
Stcrttariaat: Mmlaglaan /,394/ C) _D_,_,_,,_, ___ _ 

Familieberichten: 

Gcboren: 

Bilthoven, 9 mei 1996, Godc1ieve Elisnbeth Mees, dochter 
v:m Rohnd WAzn ell Ariane Mees-Dirkzwager (R 13, NP 
369). 
Amsterdam, 30 mei 19<)6, Kim Elisabeth Mees, doehter van 
Sophie de Btuyn Kops en Rol:lIld Dorhout Mces JAeAzn 
(G 13, NP 267). 

Leersum, 5 jul! 1996, Vicky Claudcttc Dorhout Mees, doch
ter van Evert Joost EJm en lise Dorhout Mecs-Panis (C 13, 
N P 264). 

Den Haag, 10 oktobcr 1996, JOOSt Albert Smeecs, WOIl van 
I-Ierman Joseph en Yvonna Theodora Regina Smeets-Mees 
ten Oever Jdr (Kronick 4.7, ]Jag. 9). 

Homen , 23 oklObcr 1996, Michiel Comel is Mecs, won V:ln 

Erik WAzn en Lies Mees-Coede (R 13, NP 369). 

Soesterbcrg, 19 december 1996, Sybrand Jan Lukas 
Dorhom Mces, 7.00n van Jeroen I'Bzn en Ceria DorhOlll 
Mees-Lubbcrink (G 13, NP 268). 

Ronerd.lm, 10 januari 1997. Sarah Marijk van Nt"eroos, 
dochter van Womer en Annemijn FELdr van Ncerbos
Dothout Mees (G \3, NP 270). 

Gehuwd: 

Rot terdam, 30 maart 19<)6, Anne Willemijn Dorhout Mces 
FELdr (C 13, NP 270) en Drs Womer van Neerbos. 
geb. Vlaardingen 17 november 1964. econoom Shell. 

nllmlller 46, jllni 1997 

BilthO\'cn, 6 jul! 19<)6, Jerocn Dorhout Mees PBw (G 13, 
N t> 268) en Ceria Lubbcrink, geb. Sraphorst 9 december 
1996, d i renicsecretaresse. 

Noordwijk, 28 september 19<)6, tweede huwelijk, 
Mr LudovicllS Jacobus Mees Hzn (R 13. NP 317). en 
Drs Maureen Theresia Catharina Pieters, geboren Hengclo 
6 ma:1fl 1961, cultureel antropologe. 

Ovc rlc(lcn: 

Voorschoten. 27 mei 1996, Hendrik Theodoor Vreedc 
geb. 1908, echtgenoot van Anna Constance Maria Mces 
WCdr (R 12, N t> 347). 

West-Vancouver, 29 Illei 1996, Walter Mees MJzn, gcb. 
1930 (R 12, Nt> 329). 

Den Ha :~ g, 6 juni 1996, COfllelie Elisabeth Anna Charion;J. 
WCdr. gel,. 1910 (R 12, NI' 347), weduwe va n If Ahraham 
F ran~ois Arnold . 

Tienhoven, 3 juli, 1996, Wilhelmus Bcrnardus Jacobs, geb. 
1935, 7.00n van Rudolfine Jacobs-Mecs Rdr (R 1 I, NP 366). 

Dielk:llvcen, 26 juli 1996, Ingeoorg Cornelia Anronie 
Wilhelmina Koch, gel,. 1903, weduwe van Willcm Mecs 
AC7.11 (R 11 NP 327). 

Rotterdam, 8 december 1996, Mr Manen Mees Phz.n, gcb. 
1911, (R 11. NP 354). 

Devenrer, 23 december 1996, Gwendolyn Mees RS Hdr, 
gcb. 1963 (R 13, NP 368). 

Hilvcrsum, 28 maart 1997, Aartine Mees Rdr, geb. 1907 
(R 11, NI' 367). 



Woord vooraf 
Bij dele Kronick even cen \\!oordjc van de rcdacric. 

Natuurlijk is ook dit blad weer goed gcvuld, o.a. mel de gcbruikclijkc Tubriekcn. Toch IOU her ons cell lief ding waard zijn, 
als meeT kVlcrs/lczeresscn, meeT" MC'lcn" groOl of klein, aan d:lt vullcn louden mecwcrkcn, Jus 'ldf iets zouden schrijvcn. 
Mogen we ('en SllggcSlic dotn? 
Icdef bclccft wei cens iets heel bij'l.Ondcrs. iels dal gTOIC indruk l1laakt of in icmand's !even of in 't algcmccn - het kan posi. 
tief of ncgaticf gcladcn zijn. Vaak 'legt men aclHcraf: ik had hel nie! willen missen. 
Als icmand dar nl! cells op 1.oU willen schrijvcn: hel voorval, de cerstc reaerie er or, cvcn!uccl de uitwcrking crYan. 
Dal moc! Illogelijk zijn! Ook is het gocd w icts vast Ie !eggen. En wat is claar IlU m eeT gcschikt voor dan een fiunilie-kroniek? 
Wii 7.ijn vol verw .. chring en bijlen de spils af, waarna enkden volge l1 , aan wie ~·ed dank. 

Kahler 
Aileen III de Iwmer - nog nic
mand in 't andere bed. AI~ d:u zo 
I.oU kunnt,n blijven! 
Maar wie zou een oog dichl docn 
naas! cell ~slapic" die z6 hoesl als 
ik? Een slUkje Maas zie ik lussen 
de fia!s en ~Tropicalla" door. 
V;Hl 'I drukke verk(:er hoor ik 
wellug. Dc 1.USlers slellen zich 
voor! Dal dedell wij nog nier in 
de oorlog. - Toch wei een goed 
gcvoel: verlOrgd Ie I.ijn. 
Daar komI mijn dokter - iemand 
bij wie je al bereT wordt als je bij 
hem binnenkoml - mer (Ie vrouwd ijke arts vall de afdeling. 
Hij gaat zinen. Hij heefr 1.0'n knap en :lardig gC'licht, en ook 
nog cell mooie stem. "U heht de 7.ickle van Kahler" zegl hij. 
Zij kijken hoe ik het opneem. Onnole! hoor ik het aan. Zij 
denken: ze wcet niet Wlll het is. Vcel menscn weten her nier. 
Ik wcet het drommels gocd, denk onmiddellijk aan Eleanor, 
en :Ian de jonge professor van de NEH, met wie ik rocide ·
die cr aan gestorven is. 
Ik vra:!g: '·Is dal gecn leukemic?" '·[J:!I is erger. Dit is heh:m
dclbaar!" Ik vraag: "Heb ik Ie ved geda:lIl?" Ik h:ld hem ver
Idd van de werddreis, mijn feilen leiden, en roeirochlen, 
korrom van mijll welbele!!e leven. "Dal heefl er niets mee Ie 
maken!" 
"Komi hel in cell f.·lInilie VOOT?", d(·nkend aan Eleanor. 
'·'Idemaal nie!. Hel is gewoon - ]>ceh." 
Hij vcrreh dal lC rnijn hele "skelel" zullen doorliehlen, ell 
dar hij cen bcenmergpunctie wil doell. En ik zal (:en kuur 
krijgen, die goed te verdragen is. O.K. 
Zij IllOClell weer gaan. Als cell blok ijs heb ik hem aange
hoord. Natll urlijk moclen zi; weg. Aileen ... ]k - Kahler? [J;u 
k:w lOch nier? Ik heb lOch nooil iers? Aileen de ia;nsle maan
den - IlU:lr lOveei mensen waren ziek in deze koude wimer. 
Pcell? Dokter, ik h66r geen ]>eeh Ie hehbcn! 
Kahler: Kanker is hel, larell we weI we·I.CIl. 

Redaclic 

\X/aarom zou ik dal krijgen - als eXlr:1 gel.ond en slerk mens? 
Aile dingell die ik dee(1 voc1de ik niel als geforceerd, 't was 
heerl ijk. (bter ul mijn huisam ·leggen: wecs blij dar U dat 
allemaal hebt ku nnen doen!) 
Kahler: Heel lang13am begin! het door te dringen. En die 
Maas maar Stromen! Het is eh. Waar.lan grijp ;e je vaSI 01' 
1.0'n moment? Aan wat voor drijnlOur? "Zou ik her goede 
onrvangen en het " .... vade nier?" lemand zei dal, in de bijbel. 

Zo iets ouds dat boven komI, iets fundamenteels. Ik mijmcr 
verdcr nu bet lichl vermindert en lichtjes hier en daar a;m 
gaan 

"Soo 1m de wii des Hurell op dim tijd iJad gewem, 
had ik ghurn wiilm kurm /'t1.11 U dit swatr umptm: 
/l1atr dt Hur va1l hitrbol'm dit n!!t dillck ,.egurt, 
dit mm aitijd mott IDI'm m lJufitt lIiet beglJt"ert. ~ 

Ik heh her opgC'legd bi; een Willem de Zwiiger-herdenking 
0]> ' I Gymn3Sium - ik kende hel hdemaal. Ik probeer hel 
weer, het lukt niel meer. 
"Mevrouw wilt U wal drinken?" "Graag ·lus l er.~ 

Ik moer het weer lIir mijn hoofd Icren - dar kan hier juisl 
goed. Icma nd b n het mecbre ngcn van thuis. N:nuurlijk, hel 
Wilhclmus. Ook cell fundament. Van 0115, van OilS geestc!ijk 
erfd<.:el. Hel geef! een houvast bij 'I verlinken, cen SOOrt 
Iroos!. !k voel het immense verschi! in I>clang, vall het OIH

Sllan van ons I .. nd in dlende en opoffering - met mijn klei
ne leventje. Toeh klinkl er een klok in voor mij, het is cen 
hoci op de golven. 
De Ihee is bruin voeht. Einddijk komI dar bedjasje van pas, 
d:u :11 j:lfen in de kaSI lig!. Gdukkig kon ik het vinden. Dc 
Maas wordl nu 7.ilverig wil. Dc luehl heeft groene rimen. 
Kahler ... hoc kiln het? 

Dan komt Ems. 

Leonoor Stakcnburg-Mces 

* * * 
Familiedag(en) 
Inmiddels yond 0]> 25 mel in de "Narw:II" de familiedag pl:I:1[5. Besloten is dele rweejaarlijkse bijecnkomsi het karakter Ie 
gevel~ van ,:'klcine ~1miliedag"; en eClmla:l1 in de 5 a G ja:! r - voor hel e~rsl omSlreeks ~!nd v:l.n deze eellw - za ~ eel:. "grolc 
f:ullIlledag plaatsv!Ht[el1 me! een W;H royaler opgezet programma, dat 1.ICh op aile lecftlJden neh!. Voor goede ldecen staal 
hel heslllur uileraard open! 

2 



David's dagboek 
David Mm (GUI. NP 356) 
Nlllam fin un LeMu $fudi, Kunst
geIrNtden;s urech, in Engtltmd 
bl} de National Tmj/ (II werltt 
iilltis 3 jallr met Alcc Cob/Jr, Ull 

(UIlliuur!onfwerprr van projrcl/!/J 
in IJisrorische gebouwm. schildtr, 
Ichilderij-rtstaurauur en IIt/'Zl11!l(!

!tlnr van hiuorische klovirrimlm
mmtm. Hi) brschrijft de vtrSchil
unde projtcun flnll de hand 11111/ 
lut dagbotk van un ficti~, doch 
nitt on-rralistische wuk. 

Maandag 
Dc week begint 01' Pctworth, ce ll bijwndcr huis in Sussex, 
Er zijn vcranderingcn aall het intc riClir a:lI\ de g;mg en da.c 
wnen goed het ver[oop van de slll:lak [ussen de gener:Hies. 
[n de jarcn 60 is de schilderijcncollccl ic opgchangen volgens 
de tocn gddcnde opvatting: hel huis als cell muscum. De 
19de-ecuwse voltc moest wcg, aileen de toppers kondcn blij
... en, per brner gerangschikt in periode en srijl , veel ruimrc 
mnd ieder dock en allcs op ooghoogte. 
T cgenwoordig ... inden we dat een ... ollere 'piclUre hang' jUiSl 
eigen is aan een mmiliehuis en in die zin ook meer aut hen
tick Het is geen museu m, maar een org;Hlisme waar iedere 
gcncrarie aan heeft toegevocgd. 
De bebngrijke schilder William Turner kwam heel veel op 
Perworth, bij de lOenmalige graaf, en 111:1 is juist die periode 
die nu weer war meer naar ... oren komI. Iionderden 5chi!dc
rijen zij n van wIder gehaald, schoongcmaakr en opgdlan
gen, $Oms vier boven dkaar, grorcndccls naar schetscn van 
het illlerieur die Turner er rOc!n maakle. Niet alles is va ll 
IOpkwalileil, maar die menge!ing is 1m pn:cies hoe her was 
en iooer dock werkr roch mee aan de archi lecfllur vall de 
rUIllHe. 

Dinsd ag 
We zijn op I-Iatchlands in Surrey, w:lar ik menscn te woord 
sta die komen voor Alec's collectic hislOrische piano's en 
daveci mbcls. Hij is gepassionneerd over het gcl uid dM de 
grote componinen hoorden toen ze componeerden en wat 
dit zegt over hoe hun compositie srukken op een moderne 
vleuge! gespeeld kunnen worden. I-lij ver/.amelr dan ook bij 
voorkeur instrumemen mel ccn coml>onislenconnecrie. Hel 
liefst natuurlijk echl bcspecld , zoals de piano's vall )Clhch, 
C hopin, Mahler en Elgar of instrumenten van bouwers die 
leverden aan componisten roals M01.art, Schubert en 
Bcclhoven. leder insrrument h(-eft cen eigen geschiedenis. 
De coJiecrie is gehuisvcsl op H:l!chl:lnds, cell 18de-eeuws 
buitcn dar Alec hUllrt van de National Trust en dal vier 
middagen in de week is opengcsteld. Er zijn echrer p1allllell 
om de hele coliecrie te verplaarsrclI naar Londen, waar cell 
gebouw geresrallreerd wordl wa:lfin de Cobbe Coliection 
een permanent onderkomen kan krijgen als ollderdt."C1 vall 
de Royal Academy of Music. Ecn prachlprojeCl d:lt OilS de 
kOlllende paar jaar gocd wig 7.a1 houden: ruimtcs crceren 
voor de insrrumemen, CCII conccrnaal, bibliolheek ell een 
sludiccollect ie. 

Woensdag 
Soms wijden we een dag aan het schilderen van een uirnodi 
ging. Voor concerten op Hatchlands worden sinds een plar 
jaar spccia:d geschilderde llitllodigingell verstuurd, di e 
inmiddcls een collector's item gewof(lell zijn. I-Iel was eell 

blijde verrassi ng dat ik kon lekenell en een beetje schilderen, 
dus ik ben gaandeweg in elk geval de ui r:voering van dC""Le 
kaarren gaan overnemen. Een uitnodiging nodigt uit, en hoc 

mooier die is, hoc meer mcnsen crop in gaan. Voor een 
diner ten bate van (Ie reslaurarie van een een 18de-eeuwse 
C hinese tuinpagode Illaaklen we een hoge, volledig lIitge
knipte pagode met Chineese figuurtjes als uirnodiging. 
Hocwel men hiervoor ccrsr duizcnd pond nogal extravagant 
vond, bracht de uitnodiging 200 extra mensen birmen ~n 
werd het originele onrwerp gevcild voor 4 maal dat bedrag. 

Donderdag 
Vanmiddlg gaan we naar de Dude Mccslers kijkdagcn van 
C hristie's en Sotheby's. Ellgelsen Zij11 verwocde venamc!aars 
ell een schilderijencollectie is een onmisbaar ondcrdec! van 
<--e n Engels 'country house'. Overal in het land zijn dan oak 
nog ongdofclijke priv~coll ecties te 7.ie l1. Bij het reeonstru
eren van een dergdijk huis zal dus (Iiep in de buidd getas! 
moclen worden om het nodige spedmateriaal aan Ie schaf
fen. Dil is nu precies wat iemand in lerland aan her doen is. 
I-iij hedt een van de mooiste 18de-ccuwse kasrelen gekocln, 
laat hel gehed restaureren, de l1Iin opnieuw aanleggen en 
heeft Alec gevraagd een collectie schiJderijen samen te stel
len. I-Iet huis heen zeker 200 doeken nodig. van groot tot 
klein ell wc hollen dus van veiling naar vciling. De buidel is 
tamelijk diep. Ook de aankleding van de belangrijkstc 
kamers en her onrwerpen van een geheel nieuwc bibliotheek 
komr aan ons toe. What Fun! Dc uitdagi ng, cen nicuw-ou<l 
intcrieur ereceren, is juist in Engellnd de groome die cr is, 
Cll ik bCII benicuwd of he I ons lukt. 
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Vrijdag 
I-ici einde van de w<:ck is v;lak als hel eindl' vall de (bg, de 
drukte is voorbii Cil de lei<:fooll hOlldl zich slii. Idclal 
momcnt om Nanny Ie spelen en Alec lln 1.'n schilderiien Ie 
herinllcrCIl. Ais kunSlschildcr malkt hii g<:1.iclnen van Ilnd
schappell ell , hoc kan he! anders, imcricurs. We rei1.cll dan 
oak uirvocrig, door heel Europa, 01' lOek naar de mooiste 
hui7.('n am te schildercn. Dan ziill wc als cell soort L:uu'el en 
Hard), 01' zock nalr <-:en of ander kasteel Wlar we ·tiin gc"in
troouceerd, wnder Ie welcn welk soon illlerieur, ijskoud 
elen of <love gravin we 1.ullen aalllreffen a,U] hel einde Vln dc 
op-rijlaan. 
Ik rii, Ices kaan en ncem folO's. Die zijn bclangrijk voor dc 
schilderijcn omd:n I.e, na (:en opzel ler plckke of een sehels, 
pas in de 'Illdio werkelijk 101 siand komen. Hierdoor komcn 
Ie los van <--en bcpaalde wcrkelijkheid en kunnen ze eigen1.in
!linge objeeten worden. Handig is dal ik voor mijn fOIO 'S, 
hier l'n daar ook gepubliccerd, hel1.elfde soon onderwerpcn 
ki(,s ab die hij schilder!. Dc rode dra:ld hierin is dc nk ik de 
klcur van lieht en WlI lichlinvll hn doen in ecn kamer. 

Zalcrdag 
Binnenkort moet ik 01' CC II zaterdlg cens naar <Ie Southill 
Market. eell Str.l.atlllarkt in OOSt Lon{Jen, met de verrlsscnde 
missic voor van die Junne Indiaase Sari srof mel goudcn 
draadies, en wei, nog vcrrasscnder. VOOT de Koningin. In de 
Queen 's Callery, aln dc zijkant van Bucki ngham pllace. vin
den lentoonstcllingen plaats uitsillitend mel obj(."Cren tlir 
Koninklijk be-.tit. Oil jlar 1.ijn er vier gepbnd en Alec en ik 

Een Mees in de polder. 
Vcel Illellsen van het oudc land 
mcnen vandaag de dag dat F1cvo
land een groot. saai, Ltd ell win
derig gebi<:{J is. I lclemaal onWl3T 
is d ie bewering nie!. Hel bn hier 
bchoorlijk w:laien. Maar. .. een
maal in de 1)()lder Ill('rk je dal 
deze vrijheid uitstraalt . 
Vogels h<:bbell vrijIH:id, I.ij bep:\
len 7.clf walr 1.e hcen galn, leven, 
1.ich nestclen. Voor mC"len, zoals 
wij, ligt dat lOch anders. 
[n Groningen Cil Utrechl opge
groeid, dadllcn mij n vrouw en ik 

ttl 1980 nag; de polder is handig 0111 doorhecn Ie rijdcn naar 
het we~ 'en. Maar wie galt daar nOll wonen? 
Mczen wonen en leven op die plaatsen walr hel hen go<."<i uil 
komt en verplaarsen 1.ich als de silu;l.tic d~arom vr.l.agt. Tocn 
we in 1982 voor cen baan in het ontlelwijs moesren vcrllUi
zen n:tar Lelystad, dedcn we dar mct het idee dar het tijdclijk 
"l.OU zijn. Vijftien j:lar gelc<len W,IS Lclys[:J.{Jniet meer dan een 
dorr mel cen lcer kleurrijke bevolking. Wal opl'alt is d;u alk 
gewoonrcs en Ir.l.dities lIit hed Ne<Jeriand hier in ere worden 
gehoudcn. Van Sint Mlarten vleren 101 Luilak en CaTl1:tval, 
alles gebeun uitbundig. 
Wij voclden ons hier :tl snel rhuis. De mccslC mensen die 
hier komen wonen, maken cell nieuwc Stlrt. Hebben geen 
familie dichtbij. Je bent op clkaar aangewezen. 
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zijn de Olltwerpers. Erg sp;Hltlend, het m6et natu urlijk goed 
worden en mag eigenlijk geen geld kosten . Hcr eerst wordl 
een 18dc-eellws I ndiaas bock getoolld met mlniaturcll; kell
nelijk hCI Illooisle dll er maar is en in de vorige eeuw et'IlS 

odeau gedaln aan Koningin Victoria. Dc Gallery wordl 
hiervoor omgelOvcr<j in een binnenpbats van een Indiaas 
paleis, comp1cet met p:llmen en een blldakijn in hel mid
den. Dc lll uren worden bedekr mel lwee lagen v:tn gesehulp
Ie bogen IlLssen pibanjcs en de1.e laa\Slen Inl worden bek1ced 
mel de [ndiaase stof die ik op de markl ga kopen. 

Zondag 
Het werk ·tet ons vaak even cen pa:tr eeuwcn [erug, m:lar 
over he\ aigelllccn [eeft Enge1and gedttrende de week lOch 
bcst in de 20s{(~ eeuw. O<:ll" illusi,' wordt cchter ernstig ver
sloord wann(.'t'r aan het (·ind van de week her versehijnsel 
Engelse Zondag zieh voordoc!. [cderccn gaal op pad behalve 
naar L01l{len. Dc ene helft van de mensen g:tal kijkell naar 
de andere he1ft van de mensen, al roeiend, cricket spdend of 
romlllcl verkopend. Ik mag bezotk gra:lg nK"Cnemen naar de 
Horse's T:lil, de Pub in Shere, cen beeldschoon dorpje rond 
l.'t'n Grl."Cn waarop 1.o'n wit criekelgczclschap 1.0 ont-,.('uend 
decomriefis. 
[k bcscf dat ik verwend ben. ik zie een bevoorrecht ded van 
de beyolking en werk met ecn exclusief ded van de cultuur. 
T och voe! ik me Il('rgens zo Hollands ;\15 daar. J-lierover en 
Wlarom de Engelsen 1.0 op ons lij kcn Icrwijl de diepe achler
grondcn 1.0 volkomcn tcgengcsteld 1.ijn, wcllieht cen andere 
keer, crgens :tnders. 

In de loop der jaren heeft de Flevopolder et'll eigen gC".ticill 
gekregen, tIlel Lelystad lis hoofdstad. Wij wonen vlak bij h('1 
Markermeer waar langs {Ie Oosrvaardersdijk her Polder
muscum '"Niellw Lmd" Staal waar je de he1c gcschicdcnis 
van de inpoldcring kan 1-1en . 
Naasl her Poldertll llSCUm is scheepsoouwer Willem Vos in 
1985 begonnen mel de bouw V:ln ecn replica van het VOC
sehip '"B:ttaviaH

• Hel schip is klaar en is Ieker cell bc-lichti
ging wlard. 
Je 1.icI hier niel allecn m:lar ;!kkers. er is ook vecJ bos Iller 
o.a. "Hel N:llll urp:l rk Lelyslad" \Vaar allerlei d ieren in grote 
gebieden oij elkaar wonen; bijv. wilde lwij nen, otlers, bevers 
en Pater David herlen. Tlissen Lelynad en Almere ligl het 
naltltlrgebied "Dc Oostvaarderspllssen~. In her gebicd. dal 
van Sla:ltS Bosbehcer is, leven zcer vcel dieren in zo nlluur
lijk mogclijke omslandigheden hij clbar. Er grazen dl ar 
wilde pa!lrden en hckrunderen, er ·.tijn lepclaar- en aalschol
verkolonies en er zijn vecl kiekendieven te zien. 
Hel is h(.-el grappig dll wij cen paar ja:lr gelcden hoorden dat 
de OOSlvlarders Plasscn er ook om bckend staan dlt aile 
mC"lensoorten er voorkoll1ell. Oat 7.ijn er nogal wat: de kool
mel'S, de pimpel mecs, de gla nskopmces, de sraartmees, de 
kuiflll('"CS, de n13tkopmces ell de zwarte mel'S. Hel is elliS nier 
verwondcrlijk dlt MC7.cn, die in hel Niellwe L1nd gal n 
wonen, 7ieh er relile Ihuis voclen. 
I)e MC'l.cn lI it l..clYStld nooigen \I allen dan ook van harte 
lIit voor een be"lOek aan de jongsle provineie van ons !;tnd. 
T ot 1.iells. 

Erik (N I'7.Il, N il 296), Marian, Elsbeth en Peter Mees 
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Nieuws uit Rusland 
Vit dt ro"du"dbriif dd. 14·5· '96 VIlli Hmrr ItT Horst, doeh
trr vnn Mlldrlillt (PhAJdr, NP 356). dit 3 maandm in St. 
Prtmburg doorbracht nls ondrrdul vIIn Imar studir Russisch 
aan dt UTI,v. Amsurdnm: 

AI Ze5 weken woon ik hier in 
St. Peu:-rsburg, om in lOr3.al drie 
maandcn Russisch Ie srudcrcn; 
het verblijfhier is een vast onder
dt.'d vall OIlS tweedejaars pro
gramma in Amsterdam. De mces
ten vall orne groep vall ncgcn 
woncll in cen cnorm studclHcn
huis met mcnscn van over de 
hele wercld, waar de voertaa] dus 
rncestal Engels is. Jk woon in 
huis bi; cen Illoc(lcr (58) en haar 
dochtcr (30), die cen vijfdc klls 
hceft 01' ~cn van de vier Vrijc 
Schoten hier in de srad. Edl! hcle [cuke mensen, dlUis is het 
altijd gczellig, hocwd zc allchci erg hard wcrkcn ell daarom 
cigcnlijk alt ijd moe zij n. Het is nier re gcloven war moeder 
Ljoedmila aHemaal heefr rneegernaakt in en na (Ie oorlog, 
onder de communisten. in zc.'b intellecruele kringen - ze is 
lid van de Academic van Welenscbappen als biologe en 
hoorl bij de top van de Pelersburgse intelligentia -, t ijdens 
reizen en congressen in he! buitenland, of gewoon in het 
leven van alJedag. Ze kan eindeloos vcrtcllen. Zo leer ik vee! 
over dit land, het volk, de geschiedenis elll ... en al kle[SCnd 
vliegt rnijn Russisch vooruil. 
Elke morgen loop ik naar de trolleybushalte, o\'er de binnen ... 
plaats waar alrijd trocp en modder ligt, ook al heeft het al 
dagen nier geregend. Over de S!oep en struat vol gaten, kui ... 
len, stof en madder, waar gammcle trums voorbij rutclen 
over kromme rails, die vaak niet eens aansluiten. Dc bussen, 
die allernaal ongevecr elke vijf minuten komen, zijn altijd 
vol. Va:l.k kun je je niet cellS vasthouden en dat hoeft ook 
niet, je vah toch nie! 0111. Ook aile bussen zijn ocroud, ze 
rammclen, slingcren (soms am gaten Ie onrwijken . soms ook 
zamaar). hobbdcn en roken - maar rijden weI. Luxe wordt 
hed rclatief, het is ook niel nodig dat alles er nieuw uit'Liet, 
als het maar werkt en d:ll is (meestal) weI het geval. 
De afslanden zijn enorm; er wonen hier vijf miljocn mellsen 
en een ullr re i7.cn naar school of werk is heel normaal. Ik doe 
er een half lIur over en dat is nogal weinig. Bijna iedereen 
reist lIlel hel openbaar vervocr, dar erg uil!;ebreid is. De 
metro's rijden am de I a 2 rni nuten en zijn ook mecsral vol 
en gaan heel hard. Als her vol is in de bus, worden geld en 
kaanjes gewoon doorgegeven naar de chauffeur of naar de 
stempelautomaat (. perforator), dat gaat altijd goed. Soms 
moe! je bij he! inmppen leuerlijk je ellcbogen gebruiken of 
hard duwen zodal ze binnen een beetje opschuiven, maar 
eenmaal in de bus zijn de mensen ved vriendelijker. 
Hee gebouw waar we les hebben met aile huilenlanders is 
een oud kJooseer, gebouwd am cen schiuerende k.athedraal, 
veel blauw, wit en goud en erg barok. Overigens is nie[S hier 
echt oud, de $la(1 is pas in 1703 gcsticht door Peter de 
GrOle, midden in de moerassen van de Neva-delta. De mccs
re huizen en andere gebouwen zijll uit de vorige eeuw. Her is 
eell heel mooic stad, maar slecht onderhouden en hed vies. 
Verf bladdert af, dakgotell en regenpijpen hangen er los bij, 
van vecl grasvcldjes en perkjes is ;ll1een ccn hag afgestampte 
aarde overgebleven (soms zie je dienstplichtigen spinen, 
mdar er nieuw gras gezaaid kan worden of .mllikcn geplant) 
en overal ligt een dikke bag "land en slOf dat in wolken over 
de weg swift als het niet regent en in nlodderplassen veran ... 

den als het weI regent. I k gcloof dat geldgebrek cen reden is 
dac er "lO wcinig (lOerisl ische plekkcn daargehlen) gerestau ... 
fl-erd ell onderhouden worth. £en andere reden is de desin ... 
!eresse en eell gehrek aan iniriatief van de bevolking: alles 
wal nier van hell7.elf is laten 7.e zoals het is, daar gaan 7.e niet 
onnodig tijd en geld in s!eken Onder de communisten was 
he! vall niemalldendusgebeurdcernietsaan.nuis het vaak 
niet duideli;k van wie het dan wel is, dus blijft het voorlopig 
vcrrottCIl. 
Toen we kwamen (2 apri l) lag er nog sneeuw en mOt'SI je 
over eell bag ijs glibberen - strooien komt nauwelijks voor, 
snceuwruirnen af en toe - of door de prut en pap van 
dooiende snccuw baggeren. Nu is het eindclijk lellle, de zan 
schijnt al een hele tijd na wekenlang rc:.."gen, wolken en 
sneeuw. Dc bomen worden groen, het gras krijgt wcer kleur, 
de weinige vogcls die er zijn beginnen te zingen, de grauwe 
winterjasscn en bontlaarzen maken plaats voor zomerjassen 
met meer kleur en kone rokjes. Soms spelen er kinderen op 
straat of 01' de binnenpbatsen en zillen oudjes 01' bankjes te 
schaken, terwijl eerder niemand ooit bleef staan en mensen 
zich naar school, werk of lllenoStation haasnen om naar huis 
te gaan, wa;lr het leven began met familie en vrienden onder 
elbar. 
De enigen die :Iltijd op stTaat zijn, zijn de vele bedelaars, de 
muzikan!en, zigeuners en vcrkopers van ijs (de hele winter 
door eeen aile Russen enorm veel ijs), bocken, pennen, kran ... 
een, eten, huisdieren en wat je maar verder kunt verzinnen. 
Eigenlijk is alles hier ee koop 01' maar, in winkels, 01' mark
ten en metrostations. van Russisch eten, Poolse diepvries ... 
yoghurt, Calve pindakaas en Hero bosvruchrenlimonade tot 
vIces dar de hele dag in de 1.on ligt, 1000 soorten vodka en 
illegaal gekopieerdc CD's. Sommige anike1en 7.ijn nag steeds 
heel goedkoop, andere hebben gewoon Wcsterse prijzcn. 
Met de lenle verschijnen ook de toeristen en met hen nag 
meer strnatventen, zigelllle{S, fotogrnfen en stinkende bussen 
die OJ> toerislische plaatsen hun Amerikanen en Japanners 
mel petjes en fototocstdlen uitspugen en even later weer 
opslokken om verdcr te rijden. Verder verschijnen vliegen, 
mieren en kakkerlakken, die overal zijn. Als je zc allemaaluit 
je huis hebt, komel1 1.e van de buren weer terug en het enige 
dat ZOli helpen is het desinfecteren van de hele stad in cen 
keel. 
Er lopen n:lar Ollze begrippen heel veel militairen rand -
vrocger schijttt he! nog ved me{'r gew('est te zijn -, waaron ... 
der erg veel jongc jongens. Als de jongens hier hun web ... 
tingseltamen voor de universiteit niet halen, moeten ze direct 
twee jaar in diens( (of drie 01' :ree), anders na hun studie. Je 
bettt weI heel zidig als je afgekeurd wordt. Een kwart van de 
Russische mannen dr inkt, d:l.1 schijttt voor een groot deel 
door her Icger te komen. Want als je nie! slIccesvol bent 01' 
school of universiteit, is er aileen nog maar een mogclijkheid 
tot carrihe in hct legeT. Het schijnt daar ook vrcselijk te zijn 
en vooral de jongens werken heel hard am wel naar de uni ... 
versitei! te kUllllen. 
On1.(' vier leruresscn zi;1I absoluut ge ..... cldig. Ze geven les mel 
een olluitpuuclijke hocveelheid energie en enthousiasme, 
zijll altijd vrolijk, aardig en behulpzaam en 7.e proberen alle ... 
maal hun cigen liefde voor hun vak op ons over te brengen, 
iets &11 in Nederland erg zeldz.1:l.nl is. We hebben les in !Wce 
groep('n (van 4 en van 5). Voor ons is <"en apart programma 
samengestcld, waardoor we C'dH 01' ons niveau les krijgell en 
heel vee1lercn. Jelena (literatllllr) begon de eerste It'S met ons 
te feliciteren met het begin van dC""le fcesttijd, voor ons zou 
Rusland cell groot feest worden en voor haar is het altijd 
weer feest als de Amsterdammers komen. Het is heel interes
Sallt am door de 20c-eeuwse literatuur die we behandclen 
vecl Ie leren over de ;\chtergrond daarvan: de geschiedenis, 
psychologic, het comlllunisme, het tijdbeeld in her algemeen 
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en de Russen. Maar le is wel cen beetje over-enthousiast: 
alles wat wc lC'lcn vind! 1;C het heste da! ooil gesehrevell is. 
alles wat naM eommUllisme ruik! vindl 7.1: vresclijk cn 
absurd. ze genic! mel volle leugen van alles wat we zcggen, 
ook al klopt er Soms niCIS van. Soms wcl vcrmoeicnd . voornl 
omd:u de lessen allemaal anderhalf ulIr d uren. Er 'Litten 
aileen pall1.cs IUsscn de lessen: 10 en 20 minuten. Alia van 
fonetiek vind! alles wat we 'l.Cggen al gocd - maar het kan 
allije! bereT. Mccsul kan 1;e dan ook heel precies uitleggen 
hoe he! dan wei moel en onle uitspraak wordt dus indcr
daad smkken beteL VIOl venelt L1rissa ons vee! over 
Petersburg, Rusb.nd. hel leven hier, geef! kook-:I:lIlwiizin
gen. vcnelt waar we d ingeil hel l>eslc kunnen kopcn enl. 
Hel bclangrijkste is dal wij pr:ncn. Oat docll we dan ook 
veel, over Nederland, over wat wc hier doen cn meem3ken, 
hoe ic dingen 'I.cgt in hel Russisch, oefeningen. Narasja van 
grammatika slaal alles en iedercen. ze is ~~n brok cnergie en 
enthousi3Sme d3t elke les weer ontploft. Mel cnorm vccl 
vaarr cn aeleenalem weet :tc ons (Ie mcest mocilijkc dingen 
of sublielc nuances duidclijk te makcn en slimulcen ze ons 
om nog meer !e doen . 
De hcle stad hangt vol met aanpla.kbiljettcn en rcdamepos
lers voor de komende verkiC'Lingen. 19 mci burgcnll'CSter, 16 
juni president. Er worden krnnljes en posters ui!gededd. bij 
melrostations :tijn soms kleine dcmonstraties. 
Openlijk pr:ucn mensen bijna niet over poli tick. missehie:n 
omdal hel 7.e niet intercsseerr ("hel is lOch allcmaal stccht~), 
of misschien omdat 1.e al wei gelloeg wrgcn hebben. Hel 
levcn is hier aan de e:nt! kant he:eI rijk en warm, aan de ande-

re katll is hel gewoon erg moeitijk om - uker in 1.o'n enor
me stad - je hoofd bOllcn waler te hou(len als it' lange dagen 
moet werken. kinde:rc lI thuis hebt, mel vreemden i'n ecn 
huis moel wont'n ell aan hel einde van de maand maar net 
de t'indjes aan dkaar kunt knopcn. De angst voor de (om
munislen is hed gTOOI en l.eker niet ongcgrond. her wordt 
heel spannend in juni. Als u winnen wlle:n hun te:genstan
deTS waarschijnlijk in opsland komen, als 1.e verliczcn -
word! er gC"lcgd - wilen 1.1: na:lr de machr gall1 grijpen. [n 
beide gevallen komt cr ruzie. lk hoop dar het gocd gaa!. Dc 
laatSle paar jaar l.ijn voor de mCCSlen zcker niel beler geweest 
dan vrocger, nllar he! begint cr op Ie lijken dal hel beler zal 
gaan. Her :wI nog lang duren tOI 7£ eehl cen maalschappij 
hebbcn opgebouwd die: een beetje kan lippen aan de onzc, 
maar het 1.011 toch mocten kunnen. lk denk dal we allemaal 
rnOCIcn dllimcn. misschiell gcbeun er cen heel klt'in won
derrje en gaa! alles toch nog goed, nu :tiel ht'l er niel erg 1.On
nig uit. 

Hel is nu cen uur 's nachts, pas cell uur gdedcn was hel 
hclemaal donker. In juni en juli 1.ijn hier de beroernde 
'Witte: Nac1He:n·. Dan is hel hooguit cell half uur of hcle
maal nict donker ('n g:lan de bruggen over de Neva open. 
ledereell verlangl naar die tiid, de mooiste tijd van het jaar, 
als hct wlIlcr is. Herfsl, winter en lemc duren lang, dan is 
hel hier gum, donker cn koud. Ma3f als het dan cinddijk 
eeht 1.Omer is, .. dan zie ik jullie W('''er. 

Hester 

* * 
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Terugkeer naar Bosnie 
Mgclol>C1l herfsi (1996) keerde 
ik [crug Half de sud waar ik cells 
had gcwoond: Sarajevo. Tocn ik 
in juli 1991 vertrok wist ik !liet 
d:H ik de bame Westersc <Iiplo-
111:1:1.( 'lOll worden die er voor de 
oorlog woondc. De burgclllccs
ICT. Mohammed Krcscvlj:lkovic, 
gaf me cen afscheidscadeau, L'ell 

zware kandclaar van messing, 
mel de woordcn: "[k hoop cial 
we in de loekorns! cen Sarajevo 
wilen zien mel niel cnkcl cell 
Amcrik:mllS Culrureel Centrum 

en cen Libysch Consula:!l, maar mel cell cehl consula:!1 van 
jullie en van verscheidcne andere 1:lI\d('I1." Nu is he! de 
hoofdstad van cen gcografisch ell psychisch "gcbrokcn" land , 
de hoofdsmd cllkel van cell porcnticlc staat. Toch zijn cr 
ongeveer 25 officidc buitcnlandse vcTtcgcnwoordigingcn. en 
talloze "lIon-governmenral organizations." Arme burgemces
reT (hij bctrekr inmiddds zij n funcrie niet meer). 
Tocn ik tien jaar gdeden werd aangenomen in de pers-, en 
culrurde 1,aken tak van de Amerikaanse buirenlandse diensl, 
had ik naluurlijk nooil het [ijden voor ogen W:lar ik w 'lOU 

medcven. Her runnen van het "Americki cemar~ in de 
nwest ijuren gordijn-achtige republiek van het oude 
Joegoslavie, was mijn eerste t-(:hte post. Ik l:H:gon in jUlli 
1989, en had een jaar stage gclopen in de Amerikaanse 
ambassade in Belgrado, en daarvoor elf maanden Servo
Kroatisch (zoals hel toen nog hectIc) gesludeerd in 
Washington. Sarajevo was geen makkdijke pOST. [nmidJels 
heb in gewerkt in Tanz:lnia en in Pakislan, maar kijk terug 
naar her voor-oorlogsc Bosnic als cen volkomen gcisoleerd 
en bcrgachrig p[ekje van om.c wercld, zelfs al lag hel in 
Europa. De geheime politie treirerde onu bcwekers, maar 
afgczien daarv:lll w(~rden we genegeerd door hel kommunis
tische regime. Dc slaf in hel Cemfllm had vaak fllzie onder
ling, alhocwel dal niers mel hun ew ische achrergrond Ie 
maken had. Her deed me den ken :tan wat v:tder w vaak 
tegen Jonathan ell mij had ge'(.egd: '· Mocten moeder en ik 
nil voortdurend politie;tgelH spelen ?" En ik had ook te 
makel1 Illet vee! kinderaehtige volwa~scnell als ik lezingen en 
andere programma's org:lniseerde. 
Maar het WAS boeiend: Verkicringen in 1990, en opeens 
waren de dissidenren met wie ik comac{ had erkende polili
ci. De Kroaten en de Bosnische Moslems vormden het eersr 
c:tnische parrijen. Dc charmante Dr. Kar:ldzic kende ik toen 
als cen van de drie leiders van de grocne parrij ... Toel1 de 
Bosnische Serven hem kozen als leider V:ln de SOS schreef ik 
een briefje met komplimelll: " Ik zit: dar u nu de Servische 
l'artij ici(\rl" Zijll mondclijk :tnlwoord een p:aar wekell I;ner: 
"Dank II wel voor dar briefje. Mij n vrOllwell ik hebbell ec!l
ler opgemerkr dat II her woord ' Delllocratisch' in de naam 
van onze panij bent vergeten"." Oil noem ik de beste fout 
van mijn carriere (tOt IlU toe). Mijn anrwoord moet iets als 
MOh ja, sorry" zijn geweest. Larer, vlak voord;n ik hem intro
duecerde, vrocg om:e arnhassa(leur mij ofhij '·tOugh" rnOCSI 
zijn mel d= Karadl.ic. Ik was dat mij-orn-advies-vragen niel 
gewcnd; Zimmermann's voorganger had dat nooil gedaa n. 
En ik stamdde iets van ~Oh nee, Karadzic is eell hele aardi
ge, gevoelige mall.~ Hmrnm. Ecn minder knapp<: foul. Maar 
de ervaren Zimmermann had al n :1 cell korte tijd in de gateH 
dat hij met een gevaarlijk persoon ~an het IlIlIchen was, en 
liel direkt merken dat hi) het helemaJI mer KJradzic oneens 
W:IS. 
D;u was niet 1.0 met hetbegovic. Hij schOOl hed goed 01' 

met Zimmermann, die hem cen van de rwee mCCliI dcmocra
tischc politici van het voormalige Joegoslavic nocmde (de 
ander was de Macooonier Gligorov). Vreernde herinnering: 
h.cd)Cgovic (met aanhangers) en Zimmermann (ook mel 
political counselor) in mijn flatje. Mijn gasrvrijheid beslOnd 
uit sinaasappelsap, nootjes, en". nier veel meer. En lOen W:IS 
hij opeens president. Ik herinner me tijdens een ceremonie 
Olntj geduwd te zijn door een bodyguard. Een momemje 
later ·1 .• lg de Presidem Illij, en 1.Oals alrijd ging hij direk! 01' 
mij af om me harrcl ijk 10 begroeten (ha, die bodyguard!). 
Maanden laler, vlak voordat ik zou verrrckken, vrocg hij Ille 
uilgebreid hoc hel ging. [k kon niet vcnwijgen dar ik die 
oclnend ollldekl h:ld dal rnijn aUlO gestolen was. "Nee 
loch?~ Grote crisis, en dirckt de polilic lopman erbij met de 
I>clofle "We wilen die BMW van u vinden!~ £en week laler 
was die er inderdaad weer. Tien maanden later had de presi
delll mel een echle crisis te maken. 
W:lt ik wel had gemerkt is dal die securiry tOpman van 
['I.e!begovic een Moslem was. En wanlleer ik een minister 
be'l.Ochl die een Bosnische Serf was, dan waren de aangera
den conracten altijd amblenarell die andere Serven waren. 
Ook werd hel duidc1ijk dat de KrO:lten in Hef7.cgowina 
steeds meer hun eigen gangetje gingen, Dus al gauw was hel 
duidelijk dat de eoalirie rcgering aan Ilel vc:rsplinteren was. 
Oat procc:ss werd aangew:lkkerd doorda! de Servische en 
Kroalische leiders niel hun eigen yolk lc:idden, m:t3.r eerder 
de bevc:Jen uit Bclgrado en Zagreb Ilirvocrden. 
Vanuir de "haven der vrede,~ Dar es Sal:lam, en daarna van
ltit Pakistan, volgde ik de tragedie. Het was een surrecle 
ervaring omdat ik bijna iedcreen ill het akelige nieuws 
kcnde, en me machtcloos voclde. Verscheidene mensen heb
ben me gezegd, ook nu tOen ik cr weer was: "David, je hebt 
het allcmaal zien aankomen!" Dc eeme paar keer Jat ik dit 
hoorde stond ik stOlllverbaasd. Ik leg allijd uit dat ik nooit 
dC-I.e verschrikkingcll hel> voorspdd, 7.clfs al heb ik blijkbaar 
het woord 'burgeroorlog' gebruikt. ~ 

En nu? H el weerzien van vrienden en kennisen was naluur
lijk hel beste aspeCI van het tefllggaall. De sud Sarajevo zag 
er tninder skx:ht uit dan ik gevrecsd had (maar dar moct jc: 
daar nie! 1.cggell W:lnt dan den ken de inwoners dat je hun 
!rage(lie onderschar). He! ergs!e is hel landschap met aile 
lege, verwocste dorrjes, en de srMI Mosrar. Oat was een van 
de mooiste plekjes ter werdd, met die brllg, Nu is he! een 
verclceld sbgveld. Drie m:tanden heh ik gewerkt a:ln ons 
Civit:ls project: maatschappij leer, of llli5schien berer gcregd 
~dernocratie-kocr" voor de scholel!. En ik was nier langer 
aileen: voor de verkicringen kwamen er talloze experls op 
Uosnie af, al zat de stad rnijns in'(.iens al vol mel, builenlan
deTS. En wat beueft aile humani{airc: organisaties die samen 
met de diplomatieke diensten de IlUren omhoog doen gaan, 
en hel kleine Sarajevo opvullen tnCt cnorme auto's Ille! vier
wid aandrijving .... soms leek hel mij lOe dat we allemaal 
rond cirkdende aasgieren waren die w nil en dan vochtcn 
om het sb chtoffer hulp te verlenen. Gclukkig zijn er nog 
vecl "gezonde" Bosniers, vooral ill de s!eden, die niet door 
de ·I.iektc van ll:ltional iSllle gevar waren. En ondanks de 
rnocilijkheden die ik ooit in Hosnic erv:lren had, was ik 
enorm gehecht geraakt aan de mensen. Vcel vrocgere conrac
tell waren er niet meer. maar vclen anderen roch nog wel. En 
de taal was me nog hdemaal bijgebleven. Heerlijk! [n een 
z.uivclwinkel 1.ci de vrOllw adner de loon hank opeens: ~Ik 
herken u, WCCI u nog dal u kwam met uw vader die net 01' 
bewek W:ls?" En ik verl>aasd: "H oc heefl u zich wiets kun
nell herinneren?" Toen ik de winkel uilsrapre kreeg ik (fanen 
in mijn ogen, Een ander IK-cI bevredigend moment was wen 
ik her bnroor insrap!e van de dekaan van de economische 
f:1cttiteit, Professor Boris Tihi. Hij zag er nog precies herzdf
de lIit (war ik lang niet van iedereen kan zeggen) en lei regen 
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Illij: "Weer je nog wei die bocken di..: j..: ons gegevel1 hebl?" 
Ik was het eerlijk gt:"l!:gd v..:rgelen, maar vbk voor de oorlog 
kreeg 'l.ijn faculteil meer dan honderd V:111 de nieuwste eeo
nomische boeken. Hij had 7.c allemaal kunnen lelen omdat 
er rijdens de oorlog niers anders te doen was. Toen 11<:..:ft hi; 
01' basis daarvan zijn eigen bock geschrevc:n. 
Een minder aangen:lIl1e ervaring was de lerugkeer naar Banja 
Lub, de grootsl(' sl:id van "Republika Srpska." Daar had ik 
eens de magllifieke 600 jaar oude moskee w..ocht. waarvan 
nu geen enkd sleemje meer zichtba:H is. Dc inwoners van 
du.c emiseh gerei ni gde stad zijn nie! gclukkig. Er hangr een 
onheilspdlende atlilosfeer. en econornisch gaat hel sleelH. 
het rcsu1taat van "Iiever gras willen etcn" dan sarnenwcrken 
met etn isch anderc Bosniers en de buirenwereld. Dc onder
minisler voor onderwijs. Miodrag Kclceevic, was een gekom
plicecrde man: dkc ommoeling begon mer bO'le bcselluldi
gingell, daarna werd hij vero!ltschuldigend en zdfs vricnde
lijk. 1-Odal we eindeJijk o\'er Civitas konden pmlen. Een keer 

Dorhout Meester Doctor 
(Dorhout) Mezcn hebben iets 
met verzekeringell. Een enkeling 
vcrt.cken 1.c1f. Vdcn bemiddelen 
als :tSSliranriemakelaar bij de WI

standkoming van vert.ekerings
overeenkomSlcn. [ell cnkeling 
houdl zich met hel vert.ckeri ngs
rechl in meer srrikte zin belig. 
Mijn grootvader deed dat in 
strikl welenschappeJijke t.in als 
hooglcraar handelsrechl ell publi
cist. In vergc1ijking 101 mijn 
grootvader bedrijf ik meer een 
mcngvorm. Ik hOlid mij in be

pcrkle matc met (Ie wetenschap bezig ('n in owrwegende 
mate mel het vert.ekeringsrcchl in de praktijk. Ook mijn 
proefschrifr over de CAR-verl.ck(·ring geeft daarv:Hl blijk. 
Hel is 1.Owd cen wetcnschappclijk werk. als een handbock 
\"oor praklijk. Voor dc praktijk was er aile reden om cen 
handboek over de CAR-\'er/.ckering te schrijven. Hel ga:1I 
0111 cell complexe vert.ekeringsvorm, waarovcr nauwdijks 
literatuur bcS{Qnd. Dc CAR-verl.Ckering is (:en vcrzekering 
<lie oouwwerkclI dekl tegen bcschadiging van het werk gedu
rende de houWlijd. DC'"lC vorm van ver.,.ekering wordt veel 
gebruik!. Dc meesle bouwprojceten in Nederland en daar 
builen 1.ijn onder ('en CAR-venckering gedekt. Als II zich 
daarbij realiseerl d:a.1 het niet allccn gaar om hel boUW{'1I van 
huilen en gehouwen. maar ook om hel bOllwen van indus
triele projecten, weg- ell w:uerbouw eIH .. Lu ll II bcgrijpell 
welk bdaug de CAR-ver/£kering \'crrcgenwoordigt. Oat is 
niet aileen in Ne([erl:a.nd zo, maar wereldwijd. 
In Illijn proefschrift heb ik voornamelijk de Ne<lcrlandse 
siluatie beschrcven. mel 01' ("ell :lamal onderdelen ui1Stapjes 
naar het Engelse rcch!. Die kClll.c voor een vergelijking IIlct 
hel Engelse rechl lag voor de hand, onl(ial de CAR-veneke
ring uil Engeland is komen overwaaien. In Engeland was het 
van oorsprong cen echte aannelilcrsvert.ekcring (v;ln(bar de 
afkorting CA.R.: Contractors All Risks Insurance). Dc ver-
1ekering lIeeft zich inmiddcls eduer 101 een all-round bOllw
verzekering geevolueerd. Onder de mo<[crne Nedcrlandse 
CA R-polis 1,ijn in her algemcen aUe bij de bOllw belTokken 
parlijen. lOals de opdrachtgever. de hoofdaannemer, onder
:lannemers, archilcclell, advisc:urs CIlZ. omkr cen \'erwkering 
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begreep hij maar l1iel waarOIll wij Amerikanen nie! konden 
zien dal de Moslems bceslaehlig waren: ~Ze SIcken je de 
ogen uit en snijden de hals door als ze iemand dood willen. 
lewijl wij Sef\len heel netjes e<:n kogel gehruiken ... " Aile 
Sef\len (Iaar, in legenslelling lOt degenen die nog in Sarajevo 
wonen, l..i;n er vast van oveTluigd dal Sarajevo nel 1-0 

exrreem [slamitisch is gcworden als Teheran. Ik heb een foto 
genomen van het 1.iclige grasvddje in Banja Luka. Toen ik 
weer in Sar.lje\"o was ben ik naar de Benewn winkel gegaan 
waar ik cen enorme muurpostcr had gelicn. Jk vroeg de 
(Moslem)mcisjcs die cr wcrken, ell er hdernaal Weslers Ilit
zien, of ik hun fow kon !lemen. Oat moch!. Ze staan voor 
twee rCils:lChligc zwane oorsren met cell blank, zuigend 
b:a.by'tjc. Als ik ooit weer nonsense hoor. vooral van Scr\'('11 
die aan extreem n~tionalisme !ijden, bat ik deze twee fow's 
zien en vfaag ik: "Welke sud is IlU Celli fundamcnr:ili stisch?~ 

David Mecs JGzn. N P 311 

gcdekt. I leI feil dal o nder cen (paraplu)polis 7.Oveel parlijen 
1ijn gcdekl, brengt met lich dal hel eell complexe verzeke
ringsvorm is: daarover een anderc maal meeT. 
lk 'l.a l hel bij dit lipje van de sIllier latell. De geinleresseerden 
verwijs ik gaarne naar de boekhandcl, waar lij lich de cven
cells door Tjcenk Willink uitgegeven handelscdilie kunnen 
~Ia ll sch:lrrell. Dar een bock over de CAR-vertekcring in de 
bchocfle voor/jet, blijkt lIit de verkoopcijfcrs, waarmee 
Tjeenk Willink ag ingenomen is en lIil h('1 feit dal Kluwer 
mij heefl gevra:lgd om l'en vcrkone versie Ie schrijven voor 
de serie pr.iktijkhandleidingen. 
Zoals ik ook in de inleiding van mijn proefsehrift opmerkle, 
is hel min of meer toevaJ dat ik over ver/.ekeringsr..:cht pllbli
ceer. Hel doel mij gcnoegen dal ik daarmce min of meer een 
mmilietraditie VOOrl7.el. 
Overigcns kan ik II laICn wetcn dat de Vereniging voor Vcr-
1.ckeringswclenschapl>C1l de volgende jaaf\lergadering 7..aJ 
wijden :Ian Illijn groolvader ter nagedaeluenis van diens 
!OOe geboortedag. in welk vcrband (evens een jaarlijkse 
"Dorhout Mees-J<.",.ing" 'lal worden illgcSteld. 
Gaarne bcreid van e.c.a. verslag Ie doen '-z.!. 

DE CAR-VERZEKERlNG 
(THE CAR-INSURANCE) 

I'RoH"SCIIRln 
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Ingeborg Cornelia Antonie 
Wilhelmina Mees-Koch 
1903 -1996 

I n de ZOlller van 1996 Qvericcd 
Moeder, 93 jaar oud. Zc hick! 
van zomer. zon en warrmc, zoals 
ze gcnoor vall aile mcnsclijkc 
warnuc om haaT heen. Vccl 
Me-Len zullen haaT kenncn :lIs 
trouwc rciinic-bcrocksrcr, waaT 
cQntacrcn mer f.1miliclcdcn en 
bclangsrelling die zij ontving 
echlc hoogtepullten lloor haar 
waren. Mocder, tot 01' hoge lccf
[ijd mobicJ, hidd van rcizcn, 
gmag ook naar veTTe landen. 
Naar haar gcl icfde gcbooncst:td 

Wicsbaden reisde Iij tot 2 jaar voor ha:u dood jaarlijks mel 
de trein. Or cen gegeven 1ll0lllCrH deed de lOuring-car zijn 
inrrcdc, w bckcndc zij, vaSte trcinrcizigslcr, bijna bcscha:und 
die ceme keer. Maar al spoedig merklc ze dar 7£ aan dC"lC 
nicuwe manier van reiun vricndinnen overhield. Wall! d:ll 
was cigcnlijk hel bijzondere aan Moeder: door haar warme 
bclangsteJl ing voor iedereen om haar heen maakte zij Steeds 
weer nieuwc vrienden. De a:lIlwc~igen bij de cremalie zal 
opgcvallen ~ijn hocvecl jongc mcnsen er waren. Onverplic1n 
wilde men afscheid nernen van een warme oude vriendin. 
'1'01 01' hoge lct:ftijd wist zij nieuwc banden met jonge men
sen Ie smeden. Dc jonge burcn kwalllen graag; de jonge ver-
7.orgsters in de laatste jaren kwamCll h:lar mel veel plC'/,ier bij
STaan. Allen genoten van haar, omd:H ~e z.ich 7.0 bcscheiden 
0pslelde. hocveel mocile hel haar ook kosl(e st<.-cds cen sluk
je van haar bestaan Ie moclen prijsgeven. Openstaand voor 
:mderen. vergat zij he1aas zichzelf vaak. Ze probeerde alles 
Idf Ie docn ~Selbst is der Mensch" 1.ei haar geliefde vader. 
Voor elke boodschap liep zij naar het dorp Cot I ~l kml), lIel
sen deed 7.e allang nier meer. Dc dorpsbewoners: "wat flink 
dat Udal nog doct or Uw k-cflijd." Moeder werd soms 
da:lrover kwaad: "hel is nici llink iels Ie doen w:u je kWH, 
aIleen iels Ie doen wat je niet kUIll." 
Zij was dol 01' haar gezin: ahijd in ons gcYnteresseerd, vol 
belangslelling en liefde voor haar kleinzoons, die altijd graag 
bij Oma kwamen, ook 01' een leeftijd waarop veel kinderen 
ouderdom nie! zo zien zinen. Moeder was III 1903 in 
Wicsbaden geooren als oudsle kind van Dr Koch, hui~rts 
en direCleur van hel Diaconcssenhuis (dat kon tocn nog) en 
Maria Clal':l. van den Bosch, die 01' 13-jarige lcefrijd vanuit 
Wilhelminadorp (Zeeland) mel haar gepensioneerde vader 
na~r (Ie badplaats Wiesbaden loog. Mocder was echt een 
kind van twee werelden: cnerl.ijds Zeeland met haar F.uuilie, 
anderl.ijds het Duilse huisarrscnmilieu waar je altijd \loor de 
andcr had khar te staan. Mijn groolvader had veel paticntcn 
onder de adellijke Russen die in Wiesbaden woonden en 
hoge eisen sieiden aan hun huisans. Il el leven was tocn aan
genaam \loor Moeder, maar in 1914 hrak de eerste wercld
oorlog uit, haar vader mOCSI als :ms naar hel frolli. Oorlog 
heeft Moeders leven gekleurd, want de twecde wereldoorlog 
beleefde zij als van geboorte Duitse vrollW in Nederland aan 
de zijde van een echtgenool dic actiefin het verl.et was (rnijn 
ouders herbergden O.a. cen Amerikaanse piloot die Vader 
later naar Varsseveld bracht vanwaar hij veilig geallieerd 
gebied wisl Ie bereiken). 
Mijll groolvader kwam in 1918 ongedeerd rerug, het leven 
hern:un zijn loop, ma:!r toen kw;ull de inllalie: de periode 
waari n de familie niets meer he:t..11, mijn groolvader kret:g in 

nalUI':l. uitbelaald, Hollandse familieleden en paying guestS 
hielpen her hoord OOven water te houden. Vii die periode 
had Maeder gaede vriendinnen. Toen de IInanciele silUalie 
beter werd ging zij naar de winlerslxHL In de oorlog ge
hruiktc Maeder haar ski's om hij de boer in Diepevccn melk 
tC halen. dat haddcn ze nog nooit gezien. 
In 1927 sricrf mijn grootvader. cen grotc slag voor haar. 
Daarna moesr zij haar vecleiscnde Illoedcr in her huishouden 
bijst;mn, maar ook hiclp zij, zowel in Duilsland als in 
Nederland. in gl"Zinnen waar de huisvrouw uirviel. In een 
va n die periodes ontmocnc zij mijn vader die al 10 jaar in 
Deventer woonde: zij 34 jaar oud, hi; 44. Zij trouwden in 
1937, en lieren he! IHlis in Diepenv(-cn oouwen waar Moc
der ook geSlOrven is: het was een heel gclukkige periode. Ik 
werd gehoren in 1943, daarna de hellrijding en weer over
eind krabhelen. en tOCll stierfVader, in 1952. Mocder heefl 
altijd getraclll alles zelf te doen, open te stJan voor anderen, 
m:!aT hehas hehben de oorlogel1 ell de daama ontstane pro
blemell haar cell grote oll'lekerheid en ;mgst hezorgd die hel 
leven voor haar niel gemakkelijk maaklen. De meesten heb
ben daarvan nooil iets gemerkt, wam naar builen tOe liet zij 
weinig blijken. Voor degcnen die haar het naast slOnden was 
dar niet ahijd gemakkelijk. Er resr ons de herinnering aan 
een altijd in haar medemcns gdnteressecrde, lieve vrouw. 

Marie louise Brinkman-Mces 

Mr Marten Mees 
1911 - 1996 
01' zondagmiddag 8 december 
1996 is Oom Mar gcstorven. Na 
cen zw:are buikoperatie hield zijn 
hart ermee op. Hi; werd 85. Ilij 
was een bijzonder mens mel een 
bij'l.Onder leven. 
Mar was de jongs(e van de drie 
broers, mijn vader Ben was de 
oudslc en de mid<lelsre W;IS 

Philip. Zij grociden 01' in Rotter
dam. Vader en Philip gingen 
samen in Leiden sluderen. Mar 
hccft in Rotterdam cen korte 
periode bi; mijn Il,oeder in de 
klas gC'/.e ten 01' het Erasrniaans Gymnasium. Na zijn school 
is hij ook rcchten gaan studcren in l..eiden. 
Als kind keek ik erg op tegen Oom Mar, ook (egen Oom 
Philip lrouwens, maar die 'lagen we nier 7.0 vaak. Hij Icidde 
in mijn ogen een glamorous leven, veel vrienden, veel Uil, 
een prachrig huis, veel srnaak. 11100ie reizen en consul v:tn 
Zweden. 
Toen wij Ilog in Rotterdam woonden, kwam Mar regelmatig 
bij ons langs om een OOrrel re halen. Hij bekcek ons heel kri
lisch. Ik draeg knalrooie Rock 'n RolI.kollscn, zo hcelle dal 
toen. en een petticoat, ook onder cen scholsgeruile rok en 
dat vond-ie idioot. lk zei om de haverklap "garver" en dal 
vond hi; ook idiool. Ik was 12 en vond het hclangrijk om Ie 
doen wal mijn vriendinnen deden. Toch I':l.akte het me wei. 
anders 7.OU ik hel nu niel meer welen. Ik had een bcctje het 
gevoel dat hij me uitlacllle. 
Mijn vader liet Mar ahijd zelf uil - '1.0 gocd en 'lO kwaad als 
dat ging - Hcb je /log wal? vroeg Illijn vader eerst en dan 
gingen zi; de gang 01' en in de vestibule, de deur naar de 
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gang cliehl. Even larer hoorden wij hcn door de dichre dell I' 
hcen brul1en van her lachen. 
Oom Mar zar vol mer gr.lpl)t'n en grollen - hij schreef 1£ ook 
op in een bockje en hic1d wdocncle mijn vader op de hoog-

". I l ij was kind aan huis bij de feestartikc1enwinkd . Niels was 
hem re dol. 
Sint Nieohas vierde hij bij OilS Ihllis . D:\I was lachell. H ij 
deed Ollt'lettend zijn best mer mooie cadea1l5, '1001' iederecn 
minsrclls cen gcrrpl gedieht en hij leefde 7,i(h uit in viele 
surprises. Her was allemaal behoorlijk geestig, vooral omdat 
hij er zelf ook 20 om nloesl lachen. 
Tonia en ik overwogen cens om '1001' hem c(:n lllevrOllW als 
surprise Ie maken. We vondell het - gc100f ik - zic1ig dar hij 
niel geHollwd was. \Ve hebben crYan afgczien. \Ve voclden 
inlll"ilief aan dal hij niet op een dame zal te waclHen. 
I3espreekbaar was dit aJlerminsl. Niel met mijn ouders, en al 
hclcmaal nier met henwelf. Ook later nie \. Hij was niet gocd 
in pcrsoonlijkc gcsprekken of omboe"l.emingen. Jammer 'lind 
ik d:u nu, ik had wei meer willen welcn over dat levcn in 
Ronerdam in die rijd. Want da:H werd wat afgeklctst. Hoc 
hceft hij het gered? Ell ten koste van wal? 
Door de wcek was hij in ROllerdam en in hel weekend was 
hij ahijd in Rockanje, in "l.ijn huis in de duincn met die 
pr.lchtige win. Ook na 1.ijn pcnsiocn blecf hij dat schema 
aanhouden. Hij hic1d er cehl twee levens op na. Want in 
Rockanje was hij kennclijk bevrijd van de lasl die in 
Rotterdam 0111 hem rusue, maar waar hij ook niet wnder 
kon. Zijn massa's vrienden ell vriendinnen w~ren onmisbaar 
1'001' hem, maar blijkbaar niel Ie combineren met "l.ijn week
end-leven. In Rockanje was hij met Jan 'fuilen, mer wie hij 
laler rei"l.en maakte en mer wie hij - 7.0 blijkt achleraf - onbe
daarlijk keet kon rrappen. 
In mijn vriendenkring - d:ll geldl ook voor mijn neven en 
niciuen - was Oom Mar een begrip. lcdereen nocmde hem 
ook Oom Mar en vond hem cell schar. Als een neef of niclu 
trouwdc, organiseerde hi; een panij "oor de gewigen en 
beste vrienden in Rockanje. 
Hij heeft zich altijd ingespannen om de f .. milie bij elbar Ie 
houden en in ieder geval met Kcrstmis iels Ie organiscren. 
MecSlal was dat een Kerstluneh waar - bij her lien van de 
7,weedse eragere mer mandarijnen de herinneringen aan de 
Schie{lamsedijk terugkwamcn. \Xle mocillcn d;m de Inan<la
rijnenschillen uitknijpcn in een brandende bars! 
Hij nodigde ons vaak in september alu;r om jc vooral duide
lijk te maken dat jouw komsr op hoge prijs werd gcstc1d. Hij 
gar je her gcvocl dar - wat er ook gebeurde - je er ah ijd bij 
hoorde. AI was her maar cen keel' per jaar in Rockanje. 
Hij blecfkritisch rcn opzicine van W:lI jc aan had en hoe je 
eruil zag, maar cchl kritiek leverde hij nooil. \Vat je ook 
det:d, jt hoordc crbij. 
I k dcnk dar - doordar hi; hel voor ·l ich"l.e\f W !lloeilijk rmak
IC _ hij wei uirkeek om iets te "l.eggen over anderm;lIls keu],e 
of handel en. 
lk 'lind dat waardevol. Dan ma:lr een grap over je petticoat. -
hij had nog gclijk ook - maar je nier laten v~lIen omdar het 
je even nier meczir. Voor Illij maakt dill van Mar w' n bij
"l.onder mens. 

Philippine Mees 

* * 
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HenkVreede 
4 maart 1908 - 27 mei 1996 
ErNI lIil WI (lrlikrl ill "Rrllllr drr Rrdt/lllf" 4- J 2-1963: 

Opmerkclijk zilveren jllbilcum : H.Th. Vreede. 
markt-onden.oek pionier van het eerste uur 

Ecn v.n de hckendst~ figuren op het tcr· 
rein VAn het marktonder:t<xk in Nroer

I.nd. ttn pionier ,""n h(1 zuiver>le water. 

httrt enkclc d~gen gdroen ttn opmcrke

lijk jublleum ~icrd. Op 1 d«embc:r w;tS 

het vijrenlwintig JUT gclcden. d~t dc httr 
lI.Th, Vrttde het (ns~i~ulll voor !-lui,> 

houddijk Ondef1.OCk Ol)fichue. Dac 
gcborcll Hiker.lummu. dic nu 55 jur is. 

he;:ft 1I0S ahijd de leiding van dele ins~d> 

linS. die ~~vcstiSd i$ op de ,'indo cn vij f. 

dc "erdicping v~n ""n modern, gl~""n 
gohouw .~n he' V."dand 32 in Rotte,· 

dam. 

I),: ge5Chiroenis Van het muktondenoek in Nederland datttfl ni(1. W;lt 

men nos wei ttns • .:mne<>mt. ,""n n~ 1945. WH is het zo, dat dil onderwc'k 
C<:"TSI na dc tweede werddoorlog ttn kolms;ole vlucht hedt gcnomen en ni(1 

Illttr uil het bcdrijrsl~n. de 'edalllc"'ercill en ondere stttorcn is w'1: te 

,Ion ken. 
l'k i"hilercnde heer Vrccdc h<xrt er kr:lchtig un mttgewcrkt. dal Illarkton· 

dcrl.Oek in oIlS I.nd 'op de bart' werd gcbracht. Hij is fen Van de m.nn~tI 

V;ln hl'I rerstc uur. 
1)1' h"cr Vreede verlin in 1918, als tirnj.lfigc jongen, Nederland!·lndi;: om 

vervulllril!o mel 1.ijn llI,de" ticn j, .. in Auw.li. te vcrblijven. Hierna vcr· 

[[ok hij na .. Europ. om in Zwitl<:rland en Dnitsland re studeren. In 19.38 
HJd hi; in dien.t van Unilevcr Rotterdam. ~olgd door ttn opkidinssl"'· 

riode ma,koondenoek in l.ondcn. 
In 1946 en 1947 w.:<dcn, van de lund v.n de httr Vreede. <xn twtttal 

hoeken b'CPllblicC<'rd: 'MelhodiloChe M.rk~contmk· cn ·M~rklOnderwck·. 

Vole mikden vcr5Chenen in de Revue dcr R«lame, h(1 Tijdschrift voor 

Uliciency cn Documentalic en in C<:"n .amal .ndere vaklijd""hriften. Voor 

de "]'we",,,,,hc Bank te Amsterdam ,·crI.<)rgdc de httr Vr."oe .:en unt,1 

ge<kgen "udies, en ook spr.k hi; "I' hel vicrde recl ame<:ongrc$ in Wenen. 

Ik~ In<lil"'U von, Il ui,ho",ldijk OndcrtOck. <lal in 1938 door de hecr 

Vrecdc werd ol'gcridu. 5teh l.ich ten docl berrouwbare iulichtingen t<· vcr-

1.amdcn op huishoudclijk gcbicd om. op grond d.arvan voorlie-lning Ie 
gevcn aan daarvoor in .anmcrking komendc in5tdlingcn en bcdrijven. 
Ix hffr Vrecde is lid ,-,n ten ;t;Inul binnen· en buitcnl~nd~ vcrenigingen. 

,,~.:uondcr de Am..,.;c," Muk(1ing As.soci~tion. de Eronon>crr;c Society en 

de Ac:.d~11lic des Sciences Commen:iales te I'arijs. In "ck bndcn is bij ab 

advi)C"ur op hel gebied v~n muk~onderzock opgetreden. [k httr Vrccde is 
Van men;nf; . .la, Nederland. In vcrgclijklng met de Vel'C"nig<lc Smen. quo 

kennis V;l,n marktonden.ock.,,",,hnieken gcermins ac1l1erloopl. 

\'(IUI voorafgaat in dc"l.c samenvalring van het leven van mijn 
lwcedc man , Hcnk Vrcedc, bClfert de manic I' waarop hij in 
·I. ijn werk nuar 'loren is geITedcn, cell :lspecl, dar weinig IeI' 
sprake kwam in de kring van fnmilie en kennissen. Maar dar
gene, wat oorspronkc:1ijk ons rweecn s.amen heef[ gebr.lcht. 
was de muziek. Hcnk was ccn begaafde, gevoelige en ook 
kwetsbare man en zi;n, '1001' een Hollandse jongen , ongewo
ne opvocding in Ausrralic, hcefl hem naar de kiarinci doen 
grijpen als uitings\>orrn. Daarill heefl hij het in zijn rniddcl
b:m: schooljaren aardig vcr gcschopl. Hij deed examens aan 
hel New South Wales Conservatory of Music en speelde 
mee in cen symphonie.orkcst in Sydney, waar bcrocmde 
solistcn optraden. Later in Geneve en Dlisscldorfheeft hij de 
Illlllidmudie verdeI' uitgc:1)reid, toldnt hij, rerug na~r 
Iioliand gekecrd en getrouwd 'l ijnde, zich in een baan in het 
"l.akenlcvcn heefl begcven. 



Dc oorlog kwam, hij on!>vikkelde zich steeds verder. 
In 7,ijn ge'l.insleven, er was een dochtef geboren - Hilda -
deden rich veranderingen voor. Uit zijn tweede huweJijk 
wtrd een zoon geboren - Alexander - . 
Ik kom terug op de muziek. 
Toen Henk reeds lien jaar weer als vr ijge7.eI door het Icven 
ging en ik plolseling weduwe werd, trad een familidid op! 
Een 7-cer murikaaJ fami lielid, Bub Elias, met een MEES als 
moeder. 
"Jullie houden beiden van muziek, je moel elkaar maar cens 
gel.elschap houden!". Hoc verbaasd was dezelfdc Bub, dat , 
een paar maanden na een dineerje te zij nen hui'!.e, met Henk 
en mij efbij, deze !>vce hun a.s. hllwelijk aankondigden en 
wei in augustus 1959. 
Dit huwelijk 'lOU 37 jaren duren en er werd tnllZiek 
gemaakt. Henk speelde 'Ide jaren in Musicl, bekend ama
teurorkest in Den Haag. An deed van alles mer de piano en 
ook traden zij eens tegclijkertijd op in hel Kurhaus in 
Scheveningell met een dubbel pianoconcert van Poulenc. 
Henk achter de eerste lessenaar klarinct, dirigent Jan OLlI. 
£en leven van 88 jaar, wals d;n van Henk, kan niet in ccn 
:lnikel beschreven worden. Dus in her kort: 
Er werd wel verhuisd (An), er werd met succes van baan ver
anderd (l-Ienk), en voor de Verenigde Naties drie jaar in 
Erhiopit' verbleven (Henk en An), er werden veel reizen 
gemaakl (Henk en An). Tensloue werd men ouder en zwak
ker, Henk en ook An (hoewd 6 jaar jonger) en 'lO zijn wij, 
F.llnilie en vrienden, na l-Ienk's overlijden op 31 mei '96 
tesamen gekomen op een wondermooie crematieplechtig
heid. waar ieder zijn zegje deed, en waar alweer de lllLlziek de 
essentide binding vormde en Henk als een ware persoonlijk
heid naar 'loren trad, die wij Iller meer kunnen vergeten. 

Anna CM. Vreede-Mees 

* * 
Walter Mees MJzn 
1930 -1996 

Walter overleed kort n:ldat hij 
met pensioen ging, 'Ide jaren had 
hij als kapitein van de Vancouver 
Seabus gewerkt - een baan die hij 
hed prettig vond: hij kon varen 
maar lOch thuis sbpen. 
Een l11a:md later hidden 7jjn kin
deren Anton en Monique een 
z.g. «Wake", een pnrty om Wal
ter's icven te vieren en a(o;cheid te 
nemen. 
Gehoren op Oost-Java woonde 
Walter op verschi llende suikcr
ondernemingen maar ging met 

zijn oudere broer Peter in Bandoeng op school. bij vreemde 
mensen in IlUis. Onder de Jappen werden vader Mauk ell 
Peter gescheiden g6merneerd van moeder Molly, Wal en 
mijzdf. Toen jongens van 12/13 de'!.e vrollwenkampen uit 
moesten, reed Wal (nog met in/luenza) op een open vracht
auto ons kamphek uie niemand wist waarheen: ik weel niet 
voor wie het afscheid moeilijker was, moeder of 'lOOIl .. 

In het jongenskamp Baros nam Pim vall Boxsel (illustrator 
t 1995) WaJ samell met zijn eigen jongere broer onder zijn 
vlcugcls. Eens, bij een groenrentransport naar mannenkamp 

Tjil11ahi, 7.ag hij heel tocvallig vader Mauk, maar zij dorSfen 
niet te laten blijken dar zij elkaar kenden, lliet wetende hoe 
de Jappen zouden reageren. Lner kwamen aile mannen en 
jongells lOch S:lmen in Tjimahi. 
In mei '46 werd ons ge7.in gerepatrieerd, wij woonden claar 
hij vaders nicht Wil de Villeneuve-Mees, die gul een decl 
van haar huis beschikbaar stclde. Zoals aile kinderen uit 
Indie toell , had Wal een enorm schoolhiaat: een poos Z:H hij 
01' '1 Rijnlands Lyceum, daarna op de Zeevaartschool in 
ROllerdam. Wal kon, toen hij voor de Rotterdamse Lloyd 
'Iocr zijn ouders (tijdd ijk weer even op Java) beweken , en 
7.clfs Pefer, inmiddels naar Canada geemigreerd, bewcht hij 
2x in Vancouver. In 1954 emigreerden mijn ouders met WaJ 
en mij ook daarheen, aliI' vijf voor het eerst sinds jaren onder 
ccn dak Walter werhe daar cen a;ul1al jaren voor de 
Holland America Lijn, rrouwde mel Kate Clifford, hun 2 
kinderen werden geboren . Wal haalde zijn captain's papers, 
en kreeg de baan hij de Seahus russen North Vancouver en 
de binnenstad. 

Bij het afscheid nemen sprak Anton o.a. over de ideaJen vall 
zijn vader: Wal heeft zich n.1. lOt het bats! h;mslOchtclijik 
bekommert over het milieu , en ook over de veil' onrccht
vaardigheden in dae wereld, en hij heeft vaak actief getracht 
te he!pen ell daar iets aan te doen. Zijn collega's van de 
$eabus hidden die avond een "Special Sailing" voor familie 
en vrienden; de twee ferries voeren elkaar van beide oevers 
tegemoet,en hebben toen met afgczetle mororen een paar 
l11inulen st il liggen dobberen, terwij l men 7,ijn as en wat 
bloemen op het water strooide: voor diegenen die er bij 
waren was het een heel bij'lOnder roerend en passend 
afscheid. 

Zijn'luster: 
Picun (Sylvia) Kucera-Mees 
Annapolis Royal, Nova Scotia 
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Gwendolyn Mees 
5.8.1964 - 23.12.1996 

Am het begi n v:m de KCfSUijd in 
1996 sticrf omt doducr Gwen
dolyn. na cen leven van 33 j:lar. 
Zij woandc ill Dcvcntcr. 
Gwendolyn werd op 5 augusTUS 
1964 in Roncrdam geborcn. Ze 
was cen slr:1h:nd en mooi meisjc, 
ging naar de Vrijc School a:1I1 de 
Vrcdchofwcg (' 11 genom inlcns 
van de toen nog landdijkc omge
ving aan de's Gravcnwl"g waar 
wij wen woonden. 
T cgen ha:u 14(' jaar begon de 
stralcndc hemcl van haaT Icvell Ie 

bctrckkcn. Zij werd zick en daarmcc begon cen lijdcnswcg 
waaraan ruim 18 jaar bIer cen cindc kW:lm. 

De (arnilic, voor.l.l a uclers en kindcrclI , dcdden naar vermo
gen in de-I.e gang door haar zir kle, maar ook vde dicrbarc 
vriendcn en vricn(lillllcn. Aanvankcl ijk nog onzichrbaar, 
maar aan het ci ndc, bij haar ovcrl ijdcn . in grote getalcn 
tevoorschijnkomend. blcken heel veel lotgenoten op dCl-e 
lijdensweg haar dankbaar in hcrinncring te houden voor de 
mocd en lichtkracht. die zij hij de o ntmoctingen met hen 
ook hun kon geven. 

Gwendolyn heeft haar middelbare school af kunnen makcn 
cn studcerdc aan de HBO te Dcvcntcr Ifopische I:mdhouw. 
Zij was in het laatstc sludicjaar tocn ,j j slicrf. 
In de gocde perioden van haar ziekle zwierf 7j j illlcnsief rond 
over Oll7.e aarde: Europa, Afrika en de Amerika's, nlt'esfal 
aileen en voondurend op ',.oek naar ontmoctingcn mCl men
sen "o nderweg" . Vooral Afrika. wa:tr 'l ij enige t ijd in Kenia 
werkte en velVolgens al liftend naar Kaa pstad en vandaar 
naar Namibi!' reisdc, was cen wereld, waar haar han opbloei
de. 

Kort voor haar sterven stuurde zij KerSlka;lftcn Il:lar f:'lmilie 
en vriellden. Op die k:larten SlOnd een :rfbeelding van cen 
grole vogel , die een kikker wil inslikken. Dc kikker knijpr de 
hals van de vogel dicht , zodat de7.c de kikker niel kan door
slikken. 
Er onder SlOnd: geef het nooil op! 
VelVolgens had de Kerstgroct t\vee boodsch:lppen: ee n mot
to en een kort ch:Lssidisch verhl al. !-let motto was: het leven 
wekt n:lar dingen die je raken. H et verhaal was l is voigt: 
[n cen droom liep ik cen winkel binnen. lk vroeg: ~\'(Ia t ver
koopt U hie r ~ ~AJles Wli U maar wih ~, zci de engel. 
"0", lei ik, "celli waar~ lk wil dan gr:tag vrede 01' larde, 
ophdflllg van onderdrukking, geen honger meer. een huis 
voor aIle vluehtclingen". 
"Wachl even n

• zei de engel, "U begreep me verkeerd, we ver
kopcn hier geen vruchten, enkelzaden ... " 

De'le Kerstgroct bereikle vde vrien(len tegelij k mer het 
berichl, d:u zij v;rn ons was heengegaan. Elk leven is een 
7,:lad, d:[t o nrkicmt cn III hanen Vln alHlere menscn vruduen 
l duerbat, die weer kiemen. zadell wordt,n. De'le arscheids
gcocI was halr laatste geschenk aan ons. 

C hristja en Ru Mees 
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Cornelia Elisabeth Anna Charlotta 
Arnold-Mees 1910 - 1996 
Ipmk /'I/flr olldsu docbur Adine un Hollte de Longe flis voIgt: 

Dalr sla je dlll - en je beseft 
opeens dll je samen mel Marie
Anne, en natuurlijk met onle 
lieve echlgenO[Cn, nIL tol de oud
SIC gCllcrarie van onze tlk Vlll de 
f.1mi !ie bchoon. En ik verleker u 
dat d:n een heel gek gevoel is. 
Nict meer even moeder bellen en 
ven ellcn hoc cen bepaalde ge
bcllrtenis verlopen is. Nicr meer 
even langsrijden om IC kijken hoe 
het mel hlar gaal. of om Illar een 
paar boodsehapjes Ie brengen. 
J-Ialr overlijden geeft een grote 
lecgre. Maar her is gocd w. Ze heefl vooral de llouSle mlln
den ved gclcden. maar IlU is dat ' Ii jden over' . Haar overlij
den was vredig - in volle berusting - l ij was er klaar voor en 
1.ij verwdkomde de dood. En daarom kUlltletl en mogen wij 
- h:lar familie en vrienden - er ook vrede mee hcbben. 

U moet niet verwachten dat ik U de levensloop van mijn 
moeder ga veTfellen. '86' jaren lalen zich nu cenlllall nier in 
een p:lar minuren verhalen. Liever vertd ik u een paar van 
mijn cigcll herinncringe n. 
I-ierillncringcn uit mij n kindcrjaren geven een beeld van een 
klein gel ukkig gcz.in - waalVln l ij onbet\visl de spi! was -
een g~lin zonder al Ie veel zorgt'n. Dan zie je mC[('cn hoc 
vertekend 'kindcrherinneringen' kunncn zijn. Als ik hel dag
bockje doorlees dlt zij her laatSle oorlogsjaar bijhield dan 
st:L<l1 daar zwart 01' wir (lat vader en zij wel degeJijk grote 
wrgell hadden. Hoc komen we aan CIcn? Hoe verga:!1 hel 
fumilie en vriendell die onbereikbaar zijn? Hoe lang 7..a l he[ 
Ilog dllren en :.wllen ..... e hel kllnnell voJ houdcn ~ Maar rk 
herinner me hcle amlcre dingcll uil die rijd. Ern Simerklaas
avond mer aileen maar eigengelllaakte cadeauljes en met als 
lckkernij poppetjes die moeder Vln cen simpd l.a nddecg 
gebakken had en die l.e Adarn- en EvacII Cs no<:mde. 
Ik herinner me splnnende, onverwachte logees, (lic lIit hun 
IlUis gebombardcerd waren of die een tijdje mocsren onder
d uiken, maar <lar 7,ei je niet zo ved :tIs kind. 
En vooral herinner ik me de kreet - ' En gehichen dal we 
hehbcn!' - Die innerlijkc kr:lCllt om ondanks alles Ie blijven 
lachen heeft er voor gewrgd dat M:Hie-Anne en ik op cen 
hde gelukkige jeugd Icrug kijken. 

Nl (Ie ooriog, toen het aJledaagse leven wat makkelij ker 
werd kreeg moeder ook war mea lijd VOOf h:lar zclf. Ze 
begon Ie sehrijven 'locl:u er na hel bcwusre oorlogs<lagboek 
nog drie bocken uit halr pen vloeiden. 
EcrSI ~Demerers Doehler", waar\'oor lij in 1956 cen prijs 
kreeg van her Minisrerie van Onderwijs, KUllslen en 
Wetenschappen . 
Daarna in 1957 een bundcl kcrstverhalcn «De Srenen Man" 
en ze heeft er van genOtell dat cr. bijna 40 jaar na dato. in 
hel huiskrantje van de Aelbredll van Beijeren een van de 
verhalen uit die bundel werd afgcdrukt w nder dal iemand 
wist dat de seh rijfster Corne!ie A. Mees Mevrouw Arnold 
van N" 44 1 was. 
En lenslolle, in 1959, sehreef ze "De Tovertaddel". een kin
derboek v66r en over haar eerste kleinkind - onzc dochter 
Clara - rocn nog ClalrljC. 



Een andere hcrinnering is die aan de hloemenborder in de 
min in Warmo nd. Moeder leefde 1.ich, geholpen door haar 
gcvoel voor kleur, helemaal ui, in hel rangschikken van de 
planren ell bloemen in aliI,' denkbare schakeringen van rose, 
via lil;j en paaTs naar blauw. Groot was de consternarie <bn 
ook toen in de zomer blcck clat de buurman 1.i jn bollenvc1d 
achI er ha~ r border had inge»lanl mel kll~l-oranjc gladiolen. 
Moeder lachre erom, zei: "dan kijk ik maa r nieT venier dan 
her hekjc" en genool imens van haar border. Uit die border 
kwam ook eell dee! van de bloemen die 7£ ging drogen en 
die ze dan mel eindeloos gcduld rangschikt t op gekleurde 
1.ijde en die vader dan weer momccnle tol kleine wandversie
ringen. Zo was"lC altijd bczig. 

Toen de dToogbloemtn bcgonnell Ie v('T\'cle ll ging "I.e over 
lIaar hel schildtTen van blm'mell. Ze h:ltl tnorm veel pl(,""lier 
in de lektll- ell schildcrlesscn die I.e mm - en behalve van 
hel aqu:trcl leren zclf genoot 7.e voor:11 van de vriendsehap die 
1.t ondervond van aile 'gclijkge~lemd(· ziclen ' die ze 01' die 
lessen ontmoe[(e. 
En ondanks hel feit dat haar eigen (;\lllilie steeds groter 
werd, (acht kleinkinderen. met aa nh ang, en denien ach ter
kleinkinderen), - haar vriendenkring 7ich uirbreidde en 1.1,' 
ook enkele tentoonstel1ingen hic1d. zodat 1.<: steeds cen ruim 
afLClgehicd had voor haar bij1.onder mooie aquarellen 

yond 1£ het 01' cen bepaald rnomenr genoeg. Ze wilde weer 
cens wat anders. Ze kocht een oventje en legde 2ich loe 0» 
hel maken van Emaille: 's. Een \'oor haar volkomen nieuwe 
techniek die ze met behul p van wal hasislesscn zichzelf gro
tendecls aanleerde - gewoon door te experimel1leren . Vader 
was hierbij een enorme srCllll. Ilij hiel» ha:u hij her bedie
nell vall de gloeiend here: oven, - en hovendien maakie hij 
schiuercnde doosje:s vnn e:hbdtoUI wa:!rin hij de emaille's 
mOlllecrdc. Na vadc:rs overlijden durfde moeder, die IOCll 

bij n;a '82' was, de bl..-Jiening van (Ie: oven niel meer aan. 
Haar hand was nier meer ZO vaSt en ze was bang dal ze hij 
die hoge lemperamTen ongelukken 'LOU maken. 
Hel duurde een klein jaaT v66r haar f1atje gcbouwd en inge
ricin was, maar loen 7.C cenmaal op orde was begon haar 
aniSl ickc blocd weer te kriebelen. Ze verruildc haar emaillc
oven voor cell vee! veil igcre porcelein-oven en begon waar
achtig weer van voren af a:ln met een nicuwe techllick - ' her 
porcclein-beschildercll'. Haar ia:usle Slu kken zijn jammer 
genoeg niel kb:lT gekomcn. Eell m:land geleden Yond ik haar 
11010 ecru achter ha:lr werkt:lfcl, nuar hel ging nier meel" V:ln 
harte, "l.C had te vecl pijn. Halr Kerslcade:lucje voor mij is 
Ilooit hc1emaal klaargekomen, een schaal mel wine vogels 
waar zc nog iets aan rOC had willen voegen. lk heb hem mce 
naar IHl is gcnomen 7.oal5 hij is e:n ik zal hem koesreren als 
een laatsle lastharc herinnering aan Moedcr. 

Dutch Donation Assists 
Milton Peters Copying 
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FOTO-PUBLICATIE PER FAMILIETAK 

Oil wordt de vijfde van de :Ichl public ities: aan de bCUT! is dil jaar de uk van GREGOIU US ( 1802), waarvan we de samcn
stelling cerSf heel kort [:lIen volgcn (begin! NP biz. 362) 
1..O' [} fow-reponage blijfl cen mocilijkc 7.aak, o.m. wcgcns on volled igheid ell kwaJi lalicvc gcbrcken. En beperkingen moctcn 
we ons opleggen: basis is de in Kronick 1987 gcpubliceerdc opslcl ling vall de in leven l.ijnde Mees-naam-dragers/draagslc rs 
en hun voorvaderen. 

Gen. Vlll: C IU,.(;OJU US (]S02) 

I 
Rudolr i\d~'""='"""(c18,,3"n,-___________ c-_ 

-------Rudolr(1868) J'5!arro( 1872) 

Gen, IX: 

Gen, X: _----:== T______ ~ 
Gell , Xl: Rudolrone (1,)()4) H"dolfi na l.ec"den Frcdcnk Aa n inc Mary Jeanne (1903) Grcllorius (191 4) Amy (19 1 0) 

____ A~d~,~;.~"a:.:.('~900~'::::o=~"(;·o,~dc(,',?o~2CI-----_ { 1907) ~ 
Gen. Xli: Arn iC:l Mar;a Rlidolr$d,;t>,i~n Wijnand Adri •• " S""ki. Iris Jolm 1 'r.In~iK1'~ Ronald GabriCile 

('33) Hildcbn1nd, ('31) ('34) Ebu ('55) (,47) Rudolf ('54) Eli§>. ('57) 

~ I I I 
Gen. XIII: Monia Okmo ('GO) Roland AI". Joh. ('GO) Manon ('68) Fffironia (,91) 

Allard WijllJnd (,62) Erik Boud ....... i)n ("61) Ni(ole ("69) Ro~ub (,94) 

Gwendolyn (,63) Kosp.> r l",rnanud ('6J) Nick ('94) 

Vince", ('66) EtI,arJ CI"i"i.an ("M) 

David Ern" ,,"d ("8 1) 

Valcmijn Ric hard ("82) 

H ilde Johanna (,83) 

GCl1cratie VIII - X 

G"f/I,iUi(l802) x Sara Christin" Mffl-Spm'~r will t.,1r Rliu!J Ad,illa" (1837) wrbi"rmis 111(1 OI:in~ 

lilil/11TO (1872) 
,,;. ...... f.,.ffl .. If,..."""R~ 
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Wjf~tmu, ikrnard", 
~~ R"do/fiM (1904) jarob,-Mrts 

R"do!fybau;an l'fi!tUbra~d, (1931) m Ch';"ill 
Elizabrlh Mrts-Hrn"J 

Generatie Xl, XlI 

Rurlnlfi'''' Adrirmll (1900) 

W;inll"d Adr;",,~ (/934) 
il YI 9· /')f<J Uh "", It.! r ... w) 

I')J(J ! ,h. m . MM '-,o",h", 

Rowdd Rudol/(l951) m A"'li~ van firrhl " 

m Eva Lotlr Alen-Chri,uller 

(l9 W- 19jl~. ,""A.A.A.LI . . WHOm) 

Dietrich Wilhelm m Arnica Mar;a (1933) 
f~url-Mm 

Sasha Iril EIe"a (1955) mAul Gr(idanul " 

Gabrirlle Elisa (1957) m Wille", Tu!" " 
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Monita Oftino (1960)(11 HmlUm .... " Hk"ft • 

f/':IiJ.1t,t1>._f'Sch<m) 

Roland Ain:andn joha""ts (1960) 
(11 A,.,..n~ M=-Dirlnwagn 

Generatie XIII 

Allard WijnalU' (196!) 
'" Gudron M,/rin Mm- Wi",,, 

EJs4rJ ChriSlia"" (19M) f)"u,d Hnumurl (/981) 

Manon (l968) (11 joh""nts 
!1!rodorul ."''' &u.rk • 
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Nick (1994) 

Vi"e""t (/966) 

Kaspar Immlmu~1 (1963) 
rll UmtlllllU M=-Imkn 

P,hrrmia (/99/) ROJula (1994) 



Het dagboek van Jacob David 
Mees (NP 340) 

In het aTchier van de funilie MCC$ bcvindl zich het dagbock 
dar de Ronerdamsc sllldcnt en bankicrsZOOIl Jacob David 
Oaap) Mecs (1852-1875) van 1 april 1872 tor en mer 10 
oktober 1874 bijhicld. Hij doct hicrin vcr~bg van "Lijn lcvell 
als sruJclll te Lcidcn. de omgang met LlIlli jie, vrienden ell 
kennissclI, en de boeh~1l e ll overigc lectulir die hij lOt zich 
!lam. Als wdanig vormt her dagbock <:t']1 illlcrcss<lmc broIl 
voor het srudelHcnlcvcn, hel familiclcvcn van de gcgoedc 
burgcrij en het leesgedrag in de negenticndc ccuw. Het is 
educr ook, ell misschien zelfs voora], her OJHrocf(~Jlde rclaas 
van cen veelbelovende jongeman voor wic de werdd open 
leek te jiggcn, maar die tijdcns het makcn vall zijn lOckomsl 
pbnncn plorscling werd gcconfrontcerd mel cen ziekte, 
w;larv:m hij maar al te goed wist dat hij er spoedig aan wu 
overlijden. 
Jaap Mees was dt, won van Jan Mees (1822-1896), een van 
de lien broers uil ho.:! omvangrijke ge·/.in van Rudolf Adriaan 
Mees. Jan Mees was een "knap en practisch zakc nman '· . een 
"man van de wereld en aangenaam in den omgang". en hij 
"verswnd uitnemcnd de kllnst om den mcnschen de waar
heid Ie zeggen ronder hen te ontSlemmen". 1-llj hllwde 01' 
25-jarige lecrtijd met de 19-jarige Joanne Maria Cornelia 
van $wlk, "een van de mooie dochters van den houthallde
LIar Jacob van $wlk". Hoewel niets het geluk van de ruim
denkende Jan Mees en de knappe Joanlle van Stalk in de 
weg leek te sman, sloeg het noodlOI hdaas wreed IOC. Nadat 
reeds (wee van zijn "Leven kindcren waren geslOrven , werd 
het uiterlijk in 1861 duidclijk dar ook zi)n VTOUW aan I.h.c. 
Iced. In februari 1862 ging het gehele gezin naar Zwilser
land, waarschijnlijk in de hoop d~u de zuivere bcrgillclu her
std zou brengen. Het verhlijf in Zv,,·itscrland ro ll cchler wci
nig helpen: haar IOcsrand verslechlerdc slcnls verder. Nadat 
ecrst nog de 15 maandcn oude Johanna Maria Cornelia 
Mees op 27 okrober 1862 overleed, sl ierf Joanne van SlOlk 
op 13 maarr 1863 te Clarens a:m hel meer van Geneve. 
Hiermee was de lijdensbeker voor Jan Mccs cchter nog lang 
niet leeg. Al zijn overhlijvende vier kindcren lOU hij over
leven. Zijn oudste won Rudolf Adriaan srierf in 1873. 
gevolgd door zij n tweede mon Jacob David in 1875. Zijn 
dochrer Johanna Ida srierf in 1885 en zijn oudste Maria 
Elizabeth Adriana (Marie) in 1893. Ulteindelij k zou hij 
slechts een dochter llil zij n tweede huwelijk overleven. 

In september van dit jaar verschijnr bij de uirgcvcrij Verlorcn 
her ingcleidc en geannotecrde Jagboek V3n Jacob David 
Mees. Hopclijk wordt hierrnee JeLe ollbekende t3k van Je 

Wij leveren nit voorraad: 
Ned. P;ltricia,u Nr (,7 Ao ·S.:\ : f 20.- incl. pono 

(w<larin on/.<: ""Ihl ige f:ltnilie opgcnomc'n) 

MClcnI<'gd: f25.- cxd. porto 

M"'/.<:nhord (R""",d,,,,,): f 30.- excl 1'''''0 

I>inlpdmces-kaart van Gloria. 
mel envdop, (2.- indo p<JflO 

CD', Lol. Mees, viool: f20.- indo porto 

M=ndas: r 45,- inc\. porto 

Besldling bn door b(;l;lii"g aJn Slid" i,,!: GM 

f:lmilie Mees enigslins aan de vergetclheid ontrukr. Hoewcl 
her lor van Jaap Mccs en zijn farn il ie uirerrnate droevig was, 
worJl het dagboek niet in het minSI gekenmerkt door zelf
rnedelijden. Integendeel, wie "lOU e r niel wensen het optirnis
me ell de levens[u.'>t te bezinen die lilt zijn laats(e aan(eke
ning spreken? 

\vij schrij,·c" 10 O'lOixr '" S''''O(C'' vandaag eell pradu;g 
llajaJrsweer. Ik wandclde mel Van Halflen n"~r hc( Holland 
Spoor. ~n n. in het Zuid-Holl.ndsch een hfOodje gege(e" I(e j heh
ben. wandddc ik ook weder naar de [ .. . J. Iloc lang · .... 1 h<:, "i(gaon 
voor mij nog durm? Op hCl ogenbl ik \"()CI ik mij krachtig. genoeg 
om de 7.a.lk met wrlrouwen legcmoci Ie gaan. maar ongdukkig 
weel ik dat eell pleuris in een week mij meer krach,en on",eenl! 

dan ik in 3 ",aanden lerug kan krijgcn. Ui, hel 51ilzwi jgen der 
doklOrcn bn ik m~1 ·,..,kcrheid opmaken dal mijll long in "leer 
,leduc locsland is. Groole waarschijnlijkhcid is er du, dll he' mi, 
gaal . Maar loch rich l ik mijll leven in Wilder mc om die groo,e 
waarschijnlijkheid Ie ixlreurcn en ik kan in gemocde vcrklaren da, 
ik !lb'w, [1~g~Tlwoord i gl rni j volslrl'k( nicl onge\ukkiger \·",,1 dall 
vr<>egn Wen ik nog niel wisl d:1I "'ijn leveusbns "1.00 skelu slond. 
Ik li jk 01' i<",.nd die celt 101 hc"Cf( in de sl~a(slolcrij t Il ItU led , in 
vcrwad\ling vJn dc 100.000. 

Thimo de Nijs 

Wlj d(/nkOI Drs de Nljs v(/n de Nljksuniversiteit Lriden voor 
deze (/(wkolldigillg - op om verwek - V(/II de door hem ver
zorgde IIi/gave. 

Financieel verslag 1996 
S,am !'an i"komJlm en uilgm'en 
Kwtc 
C<:>n'ribu'ics 
l> ijdragell Familiedag 1995 
OpbrcIIgsl vcrkoop farnilic-artikclclt 

KOSlen Kronick 
Diverse onkosten 
Ad"ieskns,cn >lallHen 

Ba,is saId" 

5.immvatring 
S"ldo Mees I'ierson pcr I 1.96 
Said" P""bllk p~r I 1.96 
L"saal Riel \vij'man-A.M. 
Saldo per 1 1.96 
Inkomsl~n 1996 
Uilgavcn 1996 
Saldo per 31.12.96 

S"ldo Mccs Pierson !)Cr 31 12.96 
Saldo Posrbank per 31.12.96 
Lcgaa, Riel Wijsman _A. M. 
Ikparco 
Saldo pcr 3 1 12.96 

\V,"'rd~ringfi,,,,i/i(-lIrljkrlm 

\X1aardc voorl'aad per 1 1.96 
Afn.1IllC in 1996 door vcrkoop 
Waardevoorraadper.:\ 1 12 .96 

• 

f 73,64 
f 10.668,68 
f 70,00 
f 277,00 
f 11.089,32 

f 7.876.18 
f 660. 10 
f 2.02],00 
f 10.557,28 
f 532,04 
f 11.089,32 

f 7.612.37 
f 2 2~5,Q7 
f 8 850,00 
f 18.707,44 
f 11.089,.32 
f 10.557,2R 
f 19.239,48 

f 8.286.97 
f 952.51 
f 8.850,00 
f 1.150.00 
f 19.239.18 

f 1.853.00 
f 277.00 
f l.576,00 
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Nieuws van de "fi.rma's". 

In de afgclopen jarcn kondcn wii cnigc malcn gewag makcn van vcrandcringcn hi; de beide Mec!s-aclivilcilen: 
oorspronkclijk, sinds 1720, cen bcdrijf; sinds 1964 geschcidcll optredend; sedert 1975 onder cen vreemde aandeelhouder, en 
sinds 1991 zelfs gcheel verschillcndc :aandeelhouders. 
Thalls in 1997,300 jaar na de gchoone van grondlcggcr Crcgorius, 1.iin cr bcidcrlijds wcdcrom structurcle wijzigingcn Ie 
mclden . Wi; wensen beidc 100el1 V:1Il 011ZC sum hierbi; ail e SllCCCS. 

R. Mees &. Zoonen Assurantien B.V. 
Dc hoofda:mdeelhoudcr Johnson & Higgins Ie New York, 
waarovcr wij in 1992 schrcven. heefl bcslO1cn 101 fusie mCI 
hel ('veneeens Amcrikaansc: financiclc concern Marsh & 
McLennan Companies. Inc., waarvan men al c!lige jarcn de 
naam 7..ag prijken op hun as5uramie-gebouw tangs de 
Bricncnoord-brug Ie Ror[crdam. 
Logisch dat hier imegratic 1..a.1 plaatSllind('1I tussen RMZ en 
di! Nederlandse assuran!ic-bcdrijf van gcnocmd Amerikaans 
concern. Wac men nocnll mondialiscring van de economic is 
adllcrgrond van dcz.c stap: RMZ 'lal nog sterker kunnen 
mccwcrken aan optimale service aan de steeds groter wor
dende wcreldwijde clii3nten. De Iciding van di! niellwe 
gevormde bcdrijf ul in handen liggcn van RMZ-hoofdman 
A.S. Strijbos als voorziner, cn <Iircctellr Marsh&McLcnnan
Nederland F. E.L. DOThout Mccs als vice-voortjuer. 
(hoc k:m de mez.cnbal zo rollcn!?) 
De gC'l..amenlijke naam word! spocdig bckend. 

WOlllrr~" /luk, DorhOUI-M m mU g~zin (NI' 261) zij" "if jakarla mour. 
nin"''' "wlillt il un oud Krali"", t""d. 1111 grofl{lig~ ..,."""rllili. 
ZirlJirr UII .ombi-foro. nog ~w" ill jfll""m~ dfllrill. IVrlk"m urug.1 
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H.M. 

MeesPierso n N.V. 
Ilij de in kroniek 42 beschrcven fusie Mees/ Pierson. onder 
hct dak van aandeelhouder ABN-AM RO-bank. bleken in de 
praktijk de speciale funktics van MP wz.eer eveneens door 
dez.c moeder-aandeelhouder te worden uitgeoefend. dus 
eigenlijk in concurrenrie, dat de bcvredigende en inspireren
de ;tctiviteiten voor MP steeds moeiJijker werden. 
En w hceft over[eg met de grote Nedcrlands-Belgische 
financ iCic Fortis-groep tOt vo!lcdigc overname van MP door 
dCle groep (wa:nin vall Ncderl:\Jldse zijde he! AMEV
vCrlekcringsconcern en de VSB-bank een groce rol spelen) 
gcleid. 
Voor Fonis belekem dit cc:n nieuwe ac(ivileil. en MP kan 
nu versterkt zijn hoofdactiviteiten uitvoeren. wals Corpor:tte 
Banking, Investment Banking. Private Banking en Asse! & 
Information Services. VoorLiner van de (hans gevormdc 
hestuursr:tad van MeesPierson blijft Mr ).Ch.L. Kuiper, die 
tevens als vice-voonirner fungeert van Fonis-Nederland. 

Vim Wl'ri"ld~ zijtk kr%", wij (t"n aIlII/II/ bJ.u4ijtk" uit hrllrkfoo"botk 1915 
u-aar MEZEN op II""" ,vrnuld. VrrmOldrlij'" y,ulkn wint hi""",,11 INMr_ 
.-adt,,,,. all""'" hrn hrk",d~ fomi/ukd", fI""fTrjfnr. 

NAAMLtJST 

""'" 0." 

TELEFOONDtENST 

U,tgegeven door het H oordbestuur der 

Posterijen an T elagrafie. 

Ja nuari 1915. 

D, .... ,," " " """'1.' ., " ... UUI .. t. "ULI '" to. , " '0.1 dO •• " •••• .... " .... 0'" "'I .... ' ......... ... , ......... " .. _ ...... ~I . ....... " 
.0 •• " 1' ••• I 0 .110 ..... . mO"'. ,do .. I ............. __ ..... to 
...-~ .... , .... _ .... ,-..... ~ 
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AA LS M E ER. (Rijkstele!oonkaotoor.) 
{Haarlem mermeer.) 

Dienuurell: Wukll3gen van 8.- Ym. tol 9.- .. m . Zon- en f'ee, tda!{.n: "In 8.- "m. tot 9.- \1m ., va n 1._ nm. tot z 
Eene open ba re apr,ektel I, Q'IV.still'l In h et Poot· ell TeleIl'TaMII~ ntoo r. 

Hengelo . ( 6 0r'" ell L ORn.kff). 

I·)" \( t;, ,\' .er, II . v. d ., Arb, M"kenl ull 
lU tes. Wa lle r , Eniehedel chlll.r. 
L",,"eku . 

" 
" " 1M 

• 
Ilnr"'~~" & n re~~rn . F", . 

Bloeml,ten. 
1I1I ... rdl & Co" Jlandel, k lYee-· 

hl'1l' I'. k lIoh» • .I . C., !I.nde .... ee u. 
n oUlod N"u l"fte rl .r.", J . H . 

"Oullvenu J r. en J . F. Olto. 
Jlo U. Cl;'ed ld· eo De po!llto
banll. Me. o '" Rltuma. 

, mIM.rl! e(\e. 
11aM e 

• .. , 
111:.0 

It;;O 
1496 
K ... 

U!O 

'" 
"" I,. .. , 
IIOa 
121, 
174 

K. 

'" 

. __ .. _ ----
,\le(, l" •• 1. ' n ' . ... d " D ... ~rsSl r. !l • 
.\lee r , 1\1 . v . <.I., Nleu\\' t Ebblnlf&
' I •. ~7. 

." eu·, 1'''"l v. ''' ., H lddlngn l r . I!O. 
.'Iee r , S . " , d .. I n bouw moter l_ 
~ttrl, • H oeJ'l dl~p Z.Z . 

;\ l cI'II , " II, M., In DOu wmot. 
Zu iderpHk 7. ' 

.\l l!es. F o . M ., Kalkr3 br., Boter
dle p . 

:\Iee ll, Fn. M ., Tra<fab • .• Wl n'tb. 
hde 

:\l eu, N •• fa. M. Mel't, Zuldpllr k 13. 
.\l eee IIzo ., " ., H~trt pltl n 1 6~ . 
" leu I.zo ., r., In H uisb . "t., 
VI.chrnll .kt 24. 

I\ Io'ell l..zu ., ... , nru ~tr. l a o 
I\let!l " zn., II ., H eere'inll' el 17. 
:\ i ec II, i\Jr. n. 1'. Dorbo ut, O ff . 
de . F rlHch Gron , H YPO lb. ban k, 
Zuide~lngel 3, 

i\ leelleobroek, 
IIndernellle . V. 
II'tn , Zwantst •• 

I\t ., Deo .... eo 
publ. ve.koop ln . ". 

I ! ookaotoor.) BRUMMEN, (Rijkstee 0 Vln e._ nm. tot 7.30nrl! . Zoll-en~entd 
, t 1 - nm .• Vl n '2 - nrl!· to t 3 .30 nm.. ~ 1 .rl e, C . J. " ., lI u lt e . ,Kleln I_ I ·vln 8.- YTn · II· m ' \' b"' , ·~tturen: W e,kdlg

on
. va n \.- om. to t t ,p- ~ ;n Tclt,, " I'unt IlO r. Snaden ur~ • t e t.. rb 

\ 

O'~ ~m.tot9. ;mj'isley'e1 Uld Ln bet 01 .,( 1", Mee&, n. T., G erl! een esecr , 
, 10 . openb.'. ,p. et U R Llk ... elf. Uroollbon l. 

e:
tne 

M e lderko ln H
P " l;~ de WLl d baan . 

,\ . J. P .. v 

Rotterdam. { (ALb lllle rljam. Bollin. ~."elL. I,d. IJuel. H 1JJeltuber~, l inelmonde, h: lllde;dllk • .'>I U5IIII ;, . 
Pe.II I" Poo.tllll'n i. Rldde. kerk, Schleb.oek, Selileda m. l';lIkkf,ytc., t n ' '1u rdlnlen,) 

ee l lO M te r llo mp y. Eml" I;" 4"i~ .. 
J' .. ll,ke/n~ In '-'b~k. COlld. 

t( IcI,tslnRtl 26. 
/\G:J77 1\ 1« .. , O"me , " ·oonh .• Wnt. 

tttdljlt 94. 

( 

101 /\l ee. , A .C., woonh., ",,,11'101"6. 
6~"~ I\1P", nr. II .. PoliUurta. woon h. 

l.euveb8Y.n SI b. 
IHO:l J\I~ "" J • • 1. L ., \ \·oonh., Doom. 

p jel 25. 
7JD I\leu J\b. P .. J " woonh., " a rk . 

Inn 20. 
3 130 J\t_ I'. I h.n .• J ., "OOnh., Wet-

lerl'~n ' b. 
3G90 J\ leu, L . D •• woonh .• ,' . Vollell' 

hOy'enst •• 25. 
11-I1i l\I ee&, I' . D .. "oonh.,ll athenener. 

lo~n 23.1. 
:111:!7 !\Ic,"p. I'h .. ",00,, 11., I(on, Emrn ~. 

plein 5. 
I U~ J\l e . s. !\I " . 1\1 •• woon ll ., Vee •. 

k~d. i. 
:!O:l3 ,\I •• " •. \11'1 • .\t . 1\ .. "'oonll \I'e •. 

Itrllr. 50. 
10201 l\lee .... \tr .n ., ... oonh .. P . rkIUn IJ . 
:;"; ~ I \t.,.,. n . Alo., Ur. n . /' ., woonh., 

I\·tllenlr. 46 
1048 Meu . Or. W ., l 'olltle. Cente~hteT, 

"001111. "·G r~Y.nd ijkw!l1 ] 19". 
1<U2 "I. m. 1'0Jiklin;tk, \', Olden. 

b' f!,tvtldl . t r. JD3a. 
2111 !\Ieel , !\I •. W. ,\ . , wonnh . l'nrk. 

lun 9. 
.'I0iO ,\leu, I\ l r . 11". C. , "·oon" .• Westt • . 

,Io,tl Jln, 
IW!!O I\1PeI R .AlA •• Mr. W . C .. Ad,· . 

tn proc.. Ui"rl:a~td"l~pn 26<1, 
"001111. Ttl 110. 14.":3 bllt. M.s. 
". 810mmeo\tln &. JOtob,on. 

:lIIno I\ l ee~·"t~lonch)· . \I""r"woonh .• 
Wutettlr. 48. 

211' I\l re!J-r. lr l ~ I "n" ,1, \ It" ' r .. 
w<to"h., We< t e'iill~tl 9'1. 

2 .• ;1:-; l\Iee"- " nllr. !\In.,.. \I'OP"", 
WtftNk~dc 25. 

'1; ;"';0} I\l e .... dt ,\10"" ", lin· en .'port .• 
7:'ir.~ \\ 'oIlJhotk Ji~. . 
GII ~I 

GII!:I , !'oIeu ... ZOOD.U. II ., hoau. 
UII21 I Zuldbluk ~~. 
UII!;; 
6 112:! 

'(:; :13 1 

I\ lfU &. Z("o .. " .. , H .. Ald . Au .• 
Zuldt.>look 4- 6. 

At,.e .. . Atr. J. W. AIl 1uU, "oonl<. 
Nle""'e IJlnneu,,"~~ 1'0, 

I\ l ee ' e rl'!" Hr. A . '.. Art... 

! nkantoor.) (Rijkstele 00 

Zeist. 

E Id . eo WlflllnLd.j Zutphen. 
l B. rum meo, ' ~ \ 

__ _ :!~O 1"1" ...... . . ,11: I' '! . A r ll .. SI'tks!. 
Fnnktnllet: ,. \'tfhltl>l", 

e.-en t' .L 51-1 1\1U I , I\Ir. 1\1 ., .. 
,......... £t{d~. I Dernl,. I\!eH . d e 

3311 I\l etll-T le U "£ {de 
' Yed ... : t BRt,e, • . 

• 
4 7 1\1r .. ", ljk "null , .I. II . " •• " Me 

H"'h~lte '. 
12:> 1\1.ehe ltn. G . " . . . .. ·Colll.ll t 

a''''t ~ li\.'artnh:"" l el. 
tUG ," e erdh, l; dt Y. i\"1~. Oouwkun _ 

dli/en en A"nneme"". 
K l UI 

" 11101, 

'" .. 
1\1 ...... n . A .. BOlth tn i)uln. 
I\IC" " "'Cllhl'rU. U .. Illoemll~ . 
J\ l d JH , ,I ., YlteiChhollwer. 
J\ l clkl" r leh . ln n. U'r~ .. ht s ehe. 
i\ l e Joi .. " dt :f.n,,,,,. I\'. V . S toom. 
...n ll .. ~he rl j, :OH ,·ll kL" .. . ' ·oo rb. 
1\ . " .. 

:;09 I\ I .. hill \' . Cllrlllo.,e , J h r .. 
.. I(ro&iji>.ek·'. Ri,,,nbufll. 

~;; U l\ h , ,·jl.., h , 1\1 ... II r . II . Y. oJ., 
Ad~.·Pro~., " Vt. llltl'·. 

') 10;; I\l e r l dl, II . 1\1 . ~ . d . , "lIeere· 
Wt~c"". 

') "11 J\ 11' ..... ch . :\ l t l . S'. J. ,·. d ,. "Elkcn. 
ho'''. 

52' l\I t t .. lerkamp, 1\ l r . 1\ . II .• 
.. Lindenhotfl", D.irbtfIlM. 

I!IO 1\111I" .!i, J . G., Apothtkc • . 
2. 1 ,\ I ""H. II. 4i .. 
1i UU .\lu l " . OncI·loo. d e. "tit Hont". 
aou -, 1 .. 11 . II HtMlltllnt, .. , I ~II"""~hu; , ". 
l>:!O I\ l ull.·. e ll",." .. . (!, 1\ 1 ~'· r .. Joh ~n ' 

nl<"tt; ' , 



Faits divers: 

I. Annclic Mccs-Lubherrnan Ie Socse, de vrouw vall OilS bestuurslid Lucas en ;Klier in diverse ma:lt
schappclijkc verbanden, werd op Koninginncdag onderscheiden :lIs lid van de Orcle van Oranjc
Nassau. Om.c felicit:uies! 

2. Dc kleinkindcrcn van Gccnruid;! Hermina Mces-Oving waren bcgrijpclijkcrwijs 
niet tcvreden mer het plaaljc in de vorigc foto -publicatic, pag. 7. 
Hicr, met Olne excuses, folO van cen krijuckcning van vader Hernwn. 

3. Ui! het jubileumblad vall S.C.H.C. (1907 - 1997), lIilthovcn (Srichtsche Cricktt & Hockey Club); 
"Dc in 1908 \loor kleedbmers en w:ncrpomp opgcnOlllcn obligatidening werd door de pcnningmccs
rer, W,e. Mees, keurig afgclost." 

4. In dank ontvingcn wij voor Olls :uchicf diverse S(\Ikkcn V;1Il Olne bloedverwanten Jan Willcm s'Jacob en Jan Nauta, 
achtcrklcinzoons van rcsp. RudolfPieter Men (N!' 305) en Marten Mees (NP 350). 
Inmiddc1s is de catalogi.o;ering van dit archief lOe aan een grondigc aanvulling (alles sinds eind zeventiger jaren) en 
rnodernisering (op compllTer) helgecl1 geschiedt door Drs K.M. Pompe van de Ronerdamse Archiefdienst. 

5. Onze violistc Lola werd weer g6nrervicwd voor de radio: op 1 september kon men haar 
levensgeschiedenis bcluisreren bij de Tros in heT programma "Als de dag van gisteren". 
Haar beide CD's zijn bij ons beschikbaar. 
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Barend Mees 
Vice captain. 
WicketKeeper. 

6. Ook onze pianisTe Reinild Calavazi-Mees (N P 316) is druk bezig. Haar eerste Respighi CD ligt al in 
de wlIlkd (CCS 9396), de 2e ell 3e CD in deze serie verschijnen in het naj:w. En rijdens he! 
Orlando-festival in augustus (Kerkrade) treedt zij op met de b,lrilOl1 Jochen Kupfer. 

7. Maribert Mees-Rijken, schoon(klein)dochtrr van de schilde
rende Herman ell Mans, hidd in hee K,lrOttenGbrickje aan de 
Plas'l.oom, Rotterdam, haar ecrSte aquarellen-lenlOonsrelling, 
op 11 januari jl. Svp herhalen! 

8. 8;!rend Mecs JRzn trok rond Kerst/Nicllwja;lf 
mct een jongercn-clftal van de Kon. H.C.C. naar 
Pakistan. Drie wedstrijden uit de serie werden 
gewonnen. ' -low's that! 

.. , ..... " , .... ,; " .... , ...... , 
~ ..... ". '.":'I.J. ' ~I ••• _"' . k ." ...... 

, .... . , ... , ...... , ""- ' 

"'" ~".~",i'" ..... ; .• , ......... " 

Rh hard hi tting low order 
batsman. 

9. In dank ontvingen wij van Mr J. van Lclyvdd, onze contaetman 
voor de f:1milie van onze oersmmmoeder Sara Mees-van Lclyveld 
0734 - 1823), cen inreressant verslag vall flieTer de Monchy, Adria
nus Caan, Adrianus Mees en flieter van Ldyvdd, over hun reis naar 
Belgic en Frankrijk. (1760). 


