Vgl. G. Mak, Dc «uw "~" llIijn vader (Am,,,:rdam 1999) ISBN 90-

450-0 I 27-6. 215; GaS1Cl'(n e.a 2000. eil1dll001 16. 473: 479. 
", B. Ulsarncr, Dime WUrl.cllI hinc Flngd (Miinchen 1999) [SBN 3-

442_141 ('("4, 203. 

/'\ Over J;lpansc karaklercigenKhapp<:n; N)'ulekan Ha5Cgaw~. The lapa
nl'S{' ,h"m~I<'r (Kod:Ulsh.l 11l1~rnalional) (lokyo 1972). 

'''' I{udolf was al v6o:lr 18110 in lie1 gn_i, l van M.J. Mces; Ya.llarro werd op 
20,05.188 I in Haarlcm aang~mcld (Be\'olkingsrq;i~ter Archief Ken-
1I{·meriand). 

(.\ Dowller 2000, eindnoor II, 1O~. 

M Van den Berg 1999. cindnool 9, 48 (K1C'imjes): "He'! is ren moeilijke 
afwcging. Ais ik helllllog IW{'(" of drie jaar hier laae wordl hij ~n f"Chle 
J~panner cn kOSI zijn o\'<,rlO(hl ",n aanzienlijk bedrag [ ... 1 en dal de 
['alilk Mail Comp~n)' kindcren onder de vijf j~n ~n grali§ o"crtodll 
gccfl. De moeile "oor 111ijn won ul dus bdoond worden en 7.mtls je 
wel "'e<:'!, Maric, knjgl geld altijd de o,erwinning". 

p De ,'olgcnde h~slSS\.110kll konden bewdll worden: Mi~ion School 
(vana( 18')9): SI. Joscphs Intern~lion<tl School (vanaf 1872). Nur: 
Yokohama. Past cnd Present (Yokohama 1990). 

M G:lSteren e.~. 2000, emdn<)()1 26. 353. 
'" Brief van Rudolf Adriaan nil 1887 in hcr FamilK-archief Men. 

GCIllt'C"nte'lIIl.lli"f ROllerdam. 
'0 Brief van Am)' Middcl:lC'r, 17.04. I 977. Famllie~rchicf Mea, GClllccn

warchief ROl1erdam, inv.nr. 253 1. 
11 CaslcrclI e.a. 2000, eindnOOI 26, 481: Van den Ikrg 1999. eindnool 

9.48. 
7. FJmiliean.hicf Ml't"S. Gemcemea"hief ROllerdam. inv. nt. 999 . 
7) In renlor~.:ing v~1l de kinderI'll 01' dc koperC'11 bruilof! van Mari Joh~1I 

I\kes cn l.ijn vrouw in 1882 wordell ook de heide pleegkinderen 
I~udul f l'n "John" expl i ci~! genocmd (Falllil il\lrchicf Mees. Gemcenle
:lrchief I~olterd:"n. illv,nr. 779) , 

,~ Bij d~ begrafeni~ van Mari Johal1 Mt'CS;n 1894 is ook de "i11lieme 
krillg der LugC'~ a~nwe/.ig (blllili.lrdlief Mccs. Gernt'Clllearehicf ROI
.erdalll. illv.llr. 779). 

7~ I:~ rni!iardlil'f M,""" GClllcemearchief Rotterdam, inv.nr. 2531. 
7~ In hcr GemcclHearchief Barcndreehl is. afge"licn van hcr gcboorterc

gi~ler. geen \'('rden: informaliC' \'oorhanden. Op 10.08. I 878 werd, vcr
rnoeddijk ler voorberciding "an Rudolf§ \'trtrek uil Japan. in Yokoh_ 
rna cen afschrifl gcrnukl "an de OJ! 03.10.1872 gooal{'("rde ""der
schapscrkenning. Dil at"schrifl wero op 23.09.1 878 in Den H~ door 
M Minis,erie vall l~ui!en!andlC Zaken nogmaal5 vall «11 >tempd 
voon.icn (FaJlllliearchief Mccs. GenKfillcarchief Rotterdam. mV.nr . 
2718) . 

.,., Bcvolkingsrcgi~lC'r Archlcf Kennen..,rland. Haarlem. 
"I De fOlo ...... n Rudolf AdriJJIl in de Kroniek van 1997 100111 hcm 11K'! 

bcginllC'nde grij~A."' haren. F.en slerk ,·cr\,;I.;1gde fOlo in hel hc-~il van 
Arii.'nne CouNoisier. dochler van Yastarro's doehler Am)' MC'C5 
(N<xlerbnds 1'~lri(iaJI (Den llaag 1983). 3(9) loom RlIdolf AdriJln 
dadfcmcgcn mel volledig gripA."' haren. Ixu: (010 Van de }apansc fOlo
grna(Tamamurn KOl~buro bn gedaleerd worden ll1SSen 1883 en 1890 
(h~kllr:t 2000. l'inJnool 35, 277). 

" Brief van L. K!cimjcs in: Vdl1 den Ikrg 1999 (cindnool 9). 48. 
110 Er 1)(:slaal uil die eijd b,v. wcl ttll folO van de koopman Textor melzijn 

]JIWl5C vrouw ell kindefClI (Moe;,;hart 200 I, eindn()O! 7. 207). 
I , Familiearehief M("('S, Cnnl"Cntcarehief Rotlerdam. inv.nr. 999. 
~J Brief van audolf Ad ria:m " il 1887 in hel Familiearchitf Mccs. 
'J Brief van Am)' gcd,un:rd 25 ,02. I 977, F.lmiliearchief Mccs, Cemren

learthief RO!lcrdam, ir",.rr. 253 I . 
~~ Nederl.nds 1).lIrici~'1 (Den Il:lag 1983).364. Henk Mea heefl dien

aang:L1ndc nog bij de samcnsldlcf$ van hel Nederlands J'atrici.al in 
[Rn Haag nag ...... raagd. Ill~ar di, !e'\'('roc geen verdere informalic op. 

~~ Dil wordl o.a. "ermeld in hC1 rcis,·er.;lag van Rudolf Mccs (Ncder!ands 
Pmiciaal, Den Hug 1983.337). wann",r hij in de wmer van 1920 
Y~larro in Bala"il ommoel (Familie~rchief Mea. Gcmtt1llnrehicf 
Ro{(erd~m. inv.nr. 23(8). 

~ Zie cindnOOI 14 . 
• ' Japan HC'r-.. ld 1903. onbckende damm. 
U Rudolf Adriaan werkle in 1881 kennelijk noodgoowongen in Shang

hai om dau "oor ~11 "klein loon" bij cen Sll"C'nge boI.'khouder -Ie p<'n
ncn" (Hrief van Ik Rijkc. 25.10. I 88 J. mooeg{'("ld door L.A. van G:o.s
lC'ren, ol1g<'public~rd) . 

• ~ I'.en I'="gc 1I1 hel l"C'isvC'rslag ~~n Rudolf Mcn (NcdC'rlands P~triciaal, 
Den Haag. 1983. 337) in de IOlller van 1920 'lCrmcJdl {'("n Onlm()C'
ling Illel Ya.-Iuro in Balavia. "die er W:lI eXOIisch uin.ag - . 

.. brnilit·;It~hil·f Mcc>. Cell1~nte~rchief Roelerdam. Nr. 2531. 

., McCabe. Patricia. Gaijin Bochi, The For<:igners' Ceme\Cry (Yokohama 
1986) ISBN 0907799-52-3. Hl'l I><'grafenimgisler 1890-1923 is l ij
dens de grOle aardhcving v,m 1923 verlor<:n gcg.l.ln. 

'Jl Am Fddmann 6, 551)0 Mainl. DlIilsland, albrdmcc>@'hutmail.com 
(aSI { m .• Ncdrrland~ I'alri"i:!:u, Dell HJ~g 1983. 368). 

'J) I~ v. Wicldredub'"1 12. 3701 EV I'..chl, Nederland (Lf'Cw, Ncdcr
bud.P.uridaa!. Den Haag 1983, 368). 
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e brothers Barton ~ Off The Beaten Track 
JOHN CROWLEY finds out how a small advertisement 
placed in The Irish Post turned into a documentary film 

Knu.vn as 'The Gentleman buskel, To/TVTl~ Sill, 
who died Ifl 1971. laught Dubhners band 
member Barney McKenna and was a 
cOfttemporary of Ronnie Drew, He was also a 
dose pal 01 Teddy Furey, father of the Furey 
brothers. 

of celluloid, 
fIOtable short 

a London Transport bus 
serenaded his passengers with 

a sitar Illayer who strummed his 
Covent Garden shop and a 

had b£M PfOSeo:uted by the 
playing his ~pes In Hampstead 

of all placesl 

and soon the 41-year·old had found his ideal 
subject among the "six or seven" repli~ he 
rKI'ived. Mldlands,based ITIIJsidan Billy Barton's 
tale stood out a mile. 

-Billy told his story about his father and 
(flow) their whole life was spent in music. He 
was so enthusiastIC, thaI was why I went for him 
even though I had never met him befole,' Jaap 
n~(alls, 

His legacy hangs ovel his three sons like a 
pall. In between comments Irorn Finbar Furey, 
Drew aftC McKenna. a ligsaw is slowly pieced 
toge ther of a 'qui~ tly spoken disciphnar ian" 
woo wanted hiS sons to find a "leal trade" 
rath" than be<orne mUSICians. but gave !hem 
his ullCondltional klVe and a burlllng de5ile to 
keep the tradition alive, 

I ;.,_'",.,,_;_ fNalis how he 00 "~~' ~;~~:::i.;M~~piring, human 

Hooked by !hell story, Jaap decided to 
accompany Billy and niS two brothers. TommV 
and John, on a sojourn back home t'J Dublin. 
From that journey was born Off The Beaten 
Track, a low-budgel, sell'funded documentary 
film, 

Jaap a'so takes in the b gger plrllJl~ of Ihe 
bfOlhPfs' hl@akbut happy upofl"9t1l9ln the 
liberties tenement block in post-war Dublin, 
where there were' great neighbours; some 
IIch, some poor" and it feal sen\e of 
Camaradefle, 

14 

l music of 
the country. 
in Galway sitting in a pub 

I thought thJt there was 
opportunity to make ~ good 
film: 

Its story is an cnlotional one. The three 
brothers. all players,)lld sir.gers in a traditional 
wnd Tne Dublin Rogues. were emb.:lrking 011 a 
~iI9rim.lgc bac~ to then home town of Dublm, 
Their lather, Tommy ilanon Sm, a banioist of 
great distlnaion, playtd the streets of tht Irish 
capital in tilt 'SO and '60s. 

In fact, the mocern - lco~ ng thorouglfares of 
Grafton Street almost loo~ alien when 
JUxtaposed With the archival footil9@ 01 'SIk 
Dublin. like the Banon brothers' dead parents, 
the rale '~ul times have long gone Wl t ~ e~er· 

dwindling rernillders and music sessions only to 
be '0\lI'ld in pubs on cobbled backstreel5, But 
even though tilt clock can', be turned back. 
Ifllditional musIC, In the words of fin bar f ur~y. IS 
thankfully ir -s.afe hands' 

The Banon brOthelS emerge flom the tim 
Wit:! great distinctIOn and such a tale (ould 
eaSily be found til a Joycean shon story or a1 
O'Casey play. OubllfllS haunted by ItS ~hom. 
some famoos, some nOl and there IS cl'nalnly 
an opponunlty he'e to evaluate thl' Inilul'nce of 
romm~ Banon Sill on the wOlld of :radi ti~ nal 
mUSIC 

-It IS a posthumous tribute to Tommy Banon 
becausl' he was never recognised b,. people 
oul5ide his field,' says Jaap, -He reall.,. W3S 3 
very accomplishect rrusicia'l: 

Jaap is planning to shoot another 
documentar,. in Ireland on the Willie Clan<y 
Festival. Whl'n it comes to slOfies. Itel~nd's gret'n 
fields OfOVldes fertile soil 

• For more information go to Jaap's 
website at www,free-spiritJ-film.(o.uk or 
phone 010 8444 1661, On Saturday, 
August S, Off The Beaten Tra(k is being 
screened at the Portobe llo Film & Video 
Festival at Hornimans Pa rk, Kensal Rise, 
london WtO, 

Jaap Mees PRZll (N P3 12) hedt cell prachtigc Illlll over [erse volksmU'l.ick gemaakt met 'l.ijn produkticmaauchappij , 
bijgaand [en kranlenanikel gt:cft cen indruk van Jaaps activitcit. 



Wij hebben momenteel voo r verkoop 
zes 

GRONINGSE MEZENBORDEN 
ter beschikking 

lnlichtingen bij Henk, 
tei. 010-452544 1 

of via zijn fax 4522664 

Ui teraard geld r: 
w lang de voorraad strekt! 

* * 
* 

Wij leveren uit voorraad: 
Ned. Patriciaa! Nr 67 Ao '8.1 € 6,50 inc!. pono 

(waarin omc volkdigc bmilic opgl'llolllm) 

CD's Lola Mcl.-s. vjo<.)J, € H.50 incl. porto 

"klcndas: € 15,"" incl. pono 

Bcsldling kan door hCI.lling ,1.111 Slidl1ing G,\~ 

* * * 
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De Mezenfooi 
flet u'as /945. Wi) hnddm bij 1m Rottmul1f1Jch Studmtm 
(orps in dr hrrfit /953 uitblllldig btl 81' IIISlnt11l groirrd rn mrt 
virr man morstm wr d,lama - prr t"ill m prr boot VIUI Sto(k
holm mlflr Tllrkll - nallr em (ongm va/l ('(1/ i1lf('Tl/fltiomt/l' stu

drl1frnorgollisnti('. Nrderumd ZOIl aldaar 1m illterflatiomt/r 
voorzittersehap op zieh lIemm. 
Ilrt uras jamUlri, lut snerwdr m we gingm op weg naar Station 
Rottrrdll1n-Noord om dl' Skflndillflvir-£xprn (3r kws uiteTnllTd, 
Wflllt wr ura"n lIa al dir fmrm goed pwrzak) te nemm. 111 ern 
ovrnnordigr blli brslorm urrdr (lMatlr llilflwrzigr wilkiel (dir 
brsrolldm tom nog m zijll spordig dalmla vrrdwmm) rr VTn

gm om 01lU bogoge noar htl prrron - de trap op - Ie drngm 
Aldw grsehiedde. 
In dr vrrte 'Illdade reeds de door ern Sloom/oeomotiifgnrokk('f} 
Sklllldillavii-Expm. Op dar momellt riepen mijll vriendl'll: 
"RI/, jij btloflit wei, hH" 

InuJIlt vrrbollwrrrrrd 110m ik mi)n brurs m vroeg de wilkirl 
horverl wij Imn ulJ/lldig UJI/ml. fli) amwoordde: ~f /,50 
mijnlJrrr~ Ik Irdigde mijll b(//rs en dnllr bleek precirs f 1,63 in 
rr ziutII. Torn ik IJtln bet geld in dr bnnd gnf. telde hi) 1m fill 
m ui: "NOli mijnh('fT dl/nk 1/ 1111'1, 1)(( if ern uhte MeunJooi': 
Door hI" bulderend g('loeh Villi ulljn vril'1ldm ging hem IImg
ZlllIIn "1/ lieht op: Iml lJOorziebtig (mmmltilrnd?) wehttr bi) 
mer. 
In de Irrill vrrtl'ldrn mi)n vriendrn mi), dot {in dir tijd dnll} 
1)(( ern soort lIitdmkking 11(111 dr volksmond Wa! om ern fooi, 
dir op dr erm afofirlS nonr bmrdrn afgrro"d, was lIitgen/und 
UII ~MrzenJooi" wrrd genoemd. De fiunilie was rr brkmd om 
dllt zi) goed op de eentjrr lrur ..... 

R.SH Mm 
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Ons Steunfonds 
de Stichting Van der Dussen 
van Beeftinghfonds 

Dit fonds bestaat al mecr dan een eellW en is dcstijds OllT

sr~;lIl uil de nalatensehap van S;ITa Anna Barbara Mecs Cdr 
(t 1880), weduwe van Pic{(~r van der Dussen V3n Becftingh . [n 
1874 hebben Rudolf en J31l Mees de 51icbt ing opgericht en 
precies honderd j<lar tuer hebbell Phil ip ("Il Peter Mees de Ma
twen gewijzigd 0111 er een aelief fonds van 1(' maken. 

\'<'ij brengen opniclJw ons wcrk onder llW aandacht, tn 
komen graag in contaet met MCI.en (in binnen- ell bUJren
[and), die financidc steun willell aa Ilvragen in de vorm van een 
eenmalige of periodieke uirkering, tegcmoelkollling kosten 
kvensonderhoud, aanvul1ing Jllecl ische voorzieningm, hull' bij 
studie of een bepa3ld onderzoek, of project c.d .. 

Het bestuur: 
M3delon van Ruyven-Mees, voorzitler 
Roland Mees, pellningmeester 
Philippine Mees, seerctaris 
Micke Degenkamp-Mees 

0703281369 
034 351 74 G4 
0235313105 
070 387 79 88 

w;tar zich thans bijgevocgd heeft Roderick Mecs 13m 

* 
* 100 jaar Nobelprijs 

* 

In 2001 vid te hadenkcnn, dat de eersrc Nohelprijs in de 
historic 100 ja:H gdcden wad ui tg('r('ikt aan Prof. Dr. J.I-I. V~n 
't Hoff, eclHgenoO( vall Joh:ml1a Prancina Mees GJdr. geb. 
1853 (NP323) uit de sta:!k "Jacob", lUster van o.a. not~ri.~ 

J.J.L. Mees aan de Boompjes. 
Dc Ro((erdamlller Van 'I HolT had n~ de I IBS (lWI 

gebouw waarvoor hn Vatl 'I HolT-slandhedd :lan de 's-Cr~vnl
dijkwal nog S((~eds st:wt) in de komt Illogdijke tijd in Ddft 
zijn scheikund<.:stl1d ie volbracht. Illet als grote inspirator de 
Engelse dic111er Byron. 

Na 'lijll hoogleraarsch:lp te Amsterdam (or:Hie-onderwerp 
"Dc Verbeeldingskrachr in de welCllschap") volgde een dito 
bcnocming in Berlijn, en steeg 7.ijn hckendheid in de wetell
schappelijkt· wereld door zijn onder7.0ekingen, welke aanvan-

Bestuur en Commissies 
UCSluur: 
Madeline ICT Horsr-Mecs, ,'oo,..~itter. 

Kci ,~rsgr~dn 68. 1015 C$ Amstcrd.ull 
Drs RAJ. (Robnd) Mees, ,·icc-w><)rtittcr, 

A"lschol"cr 127, 3972 RL Dridxrgcn 
Hde<:11 1..1'. de GroOl-M"",. "",,,,,ari,. EsdoornLun 9, 3768 BE Soc" 
J.At.A. (Hans) Dmhom Mees, penningmeesrer. 
Schmrcr,laan6. S70& FB Iklmond-Sril'hour 
Adviscur van het beslUur: 
Mr H. (Hcnk) MCc5. Rottnd,,,,, 

Com rnissic "oor de Kronick: 

Hilde Me<:,-VNh. M."klinc rer Horst-Mces. He"k Mces, 
Marlie. CordclllC)w-Dorhoul Mas. Edsard Mees 
Voorl0l'ig rcdactie-adrcs: Esso:nlaan 6. 3062 NM ROffe,,!>m 

Commissie yoor de Genca logie: 
Drs J.R. (Hans) Me<:', 1.X'<'Sterloobde 8. 227\ GA Voorburg, Hcnk M<~ 

lk lalillgen: 
1I,,,,k: Mn"Sl'icrson N.V .• Rouer.!,,,,, 

reke"ing Stiduing Gcslacht Mces, I1T. 25.50.50.593 
Giro: Stidnillg Gcsbclll Mces, Helmond. nr. 3.79.23.24 

H(IIk /;,fji 1)(1 ''(J(Jnlilltrnl",p OI"rgrdra,p, lIa" MIIArli",. docl; blijJi brrrokkm 
lib IId,'iimr, op grhiNlm lIb IJrt"hi'f kro,,;,k, gmralogi,. 
]'Iarli", ii. mrt 0"'« da,,1: ,'(J(Jr IJ/Jar drd'Mmr, l"ufSrtr(dm, due" ,,,,j vjll rrl:m
ulijk ,'(}{)r hallr v'17idhrid vij i""dmldr ',"'1111", (II aai"juju" zir/, Ir Mj"'" 
;",«1/(11. 

Srr17/IJrii I'fla hrrfl zlir '''IiK dru jillle/ir ,·rr,'u/d. Nu hij dr lijd gdom'" IIChl
U trrog tr Irrdrn s,17km w'j Illkr dlmk uil "oor Zlj" grol( IMwijditlg grdll17t1dr 
roim 25 jllllr, '" vjll >1""".,kmrig' vr/;lIl1dr/ilig ,'tI" ,,/lrr will g,dllr",d, vj" "e17-
l"ri!Schllp olld" zij" hlllldm kWllm. m ,."rrlllldam 't'( mrl u"rmord dr kop I'll" 
OllU kro"i,it. 
bill""" zijll w'i Mij /-Ir/r(/(, dor/"" I'"'' LUCIJs, OilS oud-brsluurslid, op dru p/rl: 
w,lkom I( Imm. 

001: bi} d, krOllirk !.tIIlll II" "'rjongm. 
Maw )}Nfl jllr"''''''g Zli" IIt"'M{'hlllt'" dr I:rollj,k g~(/'m, '" ~ vi" I"", MIlk
bllllr ,<>or :ai" IId,·irzr" rIl SII!!plirr. IIliijd /}In opg,w,itlt,rid (II g(/_I ",,,,r ",r
hOlldillg'" '" humor grbrllchl. 
U'" ",,,mlko,,,,,, ,'oor dr lodo"," M,/rlirs (11 &fwrd. M.A. Cord,mryrr-Do,lmuI 
M,rs, doc/;"r "1111 Louis, wi zict, uka mrl r",bousillSmr ,<>or dru 111111: i""rum. 
'" Imulfdr gr!dll<>or Drs E C M,rr, ZOOll !'1I11 W,jllllllt/, di, zij" Im,m,-<llIdi, 
lJia 1m IIullr ZIlII:",,,,,,, mak",. 

* * kclijk gewekt was door zijn wetensch~pschokkellde voorstel * 
een koolstofatooll1 in de rtlinHe voor te std- ."7~~----"'-------':"-"----"''-A 
len Illiddels rwt'e verschillende, spiegclbeeldi
ge letrai.'ders. Eell en ~ndeT heefl 101 zi jn 
Nobel-prijs in 1901 gcleid, niel lang n~ het 
overlijden \'an Alfred Nobel en de inwerking
treding van diens teStMllell1. 

Bij de herdenking 01' 10 december 
onda leiding v~n Rotterdams bllrgemeesler 
kon onze voorzitter, Sall1ell Illet eell a(~tam
mding van Van 't Hoff en met Fcrrand vall 
Beek. achrcrkleinzooll vall llotaris Mees, 
hloemen leggen bij het standhecld. 

1(, 

Zondag 18.5.2003 

Grote fatniliedag 


