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Bij de terugblikken op de Familiedag van 2008,
willen wij ook graag vooruitblikken:
Wij hebben besloten om onze oorspronkelijk
opzet van een grote dag voor alle leeftijden om de
5 jaar en daar tussenin een kleine voor senioren,
even te doorbreken, want in 2011 bestaat onze
Stichting 75 jaar! 
Op 19 juni 1936 hebben Willem Cornelis Mees en
Philip Adriaan Jacob Mees bij Notaris Gerhard
Nauta in Rotterdam de Stichting Geslacht Mees
opgericht. Het eerste bestuur bestond behalve uit
deze twee Rotterdamse Mezen, uit twee Groningse:
Regnerus Tjaarda en Bernardus Dorhout Mees. 
19 juni 2011 valt op een zondag en dat is natuurlijk
een prachtige kans op dan een Grote Familiedag
te houden om dat lustrum te vieren. De kinderen
van ons bestuurslid Joost, die de dag in de
IJsselhoeve zó leuk vonden dat ze de volgende
week daar wéér naartoe wilden, moeten dus nog
wel even wachten, maar niet zo lang als het
eigenlijk zou moeten duren.

Email blijkt ook voor familiecontacten een ideaal
middel. Onbekende adressen konden ineens
opgespoord worden door simpele doorzendingen
via wel bekende. En het leuke is dat ook de bijna
verloren gewaande Amerikaanse Dorhout Mezen
zich enthousiast meldden met nieuwe gegevens. 
Voor ons blijft het natuurlijk wel heel handig als
de berichtgeving ons aangereikt wordt en wij niet
zo hoeven te zoeken.  
Neem dus allemaal Hans’ emailadres
jr.mees@hetnet.nl in je eigen emailadressenboekje
op en mail hem alle familieberichten, verhui -
zingen en mijlpalen uit het Mezenleven!

Deze Hans, onze ´huisgenealoog´, (zie verder bij
de Mezenbeker) heeft intussen alle gegevens op
de formulieren van ‘het grote genealogieproject’
verwerkt.  In de IJsselhoeve had hij zelfs al nieuwe
stambomen bij zich waar iedereen zichzelf op kon
terugvinden. 
Die nieuwe stambomen zijn nu te vinden op de
website (www.familiemees.com), één met de
‘roots’, dus de eerste generaties tot en met de
splitsing in acht staken in de achtste generatie
rond 1790. Daarnaast de acht aparte staken, vier
Groningse, van Regnerus Tjaarda, Pieter, Petrus
en Jacobus en vier Rotterdamse, Rudolf Pieter,
Rudolf Adriaan, Jacob en Gregorius.
Opvallend hierbij is de voorsprong in de staak van

Pieter, waar al het eerste kind in de zestiende
generatie is geboren! Pieter’s zoon Hetzerus
noemde zijn zoon weer Pieter, maar alle volgende
oudste zoons kregen de naam Hetzerus, (vanaf
generatie XIII Hitzerus met i). 
Aan de plannen om de hele genealogie, dus de
beschrijving van alle familieleden, hun jaartallen,
kinderen, werkzaamheden e.d. ook op de website
te krijgen wordt gestaag verder gewerkt. Het idee
voor een hele nieuwe website was onder andere
ontstaan uit de behoefte om deze gegevens voor
alle familieleden digitaal toegankelijk te maken,
liefst inclusief foto’s uit de Mees-fotocollectie,
zodat je bij de namen een passende foto kunt
vinden. Dit is een tijdrovende en ingewikkelde
onderneming en Alexander en Valentijn moeten
heel wat technische problemen overwinnen.
Goede suggesties en nieuwe vrijwilligers voor dit
project zijn zeer welkom.

Op 6 september 2008 overleed tot ons verdriet
Hans Dorhout Mees, onze hartelijke oud-
penningmeester, de laatste die met prachtige,
handgeschreven kasboeken in schoonschrift
werkte. Ook na zijn aftreden bleef hij steeds
geïnteresseerd en op de hoogte van onze
Stichting. Verder in deze Kroniek vindt u zijn
biografie.
In ons bestuur hebben we afscheid genomen van
Hans’ opvolger Jeroen Dorhout Mees, hem
dankend voor zijn inzet voor de financiën en
inbreng in de vergaderingen. Barend Mees(’75)
heten wij van harte welkom en wij zijn blij dat hij
de zorg voor de penningen op zich wil nemen en
de jongere generatie wil vertegenwoordigen in ons
bestuur.

Namens het bestuur,
Madeline ter Horst - Mees �
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VAN HET BESTUUR

ZEER WOELIGE TIJDEN

Spraken wij een jaar geleden nog over woelige tijden voor Nederland
en de wereld daaromheen, nu een jaar later staat de wereld op zijn kop.
Toen repte we nog voorzichtig over de kredietcrisis die zijn sporen aan
het nalaten was in Europa. Niemand had toen kunnen voorzien hoe
groot de veranderingen waren die zich in korte tijd zouden aandienen.
Banken gingen failliet of moesten aan het staats-infuus. De naam Fortis
zal zeer waarschijnlijk verdwijnen uit de lage landen.  In Amerika wordt
nu serieus rekening gehouden met het failliessement van de tot voor
kort grootste autoproducent ter wereld (GM). Miljarden zijn verdampt
en het jaartal 1929 kreeg hernieuwde belangstelling.  Meer doen met
minder, luidt thans het devies  voor onze westerse wereld die verslaafd
was geraakt aan een gevaarlijke mix van consumptie en krediet.
Waren er dan helemaal geen lichtpunten  het afgelopen jaar? Gelukkig
wel. Voor velen was de verkiezing van Barack Obama tot President van
Amerika een hoogtepunt van historische betekenis. Zie hierover verder
in deze kroniek het boeiende commentaar van ons familielid  Philip
Mees die al lange tijd in California woont (Has America Changed?
blz.13). Dichter bij huis waren we getuige van een hele gezellige en
goed georganiseerde Grote Familiedag, waarbij jong en oud samen
kwam in Doesburg (zie het verslag van Joost Mees en de foto’s van
Alexander Mees  verderop in deze kroniek).

Wat treft u verder aan in deze 58e uitgave van de Kroniek.  De kinderen
van onze oud-penningmeester Hans Dorhout Mees, die ons het
afgelopen jaar is ontvallen, staan uitgebreid stil bij zijn leven..
Datzelfde geldt voor Willem en Marjolein Mees die die hun ouders
Mans en Joop gedenken. Zij overleden  kort na elkaar het afgelopen
jaar.  Verder verhalen uit Tsjaad (Alexa ter Horst) en Costa Rica
(Laetitia Pot) en een interview met David Mees die als diplomat voor
de Amerikaanse regering in Rome werkzaam is. Ook de inmiddels vaste
rubriek UIt de Oude Doos is weer vertegenwoordigd. 

We hopen dat U ook dit jaar weer met plezier de kroniek zult lezen. Als
altijd herhalen we hierbij onze oproep om de redactie toch vooral te
blijven voorzien van Uw belevenissen en verhalen.

Redactie Kroniek �
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BBEESSTTUUUURR  EENN  CCOOMMMMIISSSSIIEESS
voorzitter:
Madeline ter Horst – Mees
Keizersgracht 68  
1015 CS Amsterdam
tel. 020 6128126  mob. 06 51808268
madelineterhorst@hetnet.nl

secretaris:
Barbara Mees
Oud Over 124
3632 VG Loenen aan de Vecht
Tel 0294-230364
b.mees@kpnplanet.nl

aftredend penningmeester:
Jeroen Dorhout Mees
Gemini 63 - 3769 KN Soesterberg
tel. 0346 350493
dorhout@xs4all.nl

opvolgend penningmeester
Barend Mees
Barentszstraat 4
2518XG Den Haag
Tel 0627033574

lid: 
Alexander Mees
Holy 16 - 1083 JK Amsterdam
Tel. 020-6610441
amees@xs4all.nl 

lid schilderijen:
Joost Mees
Terbregse Rechter Rottekade 250
3055 XJ Rotterdam
tel. 06 20628657
joost.mees@mdhi.nl 

lid adressen bestand/genealogie:
Hans Mees
Neherpark 136 
2264 ZC Leidschendam
tel. 070 3866304 - jr.mees@hetnet.nl

Kroniek:
Ludo Mees
Jaap Mees

redaktieadres Kroniek:
Ludo Mees
Generaal de la Reijlaan 21
1404 BN Bussum.
tel. 06 53 58 58 45 
maulume@xs4all.nl

feestcommissie 2008:
Madeline, Barbara, Joost, Alexander

Stichting Geslacht Mees
Bank Mees Pierson nr. 255050593
Postbank nr. 3792324
IBAN-nummer: NL76FTSB0255050593
BIC-nummer: FTSBNL2R 

website:
Valentijn Mees
valentijn_mees@hotmail.com

www.familiemees.com

VAN DE REDACTIE

foto voorzijde: 
Jong en oud op het springkussen tijdens de Grote Familiedag op 25 mei 2008 in
Doesburg

19 juni 2011 
Grote Lustrum Familiedag voor 

het 75-jarig bestaan 
van de Stichting Geslacht Mees
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FAMILIEDAG IJSSELHOEVE 25 MEI 2008



DE VOORBEREIDING
Ergens begin 2007 begon het weer te kriebelen. De
Grote Familiedag was weer aanstaande, een
inmiddels 5 jaarlijkse traditie voor de Mezen en
aangetrouwde familieleden. Na de laatste “kleine”
familiedag in de Parklaan in Rotterdam, die gericht
was op de meer volwassen familieleden, was onze
focus nu weer alle Mezen van jong tot oud. Een
echte familiedag. “Hoe krijgen we een zo groot en
breed mogelijke opkomst naar de Familiedag” was
de belangrijkste opgave voor de inmiddels
geformeerde feestcommissie bestaande uit
Madeline, Barbara, Alexander en Joost. Uiteraard
het programma, de locatie en de kosten waren naar
idee van de commissie de belangrijkste aandachts -
punten voor een geslaagde dag. De vorige familie -
dagen werden nog eens geëvalueerd en we kwamen
tot de conclusie dat we meer moesten streven naar
integratie tussen jong en oud en tussen de familie -
leden die elkaar niet zo goed kenden. Daarnaast
vonden we het belangrijk dat er niet gereisd hoefde
te worden tussen verschillende locaties en dat de
jongeren de mogelijkheid zouden krijgen zich te
kunnen uitleven met sport en spel. Ook moest er de
mogelijkheid blijven om in alle rust bij te kunnen
praten onder het genot van spijs en drank. Zoals
gezegd zou dit ideaal op één locatie zijn en deze was
gelukkig, na wat struinen op internet en wat reisjes
door het land, gevonden in Doesburg. Bij de
IJsselhoeve. Weliswaar niet zeer centraal maar
prima bereikbaar en het voldeed aan al onze eisen.
Als experiment werd besloten de Familiedag door
de Stichting aan te bieden aan de familieleden en
dus dit keer geen bijdrage te vragen. Het leek een
geslaagde opzet. Na een wervende uitnodiging en
druk gelobby mochten we ongeveer 100
aanmeldingen noteren en wat ons voornamelijk
verheugde was de goede mix tussen (zeer) jong en
(zeer) oud, uit alle windstreken en uit alle staken.

DE FAMILIEDAG
Rijdend richting Doesburg op de zondag ochtend
op 25 mei leek het een miezerige dag te worden.
Bewolkt en regelmatig een drup. Gelukkig waren er
voldoende uitwijkmogelijkheden bij de IJsselhoeve
als het weer te slecht zou zijn. Bij de ontvangst met
koffie druppelde iedereen, her en der nog wat
schuchter, naar binnen waarbij we van Barbara een
badge kregen met onze naam er op. Om de
aanwezigen wat losser te krijgen, en dat lukte heel
goed, begonnen we de Familiedag met zang. Onder
de bezielende leiding van dirigent en componist
Michiel ter Horst, die speciaal voor de gelegenheid
een Mezencanon had gecomponeerd, werd in
groepen hard (en steeds harder) meegezongen en
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meegefloten. Hierna werd de groep ad random in
kleinere groepen ingedeeld waarna het Grote
Mezenspel aan kon vangen. Prachtig ingeleid door
de dochters van Madeline, je zag duidelijk hun
jarenlange ervaring als VJK-kampers, deden we
allerlei leuke spelopdrachten. Er werd veel gepraat
en veel gelachen bij het uitvoeren van deze
opdrachten. Precies de bedoeling want door de
kleinere groepsverbanden leer je elkaar beter
kennen. Na een prima lunch en het maken van de
groepsfoto was er de mogelijkheid om buiten, de
zon was inmiddels heerlijk gaan schijnen, allerlei
activiteiten te doen zoals kanoën op een zijarm van
de IJssel, kleiduivenschieten, boogschieten en
andere “oud-hollandsche” spelletjes. Of gewoon
een stuk te wandelen.  De overwegend wat grijzere
familieleden bleven binnen in de boerderij om bij
te praten. Anderen bleven om de schilderijen -
collectie van onze stichting, die vorig jaar in een
digitaal bestand in kaart is gebracht, onder
begeleiding van Alexander te bekijken of om door
Hans, onze specialist op het gebied van genealogie,
de plek in de “familieboom” te laten zien. Erg leuk
was ook dat Willemien Hulshof-Mees aanwezig was
met een aantal van haar schilderijen. Ze schildert
o.m. portretten en is beschikbaar om haar diensten
aan te bieden aan familieleden.
Buiten was er inmiddels afsluitend de gevreesde
Stormbaan opgezet. Op een gigantische kussen van
circa 30 meter met allerlei obstakels werd in
tweetallen gestreden tot de eindstreep. Een zeer
overtuigende spelleider wist een ieder die maar
enigszins kon lopen te enthousiasmeren mee te
doen. Schoenen werden uitgetrokken en er werd
hard geknokt. Veel blije gezichten (“goh, dat papa
dit nog kan”) en de vermoeide lichamen konden na
afloop genieten van een borrel. Hier volgde de
prijsuitreiking met mooie, en eerlijk is eerlijk, ook
wat minder mooie prijzen en werd bijna iedere
aanwezige getrakteerd. Hans Mees werd nog een
extra in het zonnetje gezet met de uitreiking van de
Mezenbeker vanwege zijn jarenlange en zeer
intensieve bijdrage aan de genealogie van de
Familie Mees. 

Na een uitgebreid afscheid ging een ieder circa
1800 uur weer huiswaarts.

DE EVALUATIE
Een zeer geslaagde dag naar de mening van de
feestcommissie met een prima opkomst. We
mochten vele positieve reacties ontvangen en
vooral de goede mix in leeftijd, herkomst en staak
heeft ons heel positief gestemd voor een volgende
keer. De voor schrijvers dezes leukste compliment

was van zijn kinderen Bas, Anne en Tom (leeftijd
toen tussen 7-10 jaar) met de vraag wanneer de
volgende Familiedag weer zou zijn.

Ondanks onze positieve perceptie begrijpen we dat
het altijd beter kan. Alle suggesties voor de
volgende keer zijn meer dan welkom bij de
bestuursleden.

Mede namens de commissieleden 
Madeline, Barbara en Alexander,
Joost Mees �
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Johannes Robert Mees, (R12-13)
30 oktober 1943, zoon van Bernard (Ben) (R11-17)
en Agathe Mees-Wytema

Hans groeide op in Rotterdam, in de Mecklenburg -
laan, met twee jongere zusjes Tonia en Philippine,
op steenworp afstand van de familie Mans Mees
(Gr). Hij doorliep het Erasmiaans Gymnasium en
ging in 1963 in Leiden wis- en natuurkunde
studeren. Hij was een van de eersten die de af stu -
deer  richting informatica heeft gedaan. Toen
Societeit Minerva door een brand verloren is
gegaan, heeft hij in de bouwcommissie gezeten, die
de nieuwe societeit heeft ontworpen en laten
bouwen. Hiernaast had hij met Jan Anema een
huwelijks reportage bureau.
Na Leiden heeft hij in dienst gezeten in Den Haag
en vervolgens is hij bij TNO terechtgekomen, waar
hij altijd is blijven werken. 
Van het programmeren van specifieke software
voor de bijzondere onderzoeken van de
wetenschappers bij TNO, tot hoofd van de hele
automatisering van TNO Delft in 38 jaar. In
oktober gaat hij afzwaaien, maar denkt er nog over
na om zich na oktober op projectbasis als
informatica consultant aan TNO te verhuren.

Hans is altijd treinengek geweest, (volgens mij was
je vader tramgek), in ieder huis bevond zich een
grote treinenzolder met een zelf gebouwd traject
met dorpen en landschappen en met name
vernuftige wisselsystemen. Met treinenvrienden
werd elke week bij een ander geklust en de
nieuwste technieken uitgewisseld. Als kind
logeerde ik soms bij mijn Oom Ben en Tante
Agathe en dan vond ik die trein fantastisch. Meestal
mocht ik er niet aankomen, maar soms wel, heel
indrukwekkend.
Daarnaast heeft hij de liefde voor postzegels en
munten verzamelen van zijn ouders overgenomen.
Hij had een indrukwekkende collectie munten van
met name Nederland, die helaas 10 jr geleden is
gestolen, later weer deels teruggevonden... Hij was
er daarna even klaar mee en heeft al het resterende
verkocht, maar het bloed kruipt waar het niet gaan

kan en sinds de euro is hij weer beperkt begonnen.
Zijn postzegelverzameling was enorm, hij had heel
Nederland van begin tot eind en misschien wel
dubbel ook. Hij verzorgde dit ook voor ons, dus wij
hadden alle Nederlandse zegels en eerste dag
enveloppen vanaf onze geboorte. Na de dood van
Oma, toen haar verzameling vrijkwam en hij en wij
ons realiseerden dat we er eigenlijk niet zo veel
meer aan deden, hebben we de postzegels ook de
deur uitgedaan.
Als cellist speelt hij met veel plezier al járen in het
vermaarde Haagsche amateurorkest Musica. Eens
per week repeteren en 3 x per jaar uitvoering in
grote zalen als de Anton Philipszaal en de Grote
Kerk.

Meer extra-curriculaire activiteiten zijn bestuurs -
werk op 
- HVV (de koninklijke Haagsche
voetbal/cricketclub), 

- Cartouche (Voorburgse hockey club), 
- en de Europese organisatie van conferenties
voor gebruikers van DEC (nu DELL)
computers.

De laatste 8 jaar hebben Hans en Milou een nieuwe
liefde gevonden, namelijk een huisje in Rozereuil
in de Bourgogne. Zo vaak ze kunnen gaan ze
hiernaartoe, bouwen moestuinen, zwembaden,
nieuwe terrassen, sinds kort kinderparadijzen en
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Mezenbeker voor HANS MEES

In Memoriam Mans en Joop Mees - Ruys

Korte tijd na elkaar overleden Mans en Joop Mees –
Ruys (G 12-21). Joop als eerste op 23 mei 2008 en
Mans op 2 februari 2009. Het was een bijzonder stel,
het waren onze ouders en grootouders, het is
allemaal nog zo onwerkelijk, zo vers en ondanks hun
gezegende leeftijd missen we ze nog elke dag. 

Maria Johanna Mees-Ruys geboren op 3 april 1922
dochter van Willem Ruys en Christine Elisabeth van
Schaardenburg, geboren en getogen in Rotterdam.
De oorlog met al zijn verschrikkingen van het
bombardement en het fussileren van haar vader,
bracht echter ook de kennismaking met Mans.
Hemannus Ellen Mees geboren op 22 juli 1918 te
Rotterdam ( G 12 blad 21) zoon van Hermannus
Ellen Mees, kunstschilder en Jeannette Petronella
van Aken. Hun werelden lagen ver uiteen, aan de
ene kant het leven van de gedegen redersfamilie,
aan de andere kant het spontane, warme en soms
rommelige leven van een artistieke familie waar alles
kon. Zij vonden elkaar tijdens roeitochten van “de
Maas” op de Vinkeveenseplassen. Een turbulente
tijd van spanning en angst, van onderduiken,
verzetswerk, koerierswerk enz. maar ook van geluk,
van twee mensen die elkaar vonden en die elkaar zo
goed aanvulden.
Na de oorlog trouwden zij. Wat een feest is dat
geweest, viering van de capitulatie en van hun
huwelijk, één grote feestroes wel twee weken lang.
Huwelijksreis in een legertruck ga zo maar door. 
Mans, die in de oorlogsjaren economie studeerde en
actief lid was van het Rotterdams studentencorps,
wierp zich op de scheepvaart bij van Nieveldt
Goudriaan. Joop werd, na een kortstondige studie
kunstgeschiedenis in Leiden, moeder en huisvrouw.
Vier kinderen hebben zij grootgebracht, waarbij het
leeuwendeel van de opvoeding op moeder’s
schouders terechtkwam. Moeder was thuis en de
thee stond altijd  klaar, zij leerde je fietsen en met

rolstoel van kroegje naar kroegje. Heerlijk vond hij
het. Ontroerend was het moment waarop hij zijn
eerste achterkleinkind in de armen kon houden,
een moment waar Joop zich zo op had verheugd en
wat zij heeft moeten missen.

Wij kijken terug op een mooie jeugd en bedenken
dat wij een stel mieterse ouders hebben gehad.                

Marjolein en Willem Mees  �
haar ging je zeilen en  skiën,  Zij ging naar
ouderavonden en met haar gingen we naar
Zoutelande met vakantie,  kortom moeder was er
altijd. Vader trachtte na de overname van van
Nieveldt Goudriaan door de SHV, zijn eigen
scheepvaartlijntje te beginnen in de Middelandse
Zee.  Later werd hij inkoper van Italiaanse wijnen,
Italvino. De wijnproef avonden staan ons nog vers
voor de geest. Er werd veel geproefd maar er werd
nog beter gedronken. Vader was een bewogen
liefhebber en kon enthousiast vertellen. 
De kinderen vlogen uit en in Capelle  brak een tijd
aan met z’n tweeen. Tijd voor andere activiteiten,
hobby’s. Vader verloochende zijn genen niet en
pakte zijn penseel. Hij maakte originele en keurrijke
schilderijen waarbij de tekst vaak nog mooier was.
De opbrengsten van exposities gingen naar
kindertehuizen in Roemenië en Suriname. Moeder
vatte haar studie kunstgeschiedenis weer op, werd
actief in de VVD en bij het UVV.
Er werden mooie reizen gemaakt,  en de twee-
jaarlijks vakanties naar hun huisje bij Marjolein in
Cefalu op Sicilie, waren  iedere keer weer een
hoogtepunt,.
De lichamelijke en ook geestelijke toestand van
vader gingen achteruit en de verhuizing naar de
Termaat vond plaats. Moeder leefde hier weer op,
temidden van  oude maar ook nieuwe vriendinnen.
Ze ging biljarten, werd lid van de bewoners
commissie, bezocht Doelen concerten enz. Vader
trok zich terug, leefde in zijn eigen fantasieën en
ging geestelijk verder achteruit. Twee maanden na
de opname van vader in het verpleegtehuis overleed
moeder plotseling en onverwacht. Haar is de
verdere achteruitgang van haar man bespaard
gebleven.
Moeder werd gecremeerd. Vader overleed niet lang
daarna. Hij werd, na een uitvaartdienst in de
Hoflaankerk,  begraven op de begraafplaats Oud
Kralingen. Tijdens deze plechtigheden met veel
bezoek, spraken ook de kleinkinderen. Juist zij
konden zo goed verwoorden wat opa en oma voor
hen betekend hadden. Zij missen hun grootmoeder,
die altijd advies kon geven over werkstukken,
vertalingen en heel veel over geschiedenis kon
vertellen. Er werd ge-smst en ge-chat terwijl  zij haar
hielpen met de computer. Ze waren er altijd
welkom, voor heerlijk eten met als hoogte punt de
”kroonprinses” toe.
Grootvader die graag wijze lessen over de Bijbel gaf,
kon goed met hen discussiëren. De laatste maanden
in het Antonius (verzorgingstehuis), waar hij
fantastisch werd verzorgd, reden zij hem in de
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David Mees(1958) (R 13-2-1) woont in Rome. Hij
werkt hier als cultureel attaché voor de Amerikaanse
regering. Hij is een soort globetrotter die telkens
voor een periode van drie jaar in een ander land
verblijft. Van Joegoslavië naar IJsland en van
Jordanië naar Tanzania, om enkele landen te
noemen. Een interview met zijn alter ego.

David: Meneer Mees, wat aardig dat U, als hoge
ambtenaar, de tijd neemt om onze vragen te
beantwoorden. U hebt het zeker erg druk?
Mees: Nou, je mag wel jij zeggen hoor. Ik heb het
inderdaad druk, maar dat komt niet enkel vanwege
mijn werk, en zo’n hoge Piet ben ik ook weer niet,
maar ook omdat ik veel ‘downtime’ heb, zoals we in
het Engels zeggen. Vrije tijd vrij vertaald.
David: Neertijd Meneer Mees. U... je spreekt nog
steeds Nederlands, al werk je al jaren voor de
Amerikaanse regering.
Mees: Ja ik houd het op
David: Bij zult U bedoelen. Zul je bedoelen.
Mees: Hou op, David, heb je nog vragen?
David: Jazeker Mijnheer Mees. Men wil graag weten
waarom jij niet bij de Nederlandse regering bent
gaan werken? Waarom je niet opgehouden bent toen
Bush aan de macht kwam?
En wat je eigenlijk doet voor werk? Wat is nu precies
een Amerikaans cultureel attaché in Italië? 
Mees: Ik heb gewoon de weg van de minste
weerstand gevolgd. Toen ik klaar was met het
Atheneum, kreeg ik de kans om een jaar bij mijn
grootmoeder Coolidge in Amerika (Maine) te gaan
wonen. Ik was toen 18 jaar en schreef mezelf in bij
de Kunstacademie in Boston, waar ik onder andere

fotografie deed. Mijn grootvader, die ooit op
dezelfde academie had gezeten, bouwde in 1921 een
groot huis, met een atelier ernaast. Toevallig was
mijn neef op het Massachusetts Institute of
Technology aan het studeren. Hij woonde op het
zelfde terrein, wij werden grote vrienden. Mijn oom
Jack was onze buurman, die ook het atelier
gebruikte. De hele Coolidge familie was enorm
gastvrij. Ik heb hen ook eindeloos gefotografeerd.
Elk jaar heb ik mijn verblijf daar gewoon verlengd.
Al voor ik afgestudeerd was besefte ik al dat het
kunstenaarsbestaan een onzeker financieel bestaan
betekent. Ik heb me toen bij de John's Hopkins
University ingeschreven en dacht er toen al aan om
ooit cultureel attaché te worden. Waarom niet bij de
Nederlandse regering?
Nou, toen ik mijn Masters had behaald, was mijn
Nederlands al een stukje achteruit gegaan, omdat ik
al lang niet meer in Nederland woonde. Ik heb toen
het Amerikaanse ’foreign service exam’ gehaald.
Toen ik een baan aangeboden kreeg, dacht ik beter
een vogel in de hand dan tien in de lucht. Ik heb er
geen spijt van, al was het jammer om mijn
Nederlandse staatsburgerschap af te stoten. 
Werken voor president Bush was inderdaad niet
altijd gemakkelijk. Onder zijn bewind werkte ik eerst
in IJsland en daarna in Jordanië, Al was ik het vaak
niet eens met de ex-president, ik heb nooit tegen
mijn geweten in gehandeld. Het voordeel van mijn
vak, Public Affaires, wat pers en culturele zaken
behelst is, dat je als cultureel attache het
regeringsbeleid niet hoeft te verdedigen. Ik ben
altijd meer geïnteresseerd geweest in cultuur dan in
pers trouwens. 

Het belangrijkste in mijn werk is het bevorderen van
educatieve uitwisselingen, zoals de Fulbright beur -
zen. En met name de administratieve taken uit -
oefenen die daarbij horen. In het Midden-Oosten
hield ik me ook bezig met het ondersteunen van het
democratisering proces. In Iraq zou ik dat niet
willen doen, maar in Jordanië werd het ‘Middle East
Partnership Initiative’ bijna altijd erg positief ont -
vangen. 
Wat ik de hele dag doe? Over het algemeen is het
puur culturele aspect klein. Ja, we organiseren wel
tentoonstellingen en voorstellingen, maar vaker zijn
we bezig met lezingen van Amerikaanse intel -
lectuelen, het bezoeken aan Italiaanse instel lingen,
het uitnodigen van veelbelovende jonge Italianen,
toekomstige ministers hopen we, om de VS te
bezoeken. Cultuur in de breedste zin van het woord
dus. 
David: waar ben je momenteel mee bezig?
Mees: Ik ben na de aardbeving in de Abruzzo regio in
de Ambassade aangewezen als contactpersoon voor
Amerikaanse hulp. Dat is een delicate opdracht
want we kunnen niet zomaar een palazzo of een
kerk adopteren, zoals de Italiaanse regering had
gehoopt. In plaats daarvan werken we nauw samen
met een organisatie in Washington, the National
Italian American Foundation, om samen de
Universiteit van L’Aquila te helpen met de weder
opbouw. Daar zal ik dus maanden, al dan niet jaren
mee bezig zijn. Over een paar dagen ben ik de
gastheer van een kleine ceremonie ter ere van de
publicatie van een boek over Romeinse graffiti, die
aangetroffen werd in een ondergrondse gang, een
zogenaamde cryptoporticus, in de tuin van de
ambassade. En over twee weken ga ik naar de
opening van de Biënnale in Venetië. 
David: een mooi leventje zeg!

Mees: Soms kun je wel eens iets bewerkstelligen wat
echt een verschil maakt. Maar er is natuurlijk ook
een ceremoniële kant aan mijn werk, die ik niet
bepaald  bevredigend vind. 
David: In welke landen heb je gewerkt, en wat is
jouw  lievelingsland?
Mees: Ik ben begonnen in het voormalig Joegoslavië.
Eerst in Belgrado en daarna in Sarajevo. 
Ik was de laatste Westerse diplomaat, die daar
woonde voor de burgeroorlog uitbrak. Toen mocht
ik naar de plek -der -vrede: Dar es Salaam, daarna
naar de bloemenstad: Peshawar. Vervolgens weer
terug naar de Balkan: Kosovo en Sarajevo. Dan drie
jaar Washington, drie jaar IJsland twee jaar Arabisch
studeren onder andere in Tunesië. Drie jaar
Jordanië en nu Rome. Ik kan niet echt zeggen wat
mijn favoriete land is. Elke post was op zijn eigen
manier erg mooi en had ook zijn uitdagingen.
Bosnië- Herzegovina , vlak voor de oorlog en er vlak
na waren de meest intense ervaringen. Als ik daar
terugkom, komt de taal meteen weer boven drijven.
Tanzania met zijn natuurlijke rijkdommen en
Pakistan met zijn culturele erfgoed waren prachtig.
Ik heb er fantastische herinneringen aan. Ik betreur
heel erg wat er zich nu in de mooie Swat Vallei
afspeelt. IJsland was heel apart en indrukwekkend.
De woestijnen daar en in Tunesië en Jordanië zijn zo
prachtig. En nu in Italië, waar ik net een maand of
acht zit, voelt het alsof je thuis komt, ook omdat ik
in het begin van mijn loopbaan in Bologna heb
gezeten.  Het is natuurlijk fantastisch om in Rome te
wonen. Aan de andere kant is het werken hier veel
moeilijker dan je zou verwachten in een West-
Europees land. Dat komt door de bueaucratie. 
David: Zou je niet in Den Haag willen werken?
Mees: Dat zou ik best willen, maar er zijn maar weinig
posten op de afdeling voor Pers en Cultuur, dus de
kans is klein dat er een vacature is op het juiste
tijdstip en op het juiste niveau.
Maar wie weet? Na Italië ga ik waarschijnlijk weer
eens naar Washington. Dat wordt min of meer
verwacht  na drie posten in het buitenland. 
David: Is er nog iets wat je betreurd over het leven
wat je leidt? 
Mees: Ja, rondzweren is wel mooi, maar dat maakt
het wel erg moeilijk een min of meer traditioneel
familie leven op te bouwen. Het is mij wel gelukt om
te trouwen, eenmaal. Maar niet om getrouwd te
blijven. Anderhalf jaar geleden stierf mijn vriendin
Mara aan kanker. Zo is het leven, met ongelooflijke
mooie, maar ook met schokkende, pijnlijke
ervaringen. Wat doe je daarmee? Zo menselijk
mogelijk te blijven en er het beste van te maken, lijkt
me.
David: Nou dank je wel voor het gesprek. Toch iets
persoonlijks prijsgegeven. �
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Interview met David Mees
werkzaam voor de Amerikaanse regering als cultureel attache in Rome

genieten verder van de vele wijngaarden om de
hoek en de heerlijke Bourgondische keuken. Ze
zijn vaak gastheer voor hun eigen vrienden of
kinderen of vrienden van de kinderen.

Wie anders dan zijn oudste zoon kan Hans het
beste typeren?

Citaat Barend:
“Pap kan in eerste instantie wat brommerig en direct
overkomen, maar is intens betrokken bij anderen, cijfert
zichzelf volledig weg, is trouw en loyaal, met cynische
humor en betoont zich een zeer bijzondere grootvader.
Kleinzoons Filemon en Lode zijn dol op "Oop" en vice
versa.”

Dit alles getuigt al van een welbesteed leven, maar
voor onze familie en de Stichting Geslacht Mees is
Hans al jaren van onschatbare waarde. Ik heb
geprobeerd in de oude kronieken te vinden
wanneer hij in de commissie voor de genealogie is
gekomen. In 1973 staat hij er al op, daarvoor
werden de commissies niet vermeld in de kroniek.
Alle Mezengegevens die eerst in het losbladige
boek stonden zijn door Hans in de computer
ingevoerd, zodat we nu alles met een simpele druk
op de juiste knop beschikbaar hebben. 
Hans, heel hartelijk dank, met veel plezier geef ik
jou de Mezenbeker en ik hoop dat je nog lang
blijft! Werk genoeg!  
Namens het Bestuur, Madeline ter Horst - Mees �



Appingedam, 30 november 1928
Stiphout, 6 september 2008

Hans Dorhout Mees (G 12-8) is geboren op 30
november 1928, op Landgoed Ekensteijn te
Appingedam.. Hij was de oudste zoon van Johan
Aemilius Abraham Dorhout Mees en Luwtje
Dorhout Mees – de Vries. Het was zo koud dat de
luiers aan de waslijn bevroren.

Begin jaren dertig verhuisde Hans met zijn ouders
en broer, Bob, naar Bilthoven, waar later zijn broer
Louis werd geboren. In 1938 zijn zij in het door zijn
vader ontworpen huis “Jagershof”  gaan wonen.
Hans heeft de eerste steen mogen leggen. 
Gedurende de oorlogsjaren zijn zij in Bilthoven
blijven wonen, al werd Jagershof door de Duitsers
geconfisqueerd en moesten zij tijdelijk ergens
anders wonen.
Zowel de lagere als middelbare school volgde hij in
Bilthoven. Het was een mooie tijd, hoewel die werd
onderbroken door de oorlog. In deze tijd ontmoette
Hans ook, Margot Levy, zijn latere vrouw. Ze waren
klasgenoten. Zeilen was ook toen al zijn grote hobby
en met zijn oudste vriend, Werner Niermeijer, zeilde
hij wedstrijden in een Sharpy op Loosdrecht.
Daarop volgde de diensttijd. Deze duurde drie jaar
in verband met de spanning in Indonesië. De cursus
Maleis had hij al afgerond, maar uiteindelijk ging de
uitzending toch niet door. 
Na deze lange diensttijd wilde hij niet meer
studeren en zocht een baan. In 1951 ging hij werken
bij de KNSM en werd vrij snel uitgezonden naar
Frankfurt.
Al vroeg verloor Hans zijn vader, die op 47 jarige
leeftijd overleed. Zijn moeder bleef met haar drie
zonen achter. Hans, als oudste zoon, heeft in die
eerste  tijd veel voor zijn moeder en broers kunnen
doen. Zijn broer Bob stapte in het familiebedrijf, de
Centrale Wapenhandel Dorhout Mees , in Utrecht.
Ook nu nog bestaat de onderneming, weliswaar in
Biddinghuizen en met nieuwe eigenaren, maar nog
altijd onder de naam Dorhout Mees.
In 1953 trouwde Hans met Margot en vertrokken ze
naar Düsseldorf, voor de KNSM. Daar is hun
dochter Winnie geboren. Het was een bijzondere
periode. Duitsland was nog volop bezig met de
wederopbouw en zij woonden als jong stel, ver weg
van huis, in een klein appartement. Trots was Hans
toen hij zijn scooter kon verwisselen voor zijn eerste
auto, een Volkswagen kever.

Na Düsseldorf volgde Berlijn. Het was 1956, de
Muur was er nog niet. Berlijn was  een speciale stad.
Hans wist veel van de geschiedenis  en de politieke
rol die Berlijn in die tijd speelde en kon er boeiend
over vertellen. In het sociale leven was hij ook actief;
de Hollandse kolonie was sterk op elkaar
aangewezen en onderhield nauwe onderlinge
contacten. Ooit was hij Sinterklaas met Rijk de
Gooyer als zwarte Piet ! In Berlijn werden zijn twee
zonen geboren, Maarten en Roland.

In 1961, toen de bouw van de Muur net was
begonnen, zijn Hans en Margot met het gezin
teruggekeerd naar Nederland en zijn in Naarden
gaan wonen. Het was voor allen een geweldige tijd.
Zeilen in Loosdrecht, bergwandelen in Zwitserland,
veel op reis. Met de auto ging het gezin door heel
Europa. Alles mocht mee, niets was te gek en als
laatste ging de hond altijd nog bovenop de koffers!
Hans was een familieman in hart en nieren. 
In 1972 ging hij bij van Ommeren werken en
verhuisde het gezin naar Kralingen in Rotterdam.
Het was een grote overgang komende vanuit het
Gooi, maar al snel wende de stad en werd het een
goede plek. De kinderen maakten hier alle drie de
middelbare school af.
De zeilhobby werd verplaatst van Loosdrecht naar
Zeeland, en van plaszeilen naar zeezeilen. Ook de
boot groeide mee en uiteindelijk vond hij een mooi
Engels S&S ontwerp, de Flypast. Later zou hij nog
een Rival 32 kopen, waarmee de echte grote tochten
werden gemaakt.
Eind 70er jaren ging Hans bij de ABN werken. Na
een inwerkperiode in Hongkong en Londen is hij
samen met Margot naar Athene vertrokken voor een
periode van vier jaar. 
Deze laatste periode in het buitenland gaf weer veel
dynamiek aan het leven en toen zij terug waren en
Hans gepensioneerd was begon een leven van reizen
en zeilen.. Samen met zijn oude vriend Werner kon
hij nu zijn droom verwezenlijken om grote
zeiltochten te maken. De tocht naar de Azoren was
de bekroning .
Hij kreeg dat jaar op de Maas de prijs voor het lid
dat de meeste zeemijlen in één jaar had gevaren.
Daarnaast  waren zij geweldig actieve grootouders
voor hun kleinkinderen

In 1992 verhuisden ze naar een heerlijk huis in
Stiphout (Helmond) om te gaan genieten van hun

“oude dag”. Hans werd daar een actief lid van de
Probus. Samen met Margot bouwden ze een nieuw
sociaal leven op dat hun veel goede vrienden bracht.
Het huis in Stiphout werd het middelpunt voor  de
familie. Inmiddels waren er 8 kleinkinderen. Tijdens
logeerpartijen werd aan hen door hun Opa allerlei
nuttige/spannende zaken geleerd zoals hout be -
werken, stroom aanleggen, een trein opzetten,
fotograferen of gewoon bladeren harken in de tuin.
Oma speelde spelletjes en zorgde voor lekker eten.
Het was voor iedereen een feest.
Ook de familiebijeenkomsten in Kamperland waren
zeer dierbaar, met name als eind november de
verjaardag van Opa gevierd werd met 16 man in een
klein vakantiehuis!

Tot aan het voorjaar van 2008 ging dit mooie leven
door totdat in april een minuscule tumor werd
ontdekt, die een operatie noodzakelijk maakte.
Door zijn uitstekende conditie durfden de artsen de
zeer gecompliceerde  operatie, die normaal  gespro -
ken bij mensen boven de 70 niet meer wordt
uitgevoerd, toch aan. De operatie verliep goed,
maar daarna volgde helaas de ene complicatie na de
andere. Na drie maanden ziekenhuis mocht hij op 4
september, op eigen verzoek, naar huis, nog steeds
met de bedoeling tot herstel. Thuis ging zijn
toestand snel achteruit. Op 6 september 2008 is hij
toch nog onverwacht thuis en temidden van zijn
hele gezin overleden.

Hans was een zeer integer man. Eerlijkheid stond
hoog in zijn vaandel. Haal uit het leven wat er in zit,
was zijn motto! maar hij had ook grote discipline,

want zoals hij zei: Wat de moeite waard is om gedaan
te worden is de moeite waard om goed gedaan te
worden.     Als iets gevierd kon worden vierde hij het,
met als gevolg ontelbare feestjes en reizen met alle
kinderen en kleinkinderen  Hij was een geweldige
en markante man, vader en Opa. 

Zoals hij zelf vlak voor zijn overlijden zei: “ik heb een
gok genomen met mijn operatie en helaas verloren,
maar ik heb er geen spijt van, ik heb een geweldig
leven gehad en laat jullie allen met een gerust hart
achter”.
Winnie, Maarten en Roland Dorhout Mees. �
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In memoriam 
Johan Aemilius Abraham (Hans) Dorhout Mees

Hans was de aardigste penningmeester die ik
ooit heb meegemaakt. Dat is niet zo moeilijk
om te zeggen want hij was een bijzonder aardig
mens. Hartelijk en belangstellend en met
begrip voor persoonlijke omstandigheden. Hij
was geïnteresseerd in de mensen achter de
cijfers. Was geduldig en clement bij Mezen die
traag waren met betalen van de contributie.
Maar Hans had daarnaast zeker ook een
zakelijke inslag. Het welvaren van onze kas, dus
de inning van de gelden was voor hem een
erezaak. Daarin was hij ferm en handig. Hij liet
niet over zijn penningmeesterschap lopen en

beargumenteerde in opwekkende brieven op
aardige maar besliste wijze de noodzaak van
betaling. Uiterst secuur hield hij de
boekhouding bij en was minutieus op de
hoogte van de achtergrond van werkelijk alle
posten. Een heel nuttig bestuuslid van onze
Stichting. En met een groot gevoel voor humor.
Tijdens de soms lange vergaderingen was het
een plezier om naast hem te zitten. Zijn
bassende lach staat in mijn geheugen gegrift.
Het was mij een groot genoegen om met deze
aardige gentleman in het bestuur van de SGM
gezeten te hebben.                     Lucas Mees �

In memoriam Hans Dorhout Mees



The editor has asked me to write something for the
Kroniek about the change that has come to America
with the election of Barack Obama to the
presidency.  This is a challenge for one who doesn’t
generally follow the political world closely.  At the
same time, I don’t know anyone in my circle of
friends who has not been affected in their outlook
on life here by what happened in November and
what has been happening since then.  So, here goes.
What has changed?

Let’s go back a few decades.  In 1980 Ronald Regan
was elected president after an epoch of cold war, the
lost war in Vietnam, great expansion of the welfare
state and an acute debacle in Iran.  It was a period in
which the arms race and the fear of the Russians
undermined the self-confidence of the people here
because they were constantly being made to believe
that the Russians could invade or destroy the
country.  Ronald Regan came with elemental
western confidence and guts, and in effect told the
Russians: “Kom maar op.  Ik lust je rauw.”  (Ik hoor
het mijn vader Philip nog zeggen)  Not elegant, but
extremely effective.  At the same time Regan
dismantled many of the social gains made over the
past decades causing great pain to the weakest and
most defenseless members of society, but this was
overlooked, even supported, because everyone
believed America was in the upswing again, and

everything would turn out fine.  Aside from all our
likes and dislikes, we have to recognize that one
person made a big change in the confidence people
had in their country.

Fast forward to 2008.  The war in Iraq has cost many
thousands of lives and is going nowhere.  The war in
Afghanistan is going nowhere.  Osama bin Laden is
still at large.  The entire world despises us because of
our attitude and actions everywhere (CIA,
Guantanamo, environ mental indifference, etc.).
There are over 45,000,000 people without medical
insurance.  The real incomes of the lowest paid
workers have not risen in 20 years, in fact in many
cases, have declined.  The upper incomes have
skyrocketed.  The national budget is running the
largest deficits ever under a Republican
administration that came into power on a platform
of small government.  The economy has collapsed
throwing thousands of low paid people out of work.
And people have finally begun to see Bush for what
he is: an instrument in the hands of belligerent and
aggressive men like Rumsfeld and Cheney whose
policies have backfired.  He can’t even read a speech
without stumbling.

What was it that changed?  The answer to this
question came to me when I read Barack Obama’s
book The Audacity of Hope.  He was a US senator
when he wrote it, so he was immersed in all the
national political problems of the time.  Reading the
book I was struck with the fact that the author was
asking deep, difficult questions without pretending
to have all the answers.  This was something new, for
up to now we had had politicians who didn’t ask
questions but only proclaimed answers.  They had
attitudes and opinions without ever asking a
question.  I remember getting the feeling that in
Obama I was communing with a human being who
was open to what was actually happening around
him and didn’t like a lot of it.  Out of that basic
approach he then started to develop programs and
answers to what he saw as our problems.  I am sure
Michelle Obama is a strong support in this.
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Has Amertica changed? really?

Tsjaad is een van de armste en minst 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, zelf ge -
maakte 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) �

De handen uit de mouwen
90.000 kinderen vaccineren tegen Mazelen in het oosten van Tsjaad 



In januari van dit jaar ben ik 11 weken naar Costa
Rica gegaan met de organisatie Raleigh
International. Ik was 3 weken in het zuiden van
Costa Rica, dichtbij Panama, om een eetzaal te
bouwen voor een gemeenschap.
Het dorpje ligt in een ‘indigenous reserve’, een stuk
land dat alleen bestemd is voor de mensen van de
Guiyme, een hele oude stam die zijn eigen taal en
tradities heeft. Er is ook geen weg in of naar het
reservaat toe, dus om bij het dorpje, La Carona, te
komen waar we zouden zitten, moesten we 6 uur
over het strand lopen en daarna een heuvel op. 
In het dorp wonen 100 mensen, allemaal Guiyme.
De meeste vrouwen dragen de traditionele Guiyme
jurken, fel gekleurde jurken met allemaal patronen
erop geborduurd. In het dorp staan al 2 gebouwen
die door Raleigh zijn neergezet. Een is een
community centre en de andere is een school. De
school was vorig jaar gebouwd maar kwam nu net
pas in gebruik omdat er geen leraar gevonden kon
worden. We gingen daar een eetzaal bouwen zodat
de kinderen eten kunnen krijgen. Het is namelijk zo
dat als ze een gebouw hebben waar de kinderen te
eten kunnen krijgen dan kunnen ze daarmee ook
geld van de overheid krijgen voor het eten voor die
kinderen. 

Het bouwen duurde allemaal veel langer dan je
denkt. We moesten namelijk al het hout wat ze
gebruiken zelf uit de jungle gaan halen. Verder was
er een opzichter Sebastiaan, die wist vaak ook niet
helemaal hoe het moest. 
We sliepen in het community centre en er werd voor
ons gekookt door de vrouwen in het dorp op een
open vuur. We aten echt de hele tijd hetzelfde: rijst
en bonen. Maar een keer hadden we pasta en toen

we hadden gezegd dat we het lekker vonden, kregen
we daarna spaghetti voor het ontbijt! Af en toe
kregen we voor de maaltijden heel weinig te eten
omdat het eten in het dorp gewoon op was. Ze
konden namelijk niet gewoon naar een winkel
rijden, maar ze moesten wachten tot iemand weer
naar Panama ging met een paar paarden, die dan
terug kwam met eten voor het hele dorp. 
Ze hadden in het dorp geen electriciteit, maar
sommige mensen hadden wel zonnepanelen,
waardoor ze stroom konden krijgen voor licht. Er
was ook een kraan voor het dorp waar iedereen zijn
water kwam halen, en het water kwam via een
leiding uit een nabijgelegen bron. De mensen in
deze community zijn best wel verlegen en
afstandelijk van aard. In het begin was het wel even
wennen omdat ze je niet heel hartelijk ontvangen,
maar dat is gewoon hun cultuur, zo zijn ze niet. 

Terwijl we daar waren werd er een man uit het dorp
gebeten door een dodelijke slang. Omdat er geen
auto’s konden komen, moesten de mannen uit het
dorp hem eerst twee uur naar het strand dragen,
waar een boot zou komen om hem op te halen en
naar het ziekenhuis te brengen. Het bleek echter
dat de zee te ruw was en toen moesten ze hem dus
nog een stuk verder dragen naar een plaats waar een
weg was en van waar hij met de auto naar het
ziekenhuis kon worden gebracht. Hij heeft het
gelukkig wel overleefd. Ook hebben we meerdere
malen aardbevingen meegemaakt. Ik heb een
ongelofelijke tijd gehad en ik zal die tijd nooit
vergeten.

Laetitia Pot (R12-6)  �

(Voor ons) Tante Meta was een oudere zuster van
Philippus Mees, de grootvader van Madeline en mij
en nog wat, en de overgrootvader van Barend,
Alexander en Barbara.
Zij was een wat eigenaardige zeer ongetrouwde
vrouw, die inderdaad in de Westerstraat woonde en
op een verjaardag van ons gezin of dat van mijn
Oom Philip helamaal kwam lopen van de
Westerstraat (vlak bij de Maas)naar Kralingen. Zij
bracht dan een pakje mee, pakte dat zelf uit en nam
papier en touwtje weer mee in haar tas.
Zij leefde van 1870 tot 1952 en het was bekend dat
ze een goede amateurschilderes was. Veel land -
schap pen en stillevens.
Onze Oom Mar kon haar fantastisch nadoen….

(opgetekend door Hans Mees)  �
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This, to me, is what is demanded of a leader.  Of
course he needs to have answers, but they need to
respond to real problems.  Obama asks the right
questions and surrounds himself with truly excellent
people to help him answer them.  Seeing interviews
on television with people like Treasury Secretary
Geithner, Secretary Solis, Defense Secretary Gates
(holdover from the Bush team) I am impressed with
the thoughtfulness and determination of these
people who don’t evade the difficult questions and
spew no hype.  You get a sense of hard work and a
certain humility from them.  What a difference with
their predecessors!  My wife, Linda, and I couldn’t
stand watching the news before Obama came onto
the scene because the leaders of our government
were such an embarrassment.  Now we watch it every
night.

We are proud of the impression Obama is making
abroad also.  Of course, many of his appearances are
heavily staged and are full of communication
technique, but that happens with every leader.
Through that all, Obama does communicate
something real and substantive as a personality.  We
all hope that this aspect will help him deal with the
many obnoxious members of our Congress whose
principal occupation seems to be to ensure their
own re-election rather than to do sensible things for

the country.
As a final comment I would like to share something
that struck me when I listened to one particular
phrase in Obama’s speech after he had won the
election.  He said something like It is time that we
become our brother’s and sister’s keeper.
(Remember Cain’s question when he had killed
Able?)  Obama sees a responsibility for the haves to
reach out to the have-nots.  Nothing new to you,
readers, but revolutionary for people who believe in
everyone for himself and God for us all, the creed of
the republican party here which calls itself the party
of compassion.  I believe this is a deeply carried view
of life of Obama which will express itself in many
different ways ranging from the domestic social
scene to many aspects of international policies.
Combined with his great intelligence and straight,
realistic thinking it promises good things.  

So, we see again what a difference one man can
make.  Let us hope that he won’t make too many
mistakes with the unprecedented bundle of
problems he has inherited.  Time will tell.

Philip Mees (R12-15), Glendale, California

April 2009  �
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Weg in Costa Rica

Over tante Meta

Dit schilderij van Margaretha Agatha Mees is te koop bij
GertJan Keizer Kunsthandel AmstelArt in Heemstede
voor 2500 euro.
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Poëticus en neev.
Welk een aardig soort van versje
hebt gij daar weer voortgebragt
vol van beesten en van boomen 
en van al hun nageslagt
dan van groente dan van koejen
dan van paarden hond en kat
'k zeg laat heel de wereld 't hooren
wat een beestig vers is dat
'k wil gelooven dat U kragten
ingespannen zijn geweest
om al deeze logge dieren
zoo te schikken in U geest
maar wat maakt gij complimenten
over taal en poëzy
over voetmaat over spelling
over al die vodderij
'k wil U wel eens ronduit zeggen
waar het U het meeste schort
groot poëet zuld gij nooyt worden
U persoon is veel te kort.

hartelijk dank voor Uwe wenschen, 
Groet Uwe waarde ouders en verdere huysgenooten
welmeenend van mij, en zijt verzeekert ik ben

U liefhebbende neev   G.J. Hoppesteyn �

Dit jaar maken we wederom dankbaar gebruik
van de complete serie Mezenkronieken die in
het bezit is van Antoinette Goslings-Mees die de
redactie het volgende deed toekomen.

In de Kroniek van April 1941 trof ik, naast een
uitgebreid verslag van al hetgeen uit de
familiearchieven verloren is gegaan op 14 mei
1940 bij de brand in het kantoorgebouw van de
firma R.Mees & Zoonen aan de Blaak te
Rotterdam, een gedichtje voor Rudolf Pieter
Mees (BAA-VIIIf  Ned. Patr. 1983, naamgever
van de oudste Rotterdamse staak) geschreven
door zijn  neef Gijsbert Johan Hoppesteyn. Deze
Gijsbert was een kleinzoon van Gregorius Mees
en dus een generatie ouder dan Rudolf Pieter.
Het originele handschrift van 24 juli 1807 is
bewaard gebleven in het Gemeente-Archief te
Rotterdam:
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GEBOREN

Delft, 1 augustus 2006: Julia Renée Werner, dochter van

Lennard Alexander Werner en Linde Leonoor Mdr

Werner-Mees (R 12-17, NP357).

Tilburg, 5 mei 2008: Guusje Maryse Mees, dochter van

Kaspar Immanuel WAzn Mees (R 13-21-3, NP369) en

Sanne Marie Riemers.

Haarlem, 2 juni 2008: Louise Parmentier, dochter van

Bob Parmentier en Diderica Laurentina de Boer (R 11-

17, NP357) en kleindochter van Philippa Mees.

Amsterdam, 24 juni 2008: Philip Mees, zoon van Vincent

RSHzn Mees (R 13-20-2, NP368) en Julia Mees-

Schleyerbach.

Amsterdam, 8 juli 2008: Santiago Mees, zoon van Olivier

Lzn Mees (G XIV-20-1-2, NP284) en Cristina Paloma

Carlota Mees-Burguete Montaner.

Rotterdam, 25 juli 2008: Marieke Victoria Mees, dochter

van Victor Wzn Mees (G XIV-21-1-1, NP288) en Selma

Marike Mees-van Gent.

Amsterdam, 2 November 2008: Boaz Quenten Jona

Breebaard, zoon van Sjoerd Breebaard en Anna-Sterre

Godelinde MOdr Mees (R 12-20, NP368).

Amsterdam, 30 december 2008: Philip Lucas Werner,

zoon van Lennard Alexander Werner en Linde Leonoor

Mdr Werner-Mees (R 12-17, NP357).

GEHUWD

Hellendoorn, 20 mei 2006: Lennard Alexander Werner,

geboren Zaanstad, 6 februari 1979, zoon van François

Henri Nicolas Werner en Barbara Anna Maria Werner-

Muselaars en Linde Leonoor Mdr Mees (R 12-17,

NP357).

Amsterdam, 22 mei 2008: Vincent RSHzn Mees (R 13-

20-2, NP368) en Julia Schleyerbach, geboren Kronberg

im Taunus, Bondsrepubliek Duitsland 17 augustus 1971,

dochter van Rudolf Schleyerbach & Hella Schleyerbach-

Wilkens.

Edam, 31 mei 2008: Roderick BFzn Mees (R 13-16-1,

NP357) en Anne Suzanne Bakker, geboren Amsterdam,

27 maart 1971, dochter van Cornelis Nicolaas Bakker en

Elizabeth Johanna Wilhelmina Louise Bakker-Hiemstra.

Hellendoorn, 16 mei 2009: Philip Marijn Mzn Mees (R

13-17-1, NP357) en Fleur Antoinette Westerbeek,

geboren Delft, 2 maart 1976, dochter van Jacobus

Wicherus Rick Westerbeek en Johanna Elizabeth

Westerbeek-Verheul.

OVERLEDEN

Heemstede, 3 mei 2008: Carel Frederik Willem Jzn Mees

(R 12-11, NP331), geboren Voorburg, 31 januari 1932,

echtgenoot van Elizabeth Maria Christina Huysmans.

Rotterdam, 24 mei 2008: Maria Johanna (Joop) Ruijs,

geboren Rotterdam, 3 april 1922, echtgenote van

Hermannus Ellen HEzn Mees (G 12-21, NP286).

Buenos Aires, 10 juli 2008: Alexander Bernardus BGzn

Dorhout Mees (G 12-12, NP269), geboren Aerdenhout,

14 juli 1936, gescheiden echtgenoot van Elisabeth Ann

Elshove.

Stiphout, 6 september 2008: Johan Aemilius Abraham

(Hans) JAAzn Dorhout Mees (G 12-8, NP267), geboren

Appingedam, 20 november 1928, echtgenoot van

Margot Levy.

Zuid Afrika, 26 oktober 2008: Mathilde Pot-Meertens, (R

10-20, NP353), geboren 19 mei 1928, tweelingzuster van

Alida Meertens, achterkleindochter van Marten Mees.

Rotterdam, 4 februari 2009: Hermannus Ellen (Mans)

HEzn Mees, (G 12-21, NP286), geboren Rotterdam, 22

juli 1918, weduwnaar van Maria Johanna Ruijs.

Utrecht, 11 februari 2009: Hermannus Ellens Berend

Hzn Mees (G 13-18-2, NP281), geboren Haren, 08

september 1934, ongehuwd.

Baarn, 21 maart 2009: Constance Margarethe Elisabeth

RHdr Mees (G 12-19, NP283), geboren Delft, 28 mei

1930, weduwe van Adriaan Aris Gieben.

ORATIE

Op donderdag 23 april heeft prof.dr. J.C. Goslings zoon

van Bernard Marius Goslings en Marie Antoinette

PhAJdr Goslings-Mees (R 11-18, NP355) door het

uitspreken van een rede, getiteld:“Traumatologie:

Logisch na trauma”openlijk zijn hoogleraarsambt

aanvaard. Hiermee is hij officieel benoemd tot

hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder de

Traumatologie.  �

FAMILIEBERICHTEN
UIT DE OUDE DOOS

FINANCIEEL VERSLAG 2008 S.G.M.
Inkomsten
Rente 1.038,33
Contributies 2790,27
Verkoop familie-artikelen 220,00
Diverse 0,00
Totaal Inkomsten 4.048,60

Uitgaven
Administratiekosten 
(Bank/KvK/website) 457,00

Kroniek 2.442,90
Mezendag 5.921,55
Totaal Uitgaven 8.821,45

Resultaat Nadelig Saldo 4.772,85

Waardering familie-artikelen
Waarde voorraad per 1.1.2008 1.047,78
Toename in 2007 0,00
Afname in 2007 -220,00
Waarde vooraad 31.12.2008 827,78

Samenvatting

Saldo Mees Pierson Per 1.1.2008 10.084,40
Saldo Postbank Per 1.1.2008 5.835,50
Saldo Roparco I Per 1.1.2008 17.879,40
Saldo Roparco II Per 1.1.2008 19.203,82

Saldo Per 1.1.2008 53.003,12

Inkomsten 2008 4.048,60

Uitgaven 2008 8.821,45

Saldo Per 31.12.2008 48.230,27
Saldo Mees Pierson Per 31.12.2008 5.635,87
Saldo Postbank Per 31.12.2008 4.472,85
Saldo Roparco I Per 31.12.2008 18.380,02
Saldo Roparco II Per 31.12.2008 19.741,53

Saldo Per 31.12.2008 48.230,27
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