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50 maal KRONIEK 
N;jdat op 19 juli 1936 de Stich ring Gesl:!dll Mees was liggen bij Philip, inmiddds zdf retired, die enige malcn uir

opgericht, kwam in d<."Cember 1938 de eersre Kronick UiL \X'el voerige inlcidingen schreef en daarna samen met Henk nlar de 
vakcr zijn er, vooral in vroegere tijden, jaren overgeslagctl bij Haagse drukkerij 'de Residentie' (I:ner in Zoetermeer) is 
het uitkomen van de Kronick: en zo is hel gekomen dar .... __ gestapr, waarrnee een goede rel:nie ontstond: 
rhans, 65 jaar na de oprichting van een f:1TllilieslidHing, dele drukte ook her Nederland's Parriciaar, hel-
de vijfrigste kroniek het licht ziet: voorWllr een reden geen ons ten nutte kwam toen we in 1983 om~e 
om aan deze Kronick een bijwnder :lCcemje te geven . eigen familie moesten laren heropnemen. De 

Een ding is zeker: nimmer gar de Kronick cen 
inhoudsopgave. al is het diverse malcn overwogen. 
Daarom bevat de7-c jubilcum-kronick fen lij>! olin de 
opgellomen artikelen. exdusief evenwcl de ruim 120 
necroiogiet'll evenals de j:l:I.rlijkse financicJe verslagell. 
Ook een bel:lIlgrijk aspeCl van elke familievereniging nl. 
de fillnilieherichren la:H zich niel verder herlden of 
duiden: de ruim 200 huwelijksmeldingen, de ca. 350 geboor
te-annonces en de ruim 250 overlijdensbericlHen hebben voor 
zichzelf gesproken. En rellslone zijn ook de uilstekende jaar
lijkse inleidende stukken vall voorziner Ru Mees LFCZll ni('[ in 
orlZe lijst vermeld. 

Mr. We. Mm 

layout van deLe Haagse Zoeterllleerders 
geschiedde echrer in AaIsmeer, en dar werd 
loch wd erg onpraktisch wdat naar de regio 
Rotterdam werd teruggekeerd: en na een korte 
tussenfase naar de drukkerij/layout-firma 
Uniprinl te Schiedam. Un iprint heeft zich -
welk een 10eval - lOjuiS[ aangesloten hij de 
drukkersgroep van Wyt & Zn., lOdat w:lfelllpel 

In de eersre periode is de Kronick vooral her werk geweesl 
van onze opridHer, Willem Cornclis, die op de lechnischel 
:ldrninistr:llieve afdcling op de bovenSle verd ieping van R. 
Mees & Zoonen onder leiding van de btfaamde hter Lou wen, 
e.e.a. liet kharmaken, zodat de bektndt Rotttrdamse dfllkker 
Wyl & Zn. de zaak kon drukken. Na nog in 1941 en 1942 Ie 
l.ijn uitgekomen, werd vanaf 1946 de Kroniek wetr vr ij regel
malig gepuhliceerd, totdat in de zestiger jaren de vtrvaard iging 
in eigen hand werd gellomcn. De firma Ml'es toell eell eigen 
huisdrukkerij alwaar Willem Cornclis vanuit de Rouerdam
sche Hyporhcckbank, waarvan hij direCleur was, de kopij kon 
aficvt"ren. Na 1975 echter, toen de firma Mel's Lich a:rmloot bij 
de A.13.N., leek het beter de vervaardiging los tc koppelen vall 
RMZ, en werd afscheid genOlllen van de vestiging in Albl:rs
serdam. alwaar inmiddcls onder supervisie van de heren Sme
man ell Scheelbeek het drukken was gaan plaatsvinden. Na 
1970, het ster~aar van zowel Willem Cornclis ;j ls van Jacob 
Mees, tocziend firmant van de firma-7.ijde, kwam de leiding Ie 

dC"le (50ste) editie is gedrukt in het oude gebouw van Wyt aan 
de Pieter de Hoochweg, alwaar ook mel Kroniek 1 werd 
gestart. Maar deze cornbinarie gaal alweer verhuizen, wei bin
nell Rotterdam. 

N:i de periodt W.e. Mees (1936-1970), waarin eigenlijk 
her merendeel door hemzelf hehanddd wcrd (tot 1970 worden 
nergcns red:lcticlcdcn gcnoemd) komen P;IS tt' voorschijn : 
zijn dochler Cornclia Arnold-M ces, rcdacticadrcs 
Eleonore Stakcnburg-Mccs, redacticadrcs 
An Vr<'"<.xle-Mecs, ook dochter van W.e. 
Sara Verbrugge-lv1ees 
It/-I. Mees Ihn (Ru) 
B.E Mees (Boudewijn) 
EE.L. DorhOlll Mces (Prik) 
I-I.E. Mccs (Mans) 
Ph.A.]. Mccs (Philip) 
1-1. Mces (I-Ienk) 
Madelllle teT I-Iorst-Mecs 
Hilde Mces-Veth 
en Hans Mee ... Bzn: adressen/etikerten 

Mr PhA.}. Mus 



En nu: wal was hergene dal via de redactie en in(lividuele 
:IUteurs zoal in druk verscheen? \X!:lar geen ameur wordl ver
meld, Icze men: redactie. 

October 1939 Nummer 2 

~ KRONIEK 
I .. ~ ~. 

Na een inTeresS3me opsomming van nog binnengekomen 
familieporrreltcn en de linksonder afgedrukte eerSle ledenlijst: 
- Ecn ongeluk dal goed afliep, Johan Greg. Mees, (Zijll vader, 

jllll Rudolf. 78, //IllS in jlln. 1934 in de Mllllj geval/rn): 
- Bijdrage lOr gcschicdenis van Ommel:wder Mezen. Regnerus 

Tjaarda Mces: 
- Inlichringen gcvraagd inzake mw. H.S. Mees-Br:ldy, B. Dor· 

hour Mees. 
"STICHTING GESLACHT MEES" 

~~ ~'OOC'" OH OOM·. ,nO"" .,~ •••• "" '0, April 194 1 N UITllTlcr 3 
~~ DCI.c Kronick nr. 3 verschijnl Illel een nieuw hoord. op l.cer 

Ie waarderen wij1£ vervaardigd door de heer Pam C. Rueter die 
bcide rakken der f.l.Inilie daarin opgenomen heeft. 

December 1938 Nummer I 
Uiler:mrd wordl begonnen mel ecn inleiding van de hand 

vall w.e. Mees, w:mrill deze aansluil hij de komst van oll»:e 
f:Wlil ie in Nederland (1596) en hi; de opriclHing (19.76) van de 
familicslichling, voons onder vermelding van stukken die lOen 
reeds door familielcden waren IOcgt'7.onden "oor hel archief. en 
l'en korle fin;lnciclc samenvaning. Ziehier de anikelen plus 
auteurs: 
. De lerugkeer van Napoleon naM Parijs in 1815, Mr. ItA. 

Mccs; 
- Feest7..ang bij hel huwelijk van Mr, R.A. Mees 1811. diehler 

I loog; 
- Mijn be7.0ek aan den Socsochoenan van Socrakana 1845, Mr. 

H.W Mces; 
- Van een dominCo' die liever hooide dan predikle, N.R.e. 28-

6-1936 (Ds. PnrllsMm, 1644-1717). 

Her voofwoord is extra lang v:U1wege dc gcbcurtenissell V;11l 

mei 1940, die de gepbnde familiebij<''enkornsl in hel bankgc
bouw mel w:wdcling langs oude Me"tcnwoningcn 01' 22 juni 
vanzelf annuk't':rden, en die mededclingen over .erloren gcg.l
ne :taken nodig maaklen. 

I.EDENUJS'I' • ("ijgC'H,r~1 10 1 "II . Jun' I O~Il) 

Alphc~. Dr. G. ""~. 
,\IpIro. J, .. G ......... 
Akl.,;j ~_. l.. A .. 
_101< M<H. M.rt. S. A. p, 

a._~ •• ADdrt ... Mtj. 1. c.. 
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51 .... M« •. 104 ..... 1'.. 1\ .. 
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W ........ r 
H_ hoi Nq_" 
R",,,rdo. 
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R",,,,&,,, 

Du 1I •• ~ 

Goo "'""".-810< __ 1 

U.m;h, 
",_ .. foot< 
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R"" .. <10", 

u"""' ..... 
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• Med{·dclingen inf.ake ninlwe aanwilmen voor hel Archicf en 

M.." , 10.1' 1, It L .. 
~ ... -<k M"".hy. M.v •. G, p .. 
M .... , 0., H .. 
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~-11"".-.. 
Z",pb<. 
1I", .. rdo .. 
H,I ......... 
S,1,ho"'" 
0.01-1. 0\1 
R",,,,dom 

5<hov."".g .. 
lit. )1;0."'1 

11"" .. <10 .. 
H»<Dde,1oo 
R"'t<tda. 
R",,.rd ... 
0." rINg 
R", .. tda .. 
HUll If' tloldo 
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M<v" II C. 

im.ake divcrse f;unilieleden ell hlill vcr
wan[sch~ppen, W.j.L. Podnuns; 
- Fr("g~tschip "Acrolict" van de fa. Mces 
& Moens, A.C. Mccs; 
- Een goe<1 gelUigschrift, (bij dr gOlld~1I 
brlliloft 1'/tII OIIU IYJI)TI'llda Pirtrr 1'1111 

Ll'fyv~1d lIilgNprokl'l1 door IJl'm uitgnpro
krn OVfr Zijll sdJoollwolI Rudolf Mus). 
W.e. Mecs: 
- Verdwenen familicponrcT (van de 
echtgenote van 011l.e voorvadcr Os. Gre
gorius), W.e. Mecs. 

J anua ri 1942 Nummer 4 
- Een intereSS31l1 handschrifl beIreffen
de den Gron ingschen lak van het 
geslachr Mces, W,].L Poelmans: 
- Dc juweekn van Maria de Mey, W.e. 
Mel'S; 

- Een wondcrli;ke bclasting (op Imllr
plNd~r), W.e. Mecs. 

Juli 1946 N ummc r 5 

- Een misluklc bns (om Nllpo/roll te 
zim); 

Indian Summer, w.e. Mces: 
AJkomst van voornamen, w,e. M<.'CS; 
Kindcrdood, W.e. Mees: 
Dc (alc Kana:ins, We. Met'S; 
Een ellg:lgemenIS- en heke1dicht (ill 

ren gelukwms-brir/ van JOIIl/lle VIm Slt/p
horst-//llf) Lefylleld), W.e. Mees: 
- Een t:1miliegcdicht (Siegmbr~k 1't11l 

Hrllkr/om-Mm), W.e. Mccs. 



Juli J 949 Num me r 6 - H.E. Mces Sr., Ch.A. CochcrCI; 
• Bijdrage tot betekenis van de symboJick van ons fiunil iewa· 

pen, Dr. C.H. Mees; 
- Ellkele aanvullillgen op de in hel vorig nummer gepublicecr. 

de gcslachtslijsten. 
• Naschrift, w.e. Mees; 

D ece mber 1954 N ummer 10 • Een engagement"s- en hekddicht , W.e. Mccs (wefiiciJl fill I~r· 
brokm vtr/0I1illg Mofi·Mm); 

• Het verkocllte paard, W.e. Mees (1/I1/(/r/l(O/ displIl/f); 
• £en oud tijdschriftartikcl over Mr. Marten Mees, W.e. Meesl 

J. V. Wicrdsma; 
- Jan Rudolf Mees, W.e. Mees; - Twee miniatuur ponretten (v~n H.W. Mccs I A.H.e. Mees

Sprenger van Eijk), W.e. Mees; - Twec Miniamren, (door Maria Mt~-f)a1/ Dorp: Johaml~ 
Robnt, Lnmbrrtus &mardw), S.A. Vcrbrugge-Mees; - Een ongcluk dar goed afliep (Airing Mm I E.A. Buning) W.e. 

Mce.s; 
- Dunlop-Mee.s (lUI« ",i"iarullr-porrrmm), \'(I.e. Mecs. 

- Jeudportrellen: S.A. I~ Bacldc·Mecs en j.M. Hoynck van 
PaJ>cndrccht. 

Januari 195 1 N ummer 7 Fc brua ri J 956 N ummc r J 1 
- FolO installatie Philip Mecs als voorzin er Afrika-Instituut; • Portrenen, Abraham Comelis Mecs ~Is koopm~n, J.D. D~u

b:II1!OII; - Verdere aanvullingen op de geslachtslijstcn in Kronick nr. 8: 
- Een ontmocling met Rudolf Mees, w. e. Mees; - Foto Regnerus Tjaarda (1858) en Philippine Louise M~rie 
- lnnuem:a of griep, Mr. C. Mec$ M.n. ; (1859) Mees; 
- Dr. RY Mecs RAw., Frans Netschcr. - P.R. Mecs (1849·1931), N.R.e.: 

- Voordracht P.R. Mecs voor afd. Ronerdam Nederlandsche 
October 1952 N um mer 8 Proteslanten Bond; 
- Jacobus Hcnricus van 'I Hoff, B. van 'I Hoff; 
- Dc erfoom uit Indic; 

· OnrhulJing bronzen beeltenis Mr. w.e. Mees, presidell{ 
Ncderlandsche Bank 1863-1884: 

- Een naamgenoot die gcl ukkig niet tOI de filmili e behoorde, J. - Jeugdbricvcn aan Rudolf M(:es (181 5-1899), S. Verbrugge-Mees; 
Mees CHw.; 

- Lijsl van bocken met als schrijvcr Mecs, in bibliorhcek British 
Museum, J Mccs PR7,I1; 

- Grole ofSI. Laurenskerk en de Me-len, w.e. Mees. 

November 1957 N ummcr 12 
- Geslachtslijsten. 

Jun i 1953 N ummer 9 

- 0001' kus(Vaarder Adine door rnw. Mecs-Berg, en andere 
gebeunenissen; 

• Lcdcnvcrgadcring St. gcslacht Mecs 01' 29 november 1952 
len kantorc Rotterdamsc SchccpshypOtheekbank, aanwelig 
22 leden, decls mel echtgcno(o)t(e); 0.:1 worden a1s nieuwe 
bcslUu rslcden gekozen: Prof.T.J. Oorhout Mees, Ir. R.H. 
Mees, H.E. Mees Jr., Jacob Mecs; 

• Levensbcschrijving van ome vader Willcm Comelis Mecs 
181 3· 1884, A.W. Mees: 

- Onbckende naamgenoten; 

'/i''7J;;;q!.,6 'if 
~q f.;' 

• Hel Rotterdams geslacht van Hoppe.steyn, W.e. Mecs; 
• Adine Pol, w.e. Mees. 

Januari 1959 N ummer I3 
- Vcrgadering Stichting Geslachl Ml'CS 30-8- 1958 (foto); 
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- Os. Pt"Hm Nieuwlaml, \V.e. Ml"CS; 
- Levtnsbcschrijving van or17.e vader Willern Cornclis Mccs 

1813-1884,A.W. Mecs; 
- Foro \":raher Mees. 

Maart 1960 N urnrner 14 

- Foro Anna Jacoba (1847) en Rudolf Adriaan (1845); 
- Mr. W.e. Mees en de April-bewegi ng, Mr. W.e. Mees; 
- Ec.,n gouden bnriloft te Leider<lorp, Mr. W.e. Mees. 

Mei 1962 N ummer 15 

- l3ijl"Cnkomst te\'ens verg'ldering Stich
tingGcslaeht Mees 14-10-61; 

- Lijs! van miniaturen geschilderd door 
tnw. M. Mees-van Dorp; 

- Hu1diging dokrer L.Ee. Mees hij 
afscheid lla derrig jaar huisarts Scheve
nrngen; 

- Reproducties porrrel!en Adriaan en 
Cathar. Elis Mecs-van aordL, S.A.v.-M; 

- I)s. Cregorius Mccs (1631-1694), eerste 
Mecs. 

Septe mber 1963 Nli nuner 16 
- Verdere aanvull ingen gcslachtslijsten; 
- Een nieuw bock van Mr. W.e. Mees; 

ded, Mr. W.e. 

- Os. Cregorius Mees (1631 - 1694), slor. Mr. \Ve. Mees, 

October 1964 Nummcr 17 
- Thorbecke, Mr. w.e Mees; 
- Een 1;ilveren bruilofl, Mr. W.e. Mees; 
- Fecsrnng rer Zilveren brui lofle van 

Crcgorius Mecs en Johanna van den 
Herg, M. van Kouwenberg; 

- Gedicht bij deU' zilveren bruilofl, 
Gerardus Arrenberg. 

December 1965 Num mer 18 
- Grcgorius Mees (I737-1778); 
- Her geslacht van Oordt, Mr. W.e. 

Mees; 
- Foto Olllvangst Urrecht 1902 van het 

Zuid Afrikaanse driemansschap; 
- Mr. Willem Comelis Mees 1813-

1884, Mr. R.A. Fockema. 

Juli 1967 N lImmcr 19 
- Mr. Fokko AIring Mecs, t 819-1900; 
- Three sisters visit Frans llals (Bim. 

tdn(', 7(tiitlm do("ht('n J-Jmri Mus), 
- Diamanten bruiloft~-hcrinllcring . .,

bord echtpaar Mees-l3erg CIl -pe nning 
Mecs-van Teutern; 

- Hel beroek van Napoleon aan Neder
land; 

- He! ponrel ~n Os. Gregorius Mel'S; 

Tho,wrlt( 

- Hcrinneringsmedaille AC Mecs 25 jaar dire([eur Internal. 
Crediet & Handelsver. "Roltcrdallt. 

November 1968 Nummer 20 
- FOlo diamantcn huwdijksfeest edit

paar Mees-l3erg; 
- Bootreis Zwitserland, eersle dccl 

1842, Mr. R.A. Mecs; 

4 

- Schcepsrarnp bij de A1.Orcn 1966, B.E Mccs; 
- Mr. Marten Mecs. penning 50 jaar comm issaris Spaarbank. 

September 197 I N ummc r 21 

- In!cidend woord na overlijdcn We. en Jacob Mecs, Philip 
Mees; 

- BOO1reis Zwitserland 1842, slol, Mr. ItA. Mees; 
- 13rieven aan Rudolf Mces (1815-1899), S.A. Verbrugge-

Mces; 
- Drie knikkers, Cornelie Arnold-Mecs; 
- Fokko Mecs, bceldend kunslcnaar, R.T.A. Mecs. 

Januari 1973 Nummcr 22 
- Ten Celeide, Drs. R.S.H. Mees, de nieuwe \'oorliner; 
- Jacob Mees 1885-1970, Leonoor Stakenburg-Mees; 
- Dc Prijsvraag, e. Arnold-Mees: 
- Rozcnlust, E. Mees- Havelaar; 
- FolO diarnamen echlpaar Mces-Molengraaff; 
- Pikjes in de vetbol; 
- Irnprcssics van l-en Mces in Elhiopii!, A.eM. Vrecde-Me~; 
- R.P Ml'es R.A.Zn., Frans Netscher; 
- De dr. e.E. Kenneth Mees-Krater, Chern isch Weekblad 67. 

Juli 1974 N ummer 23 
- Met"len, gedidu van Cuido GC""Lelle 10-1- 1897; 
- Familiedag 19736 oktober Koo[wijk, Philip Met'S; 
- Impressics van cen Mees in Elhiopii!, A.eM. Vrtede-Mees; 
- Herilllleringen aan mijn groOlvader Uacob Mecs), Ilermance 

Mees: 
- Rotterdarnse MC""len Sporticf AClief, EE.L. [)orhOUI Mees; 
- Archicfstukken, Mr. PC.R. 13acldc Jansen, 2e secretarlS; 
- Genealogie, Philip Mees; 
- Staat van inkornsten en uitga\'en in 1973, Mr. l~lt Mecs; 
- Foto bij overgang van Economisehe Hogeschool naar Eras-

IllUS Universliteil; 
- £en handje bruine suiker en lien bcdienden, A.C Mees. 

Juli 1975 Nummcr 24 
- Een fcliciratit w:lard! (12 Jlllnilirltdtll 

Ivmlm 90 oJ80 jtlllr); 
- Na:lr vier Mezen f:1milies in Canada, 

Philip Mecs; 
- Onze stamvader wordl nog steeds 

gcle"len! M. va n cler I locven-Mees; 
- Ilerinneringen aan de Gec1molen bij 

Vaassen, Dr. J. I3clonjc; Fam. AIm op dr Grrlmol", 
- Jan Rudolf Mecs, JouTnilal ~n reis naar 

Canada en U.s.A. 1843!t844, Philip Mces; 
- lrnprcssies van een Mees in Elhiopic), A.e.M. Vreedc-Mecs: 
- Fonds van def Dussen van 13ccfringh, Mr. PR. Mees; 
- Ons archief. 

AugustuS 1975, gcnealogisch bijvoegsel bij Nummcr 24 

Juli 1976 Nummer 25 
- Micke Louwers-Mees ell haar aanded in de redding van Jood

se kinderen in de oorlog 1940-1945, Philip Mecs; 
- £en dag in het East-End, 1906, Mr. R. Mecs; 
- Vl'rhondenheid, gedichlenbundcl, Rudi Jacobs-Mecs; 
- r-atnilicbijcenkomst, gehouden in hOiei ~Nol in " Bosch~, 

Renkum, Philip Mees; 
- Riel Alting Mees, tenniskampioene Nederland 1916. 

Juni 1977 Nummcr 26 

- Hoge lsraclischc onderscheiding voor Mieke Louwers-Mccs, 
Philip Mccs; 



• Gediclu "Naamgenoten" van Rudi 
Jacobs-Mecs; 

· Indrukken uil lndonesie. A.CM. 
Vreede-Mees; 

• Adria:m Mees kochl cen huis in Goes 
in 1813, Ph.A.]. Mecs; 

- Johan Grt:gorius wilde uit R.Mccs & 
Zooncn Ireden, Ph.A.). Mees; 
M Ik · k A . /'~urM~(1 t - <:1 we Instrument m3a Ie tllJC 

Mccs-van der Wallen muzick? Leonoor Stakcnburg-Mccs; 
- Twcclingbroers, (wee burgcmeeslcrs, cen st raat en cen plcin; 
- DmJuikend Japan, R.S.I-!. Mccs; 
- Een gcl ukkigc afloop(lJOOT Maulr m Twy/n Mm, VanCOUIlt'T); 
- Een mocilijke berging in ten uithock van de wercld, Boude-

wijn F. Mces; 
- Lijsl vall !1<uncn van contribu;\ntcn. 

M ei 1978 N ummcr 27 
- Ddt. R.H. MeC$ 1904- 1978. R. S. H. Mccs; 
- Familicbij(:cnkomsl "Nol in " Bosch" Wagcningcn. 9-10 -'77; 
- lets over om.e Mcxicaansc fumilic. Ph.A.). Mees; 
- Gcdichtcn van Dora Mees, nagelarcn werk; 
- &n blijvende heri nnering aan Peter Mecs; 
- Rudolf Adriaan Mecs, over Theologie 

en Rcligie, Mea Mees-Venvey; 
- Herman E.B. Mees; 
- Hel Rudolf Mees Insriruut, Ph.A.), 

Mees; 
- AdlOs-impressies, J.C. Mees; 
- Crcgorius Mees "in carotten", Ph.A.J. 

Mees; 
- Coif van vlocibaar goud! P.R. Mecs. 

April 1979 Nummer 28 

P.R. /11m 

- 95sIe vcrjaardag nicht Emilie Mees- Havc1aar, R.A. H aver-
korn van Rijscwijk; 

- Salonorkest The Gay Nineties. Anna Mees-de Mol v.O. 90 
jaar; 

- Prof. Rocterink, cchrgel100r van Cn
harina E.A. Mees, onderscheiden: 

- Firma r. Mees Lzn, Vischrnarkl, Gro
ningen, Ph.A.J. M.; 

- Om./: Mexicanen; 
- Adrianus Rudolphus Met's 1862-

1903, 
_ leiS over de achtergronden van jt' leven L __ -="'-__ ---' 

en werk, R.S.H. Mees; 
- Ziekte en geneeskunst, J.M.Mees, arts: 
- Maria Alting Mees-von Haartrnan, Ph.A.J. Mees I G.E Mees; 
- Oppcrban kier en wetenschapsm:1.ll W.e. Mees: procfschrift 

I-I.).M. v.d. Laar, Ph.A.). Mees; 
- Namenlijsl con uibualHen; 
- Er kwam cell paard in OI1:£e familie; 
- un gelekend portret, Philip Mees; 
- )0 Spier, in de Vercnigde Staten; 
- un vacantiebaan in New York, Anneke Ml""eS; 
- UFO's (Unident ified FamilyObjects); 
- Pieter Mees in het Gu[den Bock van Groningen. 

April 1980 Numme r 29 
- Een hoogleraar in de wis- en n:ltllUrkundc van 23 jaar; 
- Familiebijeenkomst, 7- [0-'79 Dc Bildcrbcrg Oostcrbeck; 
- In memoriam T.M . Louwen, Ph.A.J. Mees; 
- Sara Anna Barbara Mces en her fonds van der Oussen van 

Beeftin gh; 

- Uil hel oeuvre van Rudi Jacobs-Mces; 
- Familiebt.'Wek uit het buiten land; 
- Hemmo Rein! en Dorothy Airing Mees-Watson; 
- Recht en Geneeskunst, J.M. Met'S, arts; 
- Crcgorius Mees "in Karonen", Ph.A.J. Mecs; 
- Een Leidse hospira. Herma nce Mees; 
- Mees in Illodcrne conrext (au sponsor bi) rell sportdub); 
- 5 "Mecs"bcdrijven om een advenenrie gevraagd . 

M e i 1981 N ummer 30 
- The Sounds of English and Dutch. Inger en Biuhe Mees; 
- Enige aanwinsten van OIlS archief; 
- In memoriam Mea Venveij. Reinilde Mol-Mees; 
- [n memoriam Dr. Consranrinus Ahing Mees, Gerlof F. Mces; 
- [n memoriam Arnoldine Johanna Elisabeth Mees- Berg, An 

Vreede-Mecs; 
- Os. G regorius Mees, een nieuwe publicarie, Drs. ]. Lussen

burg; 
- Reisverslag, Mielleke Mees-van Hoogstr:lten ; 
- Mex ico, Roemenie, Holland, drievoudig va-et-vienr, Ph.A.). 

Mccs; 
- Polen, herfst 1980, Ds. J.C. Mees; 
- "Ecn Mocder" van Josine A. Si mons-

Mces, Jaap Mces; 
- Oranje in Londen, zockplaatjes uit 

oorlogS[ijd: 
- C hips, R.S.H. Mees; 
- Mees als srraatnaa rn; 
- VVO.'er Mees kwam terug 

van D'66, uit de pefS; iJmuudut Dorhout Mm in 1893 

- Ecn tweede gedichlenbundel vall Rudi Jacobs-Mees; 
- Foto van Winnie Dorhout Mel'S en vriendin voor hu n 

cadeauwinkcl in Amsterdam; 
- nlilha Mees, voor de derde keer cen poppelllelltoonstdling, 

Ellen Mces. 

Mei 1982 Nummer 3 1 
- Fam iliedag II oktOber 1981: 

V:lC:llltiecentrum "Ingeborg", 
Leusden; 

- Familievaria (philippiana); 
- Maanen Jan Knouenbdt ; 
- Jacob Mees, posthuum onder-

scheiden: verre[Sherdenkingskruis; 
- FamiliereLOCk van ovenee; 
- Micke Louwers-Mees, PH. Louwers; 
- Twee gedichten van Walter Mecs; 
- Ondenock der occanen, H .Ms. Tydeman, Gerlof Mces; 
- £en graduation tOt Bachelor of Am in Amerika; 
- Rudi Jacobs-Mees (nogmaals) nicuwe gedichtenbundcl; 
- Wilhelm. Adriana (Molly) Mees v.d. Stadt [904-1981, Sylvia 

K.ut schera-Mees; 
- FolO achterkleindochter W. e. Mecs showend anrieke japon; 
- De f";lmilie Saggioro-Mecs. 

April 1983 Nummer 32 
- Familievaria, (philippiana): 
- Ir. Goverl Jacob (junior) Mecs 1850-1894; . 
- Beppie Mecs, in 1907 gete- &hl/'fl4,Simom.Mm 

kend door H .J. Toorop; 
- Onder in de put, langzaam uit 

de put, Jaap Mees; 
- Fami lie Kutschera in Annapo

lis Royal , Nova Scotia, Cana
da ; 
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- Een 1ge ceuws inlc:rieur van l-en Rouerdamsc: F.unilie: \'(Ies
lerSlmal 50: 

- Jan Kreunen, gmficus 1892-1918, en Ita Mees: 
· ~S(Ormvloed" van Mea Verwey, was gehuwd mel C,A, Mecs; 
• Hel kamcrsclu;rm van lame J:II1S; 
• De wereld van vanda:lg, gediehl van Pi et Hei n Mees, [4 jaar: 
• Dr. Leo Simons ell de Wereldbibliulheek; 
- Vennderingen in sp:wrbankwerdd en om.e f.·lJllilie , Ph. Mees: 
- Marlen Mces: de ci rkcl geslotcn , Drs. C.E. Morel-Dc Jon g in 

blad Morel &Lirnpcrg. 

Mei 1984 N umme r 33 

- Familiedag I oklOber 1984 't 
Berghuis, Amerongcn: 

- Familievaria-philippiana; 
- Dc hervorming in Aken en 

onze famil ie, Ph.A.J. Mees; 
- De [OOsle verjaardag v:Hl 

Em ilie Mees-Havelaar, 22 ~eplem 
ber 1983: 

).M. Mm Damr 

- Eell wezenlijk aSI>CCI va n de drugsverslaving, L.EC. Ml'CS: 
- Alab aan de Rode u:e 1945, C.Th. Boon-Mccs: 
- Adine Mecs, be1.ock aan Nederlan<1 mel haar mocder; 
- Ilel paard Mees, namens de pol itic: J. Karssenbcrg: 
- I leI MC7.endagboek, Tonia Mees. 

Mei 1985 N ummer 34 ,--~------, 

- Uitreiking Pi erson-penn ing 
aan Dr. H.].M. van de Laar: 

- Begdeiding slille krachl achIer 
vocale succcssen, Reinil d 
Mces: 

- FolO fa mil iebijeenkoms[ Oor
hout Mecs in Biddinghui7.cn; K"lIIms k,,1r wn Ds. G'T''''lS Mm 

- Baden- Baden in [840, oud hOld-b:ad mel g:as[enn:lInen, 
Hans en Dinie Mees: 

- Zoekacties Ds. Jeremi:as Mees, an<lere won Os. Gregorius: 
- Foro prille begin van de M:a rten Meesweg; 
- Vogds 01' reis, Leonoor Slakclmrg- ",-,,---____ --, 

Mees: 
- Reis Willem van Oranjc, An Vrccde

Mces: 
- Het ~Maison d'Artisle", tekSI begclei

dend bockje o.a. Tja:arda Mccs: 
- Foro Monique Mecs, schi ldcrcs, uit 

V:a ncou" er; 
- Een vergissing die loch illlerC5salH kan 

zijn, Ph.M.: 
- Twee levens. cen 1iefde: Rudi, Pim en Ruud, Leolloor St:.kc

burg-Mecs: 
- Elfsrede ntochr 1985, Mi chiel ler Horst, echtgl'noOl van 

Madeline, 

Mei 1986 N ummer 35 

- Foto lennisbcker Riel Alli ng Mel'S, 
karnpioclle 1916; 

• Familiedag 2 juni 1985. diunaal in de 
~Narwal", Wassena:ar; 

- LM. Anna Hendrina Mel'S, 0.:' . lekst 
uit ~Oe Gooi- en Ecml~nder~; 

- Bemek aan familie ovenee (door Jan 
va n der Hoeven en ega): 

- Prijsband [780 voor Adri:l:m Mee~; 
- Twee groounoedeTS in becld gcbrKhl: 

Mees-Jongbloed Ulllerhorsl, Mces-van Aken; 
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- Gedichl Mea Verwey, o"er de Brandaris; 
- Lijst van namen van contribuanten; 
- i3e-l.ock o ns bestuur bij Bank Mccs & HOI>C; 
- Impressie Ludo Mccs, na 1.ijn Amerikaanse srudiejaar; 
- Wouter Mees, 50 jaar schaakrnecs(tcr): 
- Dr. Mees zene punl achier carriere, uie Un ilever-bl:!d: 
- Inspirerend Illotto van Leonoor Seakenburg-Mees: 
- rotobl~dzij drie jonge Me1.cn in en uil de kllnsl (Adine, Bar· 
b~ra, Hermance); 

- Johan Mecs, (1629- 1678). rweede kind van de oude Jeremias, 
Ph.M. : 

- Wcrken met crnst ig 1.iekc kinderen, Caricn Pot-~'Iccs (uit 
blad Vrije Jeugd Kerk en K). 

Jun i 1987 N um rner 36 He! huwcl ijksun:1.Oek 

- R. Mees & Zoonen en de 
l'incoffscrisis 
Ph,A.]. Mees: 

1879 . ~,t!'~ "Z"'~:'",,-...: t::.:"il:t, ... ... .. -
loi _"""'-'''' 

- 6 weken Zllid-Oost 
Philip Mecs Gm: 

""-, ~~N<n'.M.;.t/, A . . .. .Iu Woll<o 

- Dc afslam ming van 
1,,'CIl zij nde MC7.cn, 
en Henk; 

de in 
Philip 

• Mijmeringen vall Mr. Mar
Ien Mees, oud 84 ja:ar, na 
bewck lln zoon Job; 

- Aankondiging cxposirie M:tll~ Mees in Schiedl ffi: 

"'r ..... n".." 

- \'(Ierk vall Mezen: Alben Il eijn, Maanen Oorhout Mees: 
- Ruys & Co AlllSfcrdam en Rudolf Adriaan Mees Mzn: 
- Dc ramp van de Yunio Maru in 1944, Ph.M.; 
- Hel Huwclijksaanzoek (van Johan Gregorius in 1808), 

Mei 1988 N um mer 3 7 

- Dc bladzij der vruchtb:aarheid: 16 geboon es op cen voorblad! 
- Curiosllm: aile leden "an hel gC'Lin Mees-Huysmans werken 

bij de KUvl! 
- Familiedag 27 juni 1987 in de Narwalle wassenaar: 
- Mr. [~It Mees nam afscheiJ van "Mces", H.M. ; 
- Expositie Hermancc Mel'S in het Westerpaviljoen; 
- Lenl e voor de kerk HI Europ;t ~ 
- Nono Wijsman op bC1.Ock bi j haar neven Henk en Hemmo 

AJting Mel'S, E.F. Wijsrlu n; 
- Familiereunie Nedl'rland-Frankrijk-Nieuw Zeeland, 1987; 
- Dc: Mr. A.R.I~ Mecsslnal in Vaasscn (Geld.), IU~ Mees; 
- Sal mon farming in Hrilish Colombia, Marlen Jan Mees; 
- James Boswell (en de lijd van Rudolf Mees), PhAJ.M.; 
- Serge Mees uit Guadeloupe; 
- Een dag in Egyplc. Lconoor: 
- Exposilie van wcrken van llcrman Mees (1880-[964) in 

Orachtt.:n. 

M ci 1989 N u rn mer 38 

- ProcfsclHifl Carien POI-Mccs 5 april [989 in Lciden; 
- Dagboek van eene reis door Amerika, [834- [844, Jan Rudolf 

Mees; 
- Prof.Mr. Tjalling JUSIUS Dorhout Mces 90 jaar, J,AeA Dor

hout Mees; 
- Rudolf Adriaan Mccs, Yokohama. Ph.M.: 
- Grcgorius van Alphen, Ph.M.; 
- Vi t peTS en bladen over de lVerk1.aamheden van een vierral 

Me'l.en: Paul Jacob Mees, Nanno Augusr Mees, Tjaarda Mees, 
Rudolf Adriaan Mees: 

- Rudolf Pieter Mecs ARP1.n en Julie Tadema Wici~ndt: 
- Kindervreugd, uit nagcialen dichtwcrk van Maria A!ting 

Mces; 



_ Bcsnlursvergadering in her nieuwe l1loderne kantoor van Ru 
(NMB); 

- Diefstal uit eigen huis, Ph.M.; 
- Mczen in de AJpes-de-haure-provence, Ph.M.; 
- De Brug, Lconoor; 
- Sprookjes verrellen - is dat een beroep?, Arnica Esrerl-Mees. 

Mei 1990 Numm er 39 
- Familiedag 10 juni 1989 in de 

"Narwal" re Wassenaar; 
- Blozen in de ;!ula, Henk; 
- Proefschrifr Philippus Jan v.d. 

Heijden, 9 mei 1990, in Rotterdam; 
- Lucas Mees, mede-1cider van rec1~me

bureau DDB-Needham, uit "Adfor
matie" 9-11-1989; Knul!(t Mary v.d. HrMvm - Mus 

- Interview "Berggids" met Martine Mees, besruurslid Konink
lijke Nederlandse Alpen Vereniging; 

- Life in U.S.A., uir een brief van Liesbeth Stevens-Mees; 
- Bruiloft in Vancouver, Els Arthur-Mees; 
- Manila, uit een brief van Wouter Emile Dorhout Mecs; 
- Annie Mecs, onrwerpster vignct "Propria Cures", A'damsch 

Stud. Weekbiad; 
- Orkaan Hugo, uit een brief van oud-bestuurslid Tonia Mees, 

St. Maarten: 
- 3 aerrices binnen ome familie : Saskia, Nannerte, Saskia van 

Basten Batenburg. 

Mci 199 1 N um mer 40 
- Fnro Diamamen 13ruiloft Philip en Madelaine Mees-Evens, 

28 okrober 1990; 
- Foro: oud-voorzitrer Ru bcnoemd tot officitr Oranje Nassau 

bij afscheid R.v.B . N .M .B.
Posrbank; 

- Quott: Alexander Dorhout 
Mtts, Rirsden in Rio; 

- Levtnsvisie: uit blad Vrije
Jeugdkerk en -Kampen, Made
line ter Horst-Mees: 

- Marten Mtes, 1938, krijgt 
amnestic van de Koningin (ont
breken jittspfaatje); 

- Barbara Mees, interview Alumni 
Universiry: 

"'.-.. -.. _-.. .. 
,-~- .. ''''. , ........ . ,_..-. .. .. __ ........ .... 
....... ~ .......... -.--.. ......... ,_ .. ,' ,." .. ", ... _" ......... - _ .... _--. 
Magazine Rochester NY-

- Het "Goede Gewetcll". imerview mw. de I-loop Scheffer met 
LCflnoor; 

- Gedenkplaat David C.A.I~ Mets 6 dcrtmber In1 - 5 mei 
1945; 

_ Hermance hiclp Htnk, well de'le bfOllsgietcr wcht; 
- Vit cen brief van Evert en Mia Dorhollt Mees, gasthoogleraar 

!zmir; 
- Faits divers. 

Mei 1992 N ummer 4 1 
- Philip Mees, mede-oprichler en 55 jaar bestuurslid; 
- Familicdag 14 september 1991, Panoramahoeve, 13ennckom; 
- Terugneden markante besruursfiguur, uud-voorzitrer Rudolf; 
- 200 jaar Sikken~: van familicbedrijf tOt onderdeel wereldon-

derncming, H.M.; 
-Ir. Sebald en Llibbarrha Rutgers-Mees, Ph.AJ.M.; 
- Het Collegium Mees, cen "sornniull1 breve", R.P. Mees 

ARPzn.; 
- Her Archief ontving weer diverse schenkingen; 
- Lydia Jacoba Helena Staab-Mccs wcrd wegens diverse activi-

teiten Ridder Oranje-Nassau; 

- Han Boon, zowe! met Mees-moeder als Mces-echtgenole, 
zeer verdienstelijk voor ons land, overleed: 

- 13ij de crematie van schoon7.0on Arnold van W.C.M. werd 
zijn onlangs gemaakte gcdicht yooTgelczen: 

- Vit een brief van Adriaan Quirijn Mees uir Korea; 
- Veranderingen bij Mccs & Zoonen. 

Mei 1993 N ummer 42 
- Allard Wij nand Mees promoveerde summa cum lauda 11\ 

Freiburg lOt Doctor in de archeulugie; 
- Oprichting w.e. Mees-Cennum wordt aangekondigd; 
- Dc Wilhelminapoldcr werd 

in 1815 opgericht, gcleid 
door doortasrende Roncr
dammers; 

- Dc Mees ten O(.'Vers krijgen 
eigen plans binnen onze 
f.1miliegcmeenschap; I1..-"L":: 

- NRC-H 25-6-1992: De huurman en het Iichte mcesje JIl 

katern wetenschap/onderwijs; 
- "De Wervelkolom" juni 1992: afscheid Eva Mees-Christeller 

bij Academie De Wervel; 
- Arrikel in The SUN Vancouver: gesprek met schilderes 

Monique Mtes aldaar; 
- Van nu af 8 jaar lang foropublicatie per familicstaak; nu eerst 

staak Rudolf Pieter; 
- MeesPierson : eell opmerkelijke r----------, 

fusie, H.M .; 
- Cedof en Veronica Mees emigreer

den naar Australic, hun beide 
"lOons yolgend; 

- Bijna 2 eeuwen waren Mczcn acrief 

voor de Laurellskerk, na structuur- ~~ii\~~ 
verandering (fad laatste Mees I: 
terug; 

- Saskia Mees 01' dreef bij muzikaal 
drama vall Dc Appel: 

- Vervolg van biz. 2: Archeologie rond de nieuwe spoorrullltd. 

Jun i 1994 N ummer 43 
- De grote slag, het overlijdtn van Philip; 
- Familicdag 1 G mei 1993, Naf\val, Wasstnaar; 
- Steun Roemcense kinderen, via Mans Mtes: 

- Afstammingslijsl van r-~====="'== .. __ .. ;;" 
Jacobus Mecs ten ;;..;;:,:.~-~ :::.;;:"" ... .=::..-; 

~$F''' _ _ '''''''''' __ .,._ ... .... 

Oever; ~~ ... ~ r.*':!:-=~ 00; .......... _ - ___ - " .. 

_ Zijn gcluidsopnamen- _ ... _ "'" _ c _ ~ -::=. .. "":= 
.;t:,ii:..,.::."It..:',.!!. -.-.. __ .. hobby werd door Jan __ " ... __ ""-"_ "'- """", 

Mees in hel Engels ver- :'~~~""1.': ~ct'r.~~~~.~~~::: .. , ............... .... ..... .. ,,~O... ...... ,,_ 

klaard, H.M.; S:~J!;.~l=: =.. • .:=r~!$ 
- Aan de ecrste radio-uit- .. - . .................. ~':::._"I ... ~=' ,. 

:...""t':r.'~~ .. ;: _ R 
1£nding van een kleine ...... _ .......... .... ='::'~!""'l:"l.l: 
jazzband nam Lcendert ~ ":'''''"_'1:.'.::::''' ~ :""'_ "L ;:!I" .. ":'C.!' 

::::,..~..::::;. '::;; .... I. "'- _ .. ...... 
Mees decl; _, ........ _ :::.r:'_"'!.,.,"'U::..':'.: 

- Nu dus de tweede foto- t .. ..=.-'~~·:=!$, :.==-::.~-:. _ ... -..-- .. -........ _-
publicatie: staak Petrus, :r-, .. ....- ...... :;:.o::r' ... ":..,;".::-t!; 

~
-.. .",~ , ..... ,,---~ .. -in fcile alle DOThout'" _~~~.~ T_v .... .. ,.i;.l',C----- ....... """""' ... ~ Mezen; _ ~::'"'..:.".!.:.;~~..:; ~ .. '='"_"'".:::': 

_ Faits divers, waaronder L _________ ===-'--~ 

Harm SmeetS, chirurg (ech[genoot van Yvonne Mees ten 
Oever), die 28 juni in Leiden promoveerr [Ot Doc[Or in de 
geneeskunde; 

- Martine Mees, ingenieur indusrriclc vormgeving, en haar 
bedrijf AMEESING DESIGN; 

- MeesPierson opendc herbouw, mel snaakse verwijzing naar 
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I' incoffs; 
- Sophia-kindert.iekellhuis is hcrrezcn, vde Mezen waren er 

besluursl id; 
- Het bock "Mees across America" toOtH :t350 Mezen (met 

adn:s) . Geen failli lie van ons! 

Jllni 1995 Nummer 44 en een special: november 1995 
Tonia over Hurricane Luis 

- Tjaarda Mees gaf in "Diligen
li,1" bij zijn rnaqueHe ui deg aan 
KOlllllgill Beatrix: 

- Lijsl van de narnen der co!Hri
buanten: 

- ET kwall1 cell nieuwe CD van 
Lola Mees op de markr; 

_ Hans Mees, Dra<;:hten, f~ 'fJl111rtlll M"$ m Kun;ng;n B",/r;x 

zond ons zijn bock "Denken en Gcdachte", decl 1 Logicl: 
- A.I~ Carp-Mees kreeg aan de Muzieks<::hool van ·'Toonkunsr" 

in de Piano-klasse een Ereprijs; 
- Philip 111 promoveerde in Canada aan de Universiteit van 

Alberta tol PH .D. ; 
- Thans de staak van Jacob, geb. 1790 in de reeks foro-publi

canes: 
- Dc oude viool die neefWijnand aan Leenden Mees loeswp

te, bleek een Srradivarius: 
- Joost Mees wcrd raadslid van de dec1gcmecnte Kralingen

Crooswijk : 

Juni 1996 Nllmmer 45 
- Familiedag 2 1 mei 1995 in de 

Narwal; 
- Eindc1i jk, na 86 jaar, weer een 

huwdijk Durilh-Mees! 
_ Nu de staak Piner met fota's : Goudm bru;dspllIIr Mtl/I! (1/ Jf)ljp 

- u:ven in het post-Luis tijdpcrk, Tonia Mees; 
- Een mees gemaakl door een Mees (houtsnede), Hermance E. 

Mccs; 
- Faits divers: 
_ Zowcl de bank als her :Issuramiebedrijf van Mees blikten in 

1995 tcrug: 275 jaar! 
_ Joost Mees bedankre :!Is deelraadslid, doch gordt zich lOch 

huwend vast! 
_ In hel Noorddijk Groningen mrgt ook voorlichter Luuk 

Mees voor zijn sporTtoeschouwers. 
"" ,., ' u , ,~, "" ."'" ,." .. 

Juni 1997 N l,lmmcr 46 
- Kahler, Leonoor Stakenburg-Mees; 
- David Gw beschrijft in zijn dagboek 

zijn werk met hiSlOrische gebouwen, 
,- ........ ---,--... ~ 
" .... ,,.. ..... -

instrumenten e.a.; ~ 

- Erik en de andere Mezen voelen zich .-,.. 
leer thuis in de polder; L __ "-____ .J 

- Hester ler Horst doet kOSl(jijke ervaringen 01' 111 St. Peters
burg; 

_ David Jaapwon heeft als Amerikaan indri ngende ondervin
dingen in Bosni"': 

- Tjalling Dorhout Mees promoveerde op 12- 12-1996 tor 
Donor in de rechtcn in Rotlerdam; 

- Tonia ver£,lmelde geld voor een kopieermachine voor ecn 
school op St. Maarren; 

- Nu zijn de fOIO'S van slaak Gregorius :Ian de beun: 
- Het d,!gboek van Jacob David Mees ('52-'75) vond al veel 

g6mercsseerdc Iczers; 
- Bij heide oude Mces-firma's: aanpassingen zullen spoedig wei 

hUll beslag krijgen; 

8 

- In do", telefoonboekknipscls w ilen zcker veel bekenden 
voorkomen. 

JUlli 1998 Nummcr 47 en ingevoegd: Ui l Ned. Tijdschrift 
Gelleeskunde 1997: Evert in Turkije 

- F:lllli liedag wndag 25 mel 1997 Narwal, 
Wassenaar; 

- Het verha:!1 van de dric Meeskeriers (3 broers 
Airing Mees); 

- \'if.1sscnaar noemt zijweg Papewcg naar ex- "'-" 
burgemeesTcr Sraab, echrgcnoot Lydia Mces; 

- Komsl Bijbank Nedcrlalldsche Bank in Rot
rerdam, Iwee Mezcn, drs. Cora Boelc; 

- Een dierbaar schilderij van ;== ___ :====== 
haar groorvader met Zllsje, 
Theodora Mees-Mecs; " 

~ """. - Ditmaal fOlOpuhlic:nic van de - , 
staak Regnerus Tjaarda ..... 
(Alting); 

- Antroposofisch verpleeghu is 
in Bilthoven, uit Utrechts 
Niellwsblad: 

- Ecn Meesdochter - een hondenleven, Leonoor: 
- Stamboom van MeesPierson . uit hisrorisch boek van J .PB. 

Jonker; 
- Huiben Mees Phzn. van U.S.A, naar U.K.; 
- Mees & Zoonen Marsh & McLennan, de llleuwe n:ulll na 

fusic van R. Mees & Zoonen Assuramien; 
- Lijst vall n:llnen van contribuatHen; 
- Oproep voor eefS(e grole El.Iniliedag 30 Illei 1999; 
- \Xlaarvan kOlllt de wapenspreuk van de fJlllilie Radde? vraagl 

oud-penningmeester Mr. PCR. Baelde Jansm; 
- Bij de Stich ring Fonds van der Dllsscn vall Becftingh is Lydia 

Staab-Mees na jarenlang voorzitlerschap afgclfedm, opgc
volgd door Madelon van Ruyven-Mees. 

Mei 1999 Nummer 48 
- Zomaar een gezin in Nederland, N:U1nette Venderink: 
- Mezen-brouwers L,n "Keizcr Barbarossa", Her! Joist Mces; 
- Hier voigt als cen na laalste in de fotoserie: de staak Rudol f 

Adri:!an ; 
- Carel Goslings MAw promovcerde 01' 2l mei aan de Uni

versiteit van Amsterdam tot Doctor in de Geneeskunde; 
- En weer hidd M:!ribefl Mees aan de Plaswom, Ronerdam 

een aquare1len tentoonstelling: 
- lhrbara Mees ging mct 4 vricndinlK·n mar Zimbabwe, 

wegens de bUllw vall ccn kindcT!ehuis; 
- Bij de Stichting Van deT Dllssen van Beeftingh-fonds ging 

bestuUfslid BOlldewijn Mees heen na ruim lO jaar: 
- Dc "Nienoord" en de familie Dorhout Mees, j.Ae.A. Dor

hotH Mees; 
- Dc Ilrma "Mees AssurantiCn'· in nie\lwe Marsh-consrellatie 

het.·ft opnietlw een versteTking onderga~n doordat de Amster
damse Scdgwickgroep erbij kwam; 

- Andert.ijds specialiscert McesPierson zich mel kracht verdef 
in Private Banking & Trust binnen de Fonis-grocp; 

- Eva Mces-Christdlcr 01' Koninginne
dag onderscheiden ~Is Ridder Oranje 
Nassau; 

- V~n H~ns Mees, arts. is opnieuw een 
bock verschenen: Denkcn en Gedach-
Ie; 

- Dc Dorhom Melen hidden weer cen 
f:"'lmiliedag, 16 mei 1998, Noordwijk 
aan Zee. EmMm 



Juli 2000 Nummer 49 
- Weer een zware slag: hel ovcrlijdcn van Leonoor Stakcnburg 

Mees; 
- Verslag grote familiedag 30 mei 1999, dedncmersfow en 

natllen, enkde fow's en teksten; 
- Ralph Sakkers, arts, edngenoot Barbara Mees, protllovc.:c.:rde 

23 november ill Utrecht tot Doctor ill de mc.:dicijncn; 
- 01' de "Rudolf Mec.:s" vinden 7.t: Europa "cool"; 
- "Mccs(bank) komt sterker uit fusie" N.R.C-H.; 
- Mecs & Zoonen Marsh & Mclennan word, Marsh B.V.; 

Familieleden die ons sedert 1998 een bijdrage 
hebben gezonden. Hartelijk dank! 

Hemmo R. Alling Mees L4.Ah i"gl.n 
Hcndtik WAlling Mecs I.AAhi"gzn 
Lo..!ewijk A. Alt ing M"", IAAhingzn 
M. Eli,abeth Anhur-Mc"", jdr 
Petcr c.R. B,dde J,n,e" 
Hubenine J. YJn Beek-Bonjer jFdr 
Anna Bis.scry-Mccs RAdr 
Phi lippa M= Bdr 
Charlom T. Boon-Mccs WG:lr 
JanJ.L. Bonjer jFzn 
Thea Bournc-Mecs CAdr 
Ma,ie Louise Brinkman_Mces Wdr 
ChrisriJne Bl.LIulenga-Mees HFMdr 
Madies A. Cordemeyer-DorhoUI Mee. LAdr 
Judith E. D""leman-Mecs AMdr 
Mieh Ern"'. Dcgc"bmp-Mees Pdr 
Arnold R.l. Dorhout M"", ARMm 
Anna C. Dorhour M"", TJdr 
Evcrr J. Dorhout Mees ' l]w 
Evert J. Dorhout Me<:, EJ'ln 
Johan Ae.A. Dorhom Mees jAeAzn 
Frc-Jerik E.L. Dorhout Mees BGm 
Focko F. l:K>rhout M"", l'Fm 
Focko M. Dorhom Me", FEun 
Jeroen A. Dorhour Met'S PBm 
loui,., Ac Dorhout M"", jAcAw 
Luwtjc Oorhout Me<:s·de Vries JAcAwed 
M"nen J. DorhoU! Mees JAcAzn 
Mohr; R. Dorhout Me""s · Reddingiusl'l:wed 
Pctrus B. DorhOUl Mees JAcAzn 
Roland Dorhoul Mees jAeAlIl 
Robnd O. Dorhom Mees LAw 
TjallingJ. Dorhout Mees EJzn 
Wouter E. Dorholl1 Mc", PBw 
Oorhom Mccs (Stich li,,!y 
Anna E. Dutil],-.!c Bock 
jacques Duti lh CL,,, t 
Suzan{lc H. Dudlh Me"", BJdr 
Will,,,, Frederik Dut il h 
Arnica M. Esterl-Mecs LFCdr 
Connie Fead-Mees CAdr 
Mari. Henrii'm Frijlink-DorhoU! Me", Ejdr 
Conmncc M.E. Gieben-Mccs RHdr 
Betty j. GOUICl-hlees l.dr 
Mari~ Amoincm Goslings-Mecs PhAJdr 
j. Card Goslings MAzn 
Jan-Ocgc B. Go,lings MAzn 
HeI""n L.l'. de Groot-Me", Ldr 
Robert H. Haas ECm 
jansjcT. Havcrkorn v. Rijscwijk-Wcpstcr 
RlIdolrc.Th. Haverkorn v. Rijsewijk 
WJld~ Jol,od, van der Heijden-Mee. HEdr 
Em, v.d. Hoff-"!"ey,hin': Slakmburg EFdr 
Clara M. Hoogw"ter-Mces MJdr 
Joh,nna C. Hooires Mellrsing-Rueb 
Judith Hoondert-Me", Rl'dr 
Madelaine rer Hom-Mccs PhAjdr 
Wi llemicn Iluishof-Mces HEdr 
Rudolf,ne J.cobs-Mces Rdr 
Sylvia Kutsdera -Mees MJdr 

ViSTa Cal. USA 
Chelmsford U.K. 

Zuider Paarl Z. Afr. 
Jamhemo 

For~.t Row U.K. 
Roncrdarn 

u Chcsnay Fr. 
H""ricm 

Den Haag 
Zwi jndrcch, 

rnrramurr. Aus". 
M idddhmg 

J3.0ekare.t 
Bcnrvdd 

Epc 
Voorbmg 

I{uur]u 

Veil' 
Vorden 

Leersu", 
Helmond-5tiphout 

Bra,,,,haat B. 
Dcn Haag 
Roncrd.m 

Soesle,berg 
Veil' 

Bihhoven 
He"emste-Je 
Dcn H'~g 

Sotogrande Sp. 
A",sterdam 

I'<'usdcn 
Wilkmsoord 

Routrdam 
l)~n Haag 
Ro((erda", 

Rotrerdam 
Acrdenhom 

Smug." 
Turramurra Au,u. 

Ecrbeck 
Javel 51" 

Neuilly ,ur s"ine Fr. 
Oegsrgeest 

Amstcrdam 
Esher U.K. 

Soc" 
Savan ,,,,j, Ga. USA 

Havche 
Wernmd B. 

Ermdo 
Burgh - H"~ms1C<.Ic 

We1.cp 
Ddden 

Enm 
Woubmggc 
Doorwcrrh 
Hilversum 

An"'polis Roya l Can. 

- Herinncringcn van Mr. W.C Mees (1882-1970), Financied 
Dagblad 31 december 1999, 

- De batsre der 8 fOlOpublicalics: de staak Jacobus; 
- Slichling De Drie Licil rcn, Medisch fonds, gesticht in 1950 

door 2 dochters van Alida en Joan Mees, houdt medisch sym
posium ter gc.:denking 50 jarig hestaan; 

- Docull1c.:mairc waarin Rita Reys, wc.:duwe van Pim Jacobs, 
won van nichr Rudi Jacobs-Mees, optrcc.:dl; 

- Mans Mees schilder! voor weeshuis. 

Jessica Kuy,_Mce' RTAdr 
Paulerre l..ambregr,.Dorhout M"".PBdr 
Ern"-Jan l..ouwers Mm 
G<",rtrui S.E. l..ouwers Mdr 
H. Elisabeth V. M:lr~u<. Mrxs HFMdr 
Victoria MarquC"t Mecs HEVdr 
Chri"ine A. Maslwijk-Oorhoul Mees EJdr 
Alid. Mcerrcn. Mdr 
Allard W. Mees RSH,o 
Alcxander Mee, Gzn 
Boudcwijn F. M"", phAJw 
Bert joist Me .. RH1.1l 
Bram Mees Rzn 
Carel E. M"". HEm 
David M= jGw 
D~vid Mces Gzn 
Edsard C. Mees WA'ln 
Elisabe,h Mces Adr t 
Elisabeth M""s PRdr 
Elk" H.M. Mces Hd, 
Erik B. Mee. WAzn 
Erik N. Mecs NPw 
Gedor F. M= CAw 
Hendrik Mces AQ,.n 
Hermannus E. Mees HEzn 
Hcrmannus E. Mees Hi''l.Ew 
Herrnannl!S E.II. Mees H1.1l 
J-!ituru, Mce, Ilzn 
Hcnri Me", RAm 
Inger M . M= JjLdr 
Jacob Me<:s PRzn 
J,n j.t... Mees AWzn 
Johan M ari Mees HEm 
Johannes R. Mces Ihn 
JOO.I Mets Hzn 
Joris Mce. WJG&Thlll 
Julienne W.M . Mee, RAdr 
Kasper l. Mee. WAm 
L<:onoor M= Rl'dr 
lola R.M.E. Me"es RAdr 
Lucas Mc'C$ b.n 
L"ca, Me<:, Hl;'.2n 
Lucas M""s l~lfl 

Ludo J. Mees H~rr 
Marrcn Mees PhAJzn 
Marjolcin M"", HEdr 
M.urils Joh.n Mces Jw 
M,,,k W. Me"i."S CFWw 
Naono A. Mccs W]zn 
Oene R. Me<:s WJlIl 
Paul J. Mee, CFW1.1l 
Philip M"", PhAJm 
Philip A.j. Mees Gzn 
I'ictcr Rudolr Mces j"l1l 
A. Qui'ijo Mr:es H"n 
Reinild Mees WJG&Thdr 
Renec A.j. Mecs RHdr 
Roderick Mccs BFzn 
Ronald R. Mus GlIl 
Roland A.J. Mees WAw 
Rudolf Me", RAm 
Rudolf Adriaan Me", we", 
Rudolf Adriaan Me""s Rzn 

(fmwrd~'QPpag·12) 

Voorburg 
R""uwijk 
Voorbllfg 

U""d" 
Mexico-City 
Mexico-City 

Oudewater 
Wa"el,. .. 

Offenburg D. 
AmStcrdam 
Rorrerdam 
Ronerdarn 

Winschoten 
Rouerdam 

Reykjavik 1] ,1. 
l.onden. 
Ulfccht 

Amstcrda", 
Den H.ag 
de Meem 

ulYSIad 
Busschon Austr. 

ROHetdam 
CApellc aid IJ"d 

Zuidlarcn 
Utrecht 

Rouerd.m 
Den Haag 

Kopenhagcn 
Lunden 

W>ssenaar 
Drachten 
Voorburg 

RO(1 erdam 
Amsterdam 

Bergen 01' Zoom 
Tdhurg 

Ep< 
z....,land N.B. 
Bonnieux Fr. 

Schilde B. 
Groning"" 

VlIght 
Amsterdam 

Cefalu h. 
West-Vancouver Can. 

Nieuw Vennep 
C>stc1 ldcfelsIBarc. Sp 

W>ssenaar 
San Francisco USA 
Glendale Cal. USA 

EdmonlOn un. 
Doorn 

Kill ... NSW Aum. 
Amstcrdam 

Gorsscl 
Rotterdam 
Den Haag 

Dricbergc" 
Zei.1 

Ikrgen 01' Zoom 
K.o.merik 
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Familielcden die ons scdert 1998 een bijdrage 
hebben gezonden. (Vrrvolg van pag. 9) 

R"dolrf>i~t.r Mea ARf'-", 
R"dolrS.H. M~ LFCln 
1 .. lill,. V. Mco Hdr 
Toni~ M",! IIdr 
Volkert R.N. Mee. B.J.In 
Wille", Mea H&n 
Wille", C. Mees RAw 
Wille", J. M= AM·", 
Wille"" J. 11.1= RID 
Wout., J.G. AQzn 6: Theodora RTAdr Mea-Mea 
Wijnand A. M= LFCw 
Henr;~tI. M.j.E. Mees t~n o.v.r Jdr 
Jaq~li". M.J.A. Mees .~n o.v~r Jd. 
Marg ... th. M. Mea t~n o.v~r_K.ilCr Jwoo 
Regin. A. M=,.n o.v.r Jdr 
Sl ~phanu. Mea ten (Xv., Jzn 
Helen. M. Mn .. len Ocv.r-Buffinga BGw<~1 
Amoincne H. Mcts-v.n Caliler~n AMwcd 
Eva l.. Mee.-Christdlcr LFCwoo 
1.ydia M=-Fdi. NPwro 
Micncke Mea-van H""S',ra'~nl)wro 
!:.velm. Mea-L.reu RTwed 
Ag;uhe D.E.L. Mees-Wyt.ma Bwed 
FJI Mees-van der u.:: Hwal 
E1i~beth C. Meihuizen-Mees Bdr 
Yol.,K1a Merrill-Dothou. Mees PBdr 
Rcinilde o\101-M= CAd. t 
Erneltine A. Monlagne-Mees WC.lr t 
A. Danidle vOn Milhlcn_DorhoUl M\.." PFdr 
Jan Nauta 
Anne Willc", ijn v. Nccrbos-Do.hou. Mcc! FELdr 
Winnie v. Ou • ..:ilo,·Do,llO'H Mcc. JAcAd, 
Hylkt Penning_Mees d~ C ... rmy Wedr t 
cmmy 1'.lml>oom-M""" Pdr 
Johanna G.L ]'Iomonl-Mees OAdr 
G<xifrial C. Pluygers MIn 
Carien C. I'ot-M= Hd. 
Alh.rd",. Iknnie-Mees Fd. 
Henril'ne L n" Ricm~ijk_Dkmer Kool 
J()()I;, W. Romhxh 
Madelon F_ van Ruyven-M= Wdr 
Jannelin S.ggioro-M= Hd. 
lbrlxm S~kk(f.-M= Phd. 
J.E. l':Iulin~ S.ndherg-Dorhout M= lid. 
Annckc Salger-Mces Phd. 
Jenny S.,-M= I'd. 
Mari. E. Schu.inga-Pluyge .. Mdr 
Yvonne T.R. Sm'""ts-Mees te" Ocver Jdr 
Lyth~ J.H. S ..... b-Mees AQdr 
Eli~I""h St~em-M= Rdr 
t:k(more F.T. S .. kenburg-Mees Jdr t 
H~rm.n« E. Tillmanns-Mees PRd. 
1\.hrlics ·lrimOOs-Mees Hd. 
Tali,h. Tsclwnf\lslAS.ft 
Ire, .. A.S. T .. kou ..... Mees Hdr 
J~ann~tt. I~ V.rkenburg-Mees HEdr 
Nannette Vcndcronk-Mte'I Hdr 
Ines E.W.A. Vcrstecg-Mccs WJdr 
Eli.aheth J. Vinci-Boon CTd. 
Hans Vogel 
Anna C.M. Vreede-Mec, Wed. t 
Marie-loOni .. M. W.n,gn;-G",!ings MAd, 
Ingrid V.Wn;,ra v. Hohhe-Wallin 
Unul. A. Zingdnunn-Mees GMAdr 
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Familieberichten 
Gcboren 
Nicllw-VeIlI1Cp. I mej 1999, Chiaro Mcc~ , dochrcr van Mark 
CFWzll en Ellen Mecs-Moorcn (NP .H2). 

San Fr.lI1cisco (USA), 7 april 2000, Baley Carel Jacob Mecs, 
won \'an Paul Jacob CFWzn en Ginny Mces-Garc$ (Nil 331). 

Phnom Penh (Carnb.), 15 apri l 2000, Anna Louise Catharin3 
Mecs. geadoptecrdc doclHcr van Ludo I hn en Maun::cn Mccs
Pieters (N P 316). 

Bcrkcnwoudc, 18 juli 2000, Florine Margrict DaThOl1r Mecs, 
dochtcr van Bcrnardus Crcgorius Pm en Dallil'i:! OaThout 
Mces-Sondcijkcr (N P 269). 

Amsterdam, 9 augustus 2000, Ole Maarrcn Julius DaThout 
Mecs, zoon V;~11 Roland Durhout Mecs JAAEzll en Sophie de 
I3ruyn Kops (NP 267) . 

Roncrdarn, 26 oklObcr 2000. Gijs lois! Dmilh, won van Jop 
en Suzanne I3Jdr Dutilh·Mccs (NP 284). 

AmSTerdam, 23 november 2000, Isabel M:uia Madelaine Sak
kers. dochler van Ralph Johan Bernard en Barbara Phdr Sak
kers-Mees (NP 257). 

Rotferdam. 28 november 2000, Lone Erikje van Neerbos, 
dochler van Womer en An nemijn FEldt van Neerbos-Dor
hom Mecs (NP 270). 

ROiterdam, 17 Ill:lart 2001. Tom Frederik llitserus Mees, zoon 
,'an )OOSI H1.Il en Sandra Mccs-de Buvry de Mauregnauh (NP 
282). 

Gchuwd 
San Francisco (CaL), 26 juli 1998, rWl"Cdc huwelijk. Paul Jlcob 
Mccs CFWzn (NP 331) en Ginny GaIl'S. 

Glendale (Calif:) , 8 november 1998, rwecdc huwelijk, Philip 
Mees PhAJzn (N P 356) en Linda Connell. 

Pa:lrl (Z-A), 18 maart 2000, rwcede huwclijk. Pierre Louis 
Ai ring Mees LA Altingzn en Liane van Jaarsvcld (N P 256) . 

Utrcchr, 26 januari 2001. 
Edsard Chrisliaan Mecs 
WAzn (N P 369) en Susan 
Viola Sikkens. 

Driebergen , 7 april 2001 , 
Rolf Cornel is Oorhout 
Mees FELzn (NP 270) en 

Overlede n 
Bildloven, 2 September 2000. luwtje DorhoU! Mccs-dc Vries. 
gcb. 1903, WCelllWC van lAc.A. Dorhom Mccs Pw (NP 266). 

Rotterdam, 21 januari 200 1, Jacques Durilh Clw, geb 1918, 
weduwnaar V:1Il A.M. '':In $chelle. 

Wassenaar. 10 maan 2001. Anna Constance Maria WCdr 
Mecs, gcb. 1914. wcduwe V:lJl l. J.I-I. Zaaijer. 2. H.Th. Vree· 
de (N P 347). 

Ikrgen 01' Zoom. 19 m:lart 2001, Emilie Sophie Geertrui 
Mecs-Beckcr, geb. 1910. ech lgenole van Rudolf Adri:lan Mces 
WG.n, (N !' 344). 

Iknrvclel. 28 april 2001, Reinilde Mol-Mees CAdr geb. 1919. 
cchtgenotc van Everardus Jacobus Mol (NP 252). 

Negcntigjari gen 
01' 10 juli 1999: EvelIne Lefcu, weduwe van Rcgnerus Tjaarda 
Mccs (NP 371). 

01' I januari 2001: Henri Mecs RAm (N P 3,8). 

op 27 fcbrU:Hi 2001: Ag:lIhc D.LL Wijtcma. Wt!dltW(' van 
Ikrnard Mccs Ph2.l1. 
Onzc hartclijkc complirnell tcn! 

Bestuur en Commissies 
Bcs{uur: 

,\1r H. (Htnk) .\1= • ...,oniuer. F..s.senl",m 6. 3062 N,\1 Ro[(crdam 
Mr P.R. (l'cler) Men . ..,.,...,r",;~. Mod"gla.:m I. 3941 CJ Doorn 
J.Ac.A. (I-hilS) Do,hoUl ,\1res. pc:nn;ngmC<:!rtT. Sdnmersla.:m 6. 
5708 I:.B Hdmond·Srip!,,,ur 
.vbdeli"c Ie' Hors,-M=. Vic,ambachLSwcg ')7. 2481 KS Woubrugge 
If M",i,,( Men. <;1';""'-"-' .... '" 3<JC. 1018 HH Armlerd"m 
On RAJ. (Roland) M=. Aah.chol".." 127. ,1972 Rl. D,~,gen 

Commissic yoo. de Kronick: 
Hilde M"""VClh. Maartc" [);ik5hoornl~"" 18. JOSS AT ROl1crdlm 
M:K!dine rn H Of$I·.\1"",. Henk Mon. H.E. (Man.) ,\1"", 

Voorlop'g rro.:Kl;e·:K! ,cs: 1...".."lun 6. 3062 NM Ro[(c,dam 

COlllm'ssic voor de Gcncalogic: 

[)r5 J.R_ (Hans) Mces. Wc:ncrlookadc 8. 2271 GA V<>o,burg. Hc"k ,\1"", 

Ik l"lingen: 
Ihnk: "ke~Pic,wn N.V .. ROl!cr<iam 

,ekenin!; S,ichling Grslacht Mres. nT. 25.50.50.593 
Giro: Stichli,,!; Gcslachr M=. I klmond. nf, 3.79.23.24 
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Bezoek aan M ieneke Mees-Van Hoogstraten in Vancouver 
en rondrit door British Columbia in Canada 

Half september 1999 vlogen Emma ell ik in cen compu
Icrgcsnmrdc Airbus van Vancouver. Dc lOch! verlicp in prach
tig wccr en leek veel langer dan de in her rrans en Engels aan
gekolldigc 10 lIur. De volgendc ochlcnd keken wij in spanning 
uit naar de 12 Km lager gclcgcn aarde en wi; haddcn gcluk de 
wifte sehinering van Groenland en de ijsvlakte van Hudson 
Bay in volle lOn Ie 1,.iCll ",ooTbi; gJijdcn. Tocn W;IS Nunav~u, he! 
recent onafhankelijk gewordcn Inuit ijsgcbied aan de beur!. 
Dan de Canadian Rocky Mountains met naar het noonlcn de 
cruitstckcnde hoogstc snccuwfOp Mount Robson . OC'LC kcnnis 
wern mi; vcneld door de geugvoerdcr, een boom van cen I:ran 
sc C1nadccs, cen vloHe causeur, die mi; 01' YCrl.oek vlot WI zijn 
heiligdom van de cockpit loelice Cccn klluppcl meer voor 
hem maar een nielig schermpje waarop de vlitgopcraric verlicp. 
Allctn dt co-piloot, een Inditr met prachtig 7.wartblauw haar, 
toondc cell miniknuppcltje dar als standby dienst ZOll kunnen 
doen. Hoe vcr gaal dcre oIHwikkeling, ncmen srraks robors de 
SlUurkullSI van de mens over? 

Na aankomsl van deze dirL'C( flight verliepen de formal i
leiten sncl ell verhaarocn wij ons over de 11100ic ruime hal, 
waar water van een hclling suoomde en grotC hOUlcn en STenen 
indiallenbeclden ons verwclkomden. 

Wij werden meegellomell naar Lighthouse Park aall de 
baai tegenover Vancouver Island. Onder de indruk kwamen wij 
van de cindcloos hoge en dikkc Douglas Firs, Cedars en Hem
locks die met hun takken de wn hijna verduisterdcn en 7.0 hel 
bos een geheimzi nn ige glans gaven. 

Bij de University beYond zich cen machtig inreressanr 
Anthropology Muscum dat o ns levensgrote IOtempa[en en aile 
mogelijke houtcn en stenell befen, oorspronkelijke Indiaanse 
bcwonens, ijsvogcls, bevers en vissen bar zien, terwijl an tieke 
maar ook hedendaagse koperen beclden en sieradcn de ~
ker overrompden. 

Nu rijden we naar de Ferry, die OilS naar Vancouver Island 
brengl (dit ei lalld is 1,5 x ons land) en wij gaan naar her noor
dell om een ponr naar Denman Island te nemen, waar mijn 
neef JUSt Havelaar met 7.ijn vrouw Hannie in cen eigengemaakl 
huis aan cen baai woont. Hel wcerlien na een halve eeuw was 
harrverwarmend. Emma ontmoette hen voor hel eersr en de 
hel op de porch buiten mer door een ex-Ncderlandse bakker 
gemaakte kockjcs smaaktc opperbcst. Na cen HOrse rondlei
ding door het huis en een naar het water anopendc ruin veror
berden wij een lekkere 1.alm, die hier natuurlijk goed smaakr. 
Mieneke had 7.ich hij andere vrindcn gcvoegd en wij sliepen in 

Ja, daar SlOnd Mic
ncke ons verlaal gezcl
schar 01' Ie wachtcn en 
zij reed ons behendig in 
haar rode Escort door 
her drukkc verkeer fUS

sell Vancouvers skyscra
pers over lange bruggen 
via de groene omgcving 
van de University oFBC, 
liggend aan de wijde 
Strait of Georgia, naar 
Stallley Park, door cen 
brug verhondcn met 
Wesl Vancouver, waar 
hel gerellige huis vall 
OI17.C gasrvrouwe aan de 
Gordon Avenue ligt. 
Mieneke, zichzclF opof

Martelli dgm gevoflwd 'mis in Egmont. 

een luxueU7..t' B&B met uilge
breid olH bijr. Dan sncl weer de 
pont halen om op tijd de vol
gende vanuir Comox te halcn en 
te varen naar Powell River op het 
vasteland op wcg naar Mieneke's 
won Marten, die ten noorden 
van Vancouver een eigenge
bouwd huis midden in zijn oos· 
lUin III Egmolll bewoolll. 
Onlangs krccg ons Familiefollds 
Van der Dussen van BeeITingh 
een vcrooek van hem ell zijn 
vrouw Lynn, ook van Hollandse 
afkomsr, cen lening tc vcrsrrek
ken voor de oouw van een door 
hemzelf en zijn vrienden re bou
wen koffiehuis. 'The Bakery' zou 
op hun eigen terrein komen 

fe rend, nam de hasementbmcr en hood ons ieder een gelijk
vloerse zonnige slaapkamer, waar wij heerlijk sliepcn. Geruis
loos vcrdwenen wij 's-morgens na elkaar in de kleille badkamtr, 
cen typisch Angclsaksisch systeem, dar mer wat goede afspra
ken perfect werkr. Het is er gelCllig ingcricht en cr is cen voor
cn achtertuin. Vanuit de eetkamer daal je naar het lager 
gebouwde alelier af waar de weeFgelOuwen en de kleurige doc
ken getuigen van haaf yak. Uidopend op een planken terras, 
waar wij lekker in de lOn in luie sioclen rhee dronken en de 
rei gekleurde blue jays bcspiedden ... 

Posters van voor de Wilderness Committee Ie bescheTinen 
oerbossen hangen overa!. Terechr proheren burgers ongecon
trolcerde hourkap van unieke ceuwenoude cedars en douglas 
firs Ie conrroleren en tegen re houden. Onmidddlijk zijn ook 
wij Committedid geworden. Zoals wij ecofood voorstander 
zijn is Mieneke gek op Organis Food dar natuurlijk gewnder 
is cn ved beter smaakt. Ook Adine en David en Marten met 
Lynn (dochter en won met hun gC7.inncn) volgen dit versran
digc voorhccld. 
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dichtbij de ingang van her Skookumchuk Narrows PrOVUltl,li 
Park, dal door ~n rocnemend aamal hikers heweht wordt. 
H un busincssplan voorspclt een zonnige roekomst voor de 
door hun af te zcnen consumptics. Lynn's f.unilieachtergrond 
is het bakkerijbedrijr en bovendien heeFt zij succesvol een bake
ty in de omgeving gcleid. Nu aI wordt er gevraagd: 'wanneer 
ku nnen wij hier teredl1?'. Zodat succes wei verzekcrd lijkt en 
ons Fonds aan hen geen kwade debireurell zaI hebben! Her 
project wordl secuur en knap door ManCil met de 7.ijnen 
gebouwd en he! leuke is dal alles van eigen hornen wordr 
gemaakt. Ook hun wons Jacob, Uriah en Ambrose delen hun 
ouders' enthousiasme en verheugen zich om de opening op I 
juli a.s. mee te maken. 

Jacob assisteeTt als Y.lkanriebaan bij h..:t hinnenlopen van 
jachren in de naburige jachthaven. Van het lo verdiende zak
geld rracteerdc hij Emma en mij en Ambrose op een tocht in 
een kleine speedboot rond de baai waar 01' cen eiland een 
groep zeehondcn lag tc bakken. Als slot van ons verblijf nodig
de Mieneke ons voor haar aansrande verjaardag uil voor een 



Mil'lIflu's I'frjllfmhi in 'Mrlrilw'in tgmolll. 

gezcllig dincelje in de Marina. wa:lrbij menige Burger veror
berd werd. Nadal Lynn OilS IfOIS 01' aile bloemen en grocillen 
in haar lII;n gewc7.clI had kwalll hel afscheid. De jon gens per 
schoolbus lIaaf hun scholen in de buurt en wij driecn via de 
SU llshinccoasl Vancouver-wa~rts. 

D:l.lrop verlieten wij -voorlopig- Mieneke en reden per 
huur:lUtO riclHing NoordooSI ell bcreiklen via Lilloet (tndi
aans) Ctcarw,lIer dat to<'gang gaf tOl het 540.000 ha grote 
\'Vdls Gmy Pro\' incial Park, d,1I ons aangl'raden was door onzc 
vrinden Dc Monchy, waar wij nag stl'Cds in hel 
pmehtige weer gen(ltcn V;1Il de W0e5le, uitgeslrekte 
bosscn, rivicren en walervallen. 01' de laatste dag 
lcidde een gecsrige guide ons naar cen slille rivieroe
vcr waar een 1.cstal 7.warte beren 01' 7.oek waren naar 
7icltogcnde l.al mcn, die aan hct eind van Illm rivier
klim gekolllen warcn. Een verrassillg vormde l'Cll 
plolsding overvli cgende zwart-witlc bald headed 
cagle. 

Vcrvolgcns een luxucus vcrblijf in Jasper Park 
Lodge, ill ('ell van de cottagcs waar langs 's-odHcnds 
angslig dichtbij ee n grote roedd W~pitj (Elk) hindcn 
opgejaagd werd door cell stcl hrollstige. kncrpelldc 
gel uiden makcllde bokken. Voor de veiligheid V~1l de 
gaslen werden ze later door hotelpersonecl, zw~aiend 
Illet parasols verjaagd. Een schllchtere coyote, dic 01' 
hotclrestcn was afgekolllen. krllis te 0115 pas. Enige 
prachrige lichtbruine Mul<lcer, cen ZW;Hte blmc 
bcrin met haar jong en ..... een l.eer grote Moose Bull 
- clandstier - slaple geruisloos rustig door hct bos, vcr
wocd gcfilmd door uit hun auto slappende lOerisren. 
hadden wij hCI grOlc gcluk Ie bcspicclen. Via de Iceficldpark
way naar Banff, maar ccrst nog pcr bus en latcr I)('r Snowmo
blie srapvocts de Columbian Glaciers bcklommcn en van de in 
de 7.on stralcnde lichtblauwe ijsmassa's genolcn. Toen votgde 
L1ke Louise mel hel prorserige massale wille Canadian Pacific 
I-Iorel, omringd door grocpcn Japansc toerislen en uireindclijk 
B:anff. dar ons mel lichte sneeuw en ij1.c1 begrocrre ell waar wij 
de autO achterliclen. 

Dc volgcnde ochlend om 9 UUT srond de Canadcse HOlS, 

dc Rocky Mountaineer mct rodc lopcr en vlaggen klaar am ons 
in een van zijn Domecars IC ontvangen. Nog nooi l w'n 
illdrukwekkende lange Irein gezien, mcr gederai llccrde uitleg 
over aile sneellwbergcn en rivicren welkc aan ons oog voorbij
glcden. De servicc was voorkolllend en dc lunch was in het 
bencdcngedeelte van de Irein Royal, lerwijl de conversatie mel 
vl'Clal US of Australische disgenolell opwckkend was. Heel 
langzaam kropen wij over her smallc trajeet over bruggen mer 

<liepe blikken naar rivieren ollder 0115, door langc 
tunnels vooruil. Niet vergeten jc horloge I uur 
Icrug te zetten 01' Pacific Standard -linle. \'Vij 
genoten va n uitgcstrekle meren, dan weer rivicrcn 
met visarenden, die 01' dc \'oorbijschietcnd(' lek·
foonpalen hun nest hadden. Hij Lytton vocgde de 
hddcre -nlOrllSOn River zich bij de nog grolcrc en 
machlige maar lTocbdc Fraser River. De scheids
lijn was kenmcrkcnd: hdder en aan de anderc kanl 
bruine prUI. Voordat dit PUIII bereikr wcrd, 
logeerden wij na dc ecrsrc lTeindag in een kcurig 
nieuw hotel in Kamloops, dat temidden van brui
ne dorre wOl"Stijnhcllvcls lag en 's-avonds ccn niet 
bcp:mld uitnodigcnde indruk maahe. Dc volgcn
de ochtend om 7 uur veTirok om.c supcrtrcin 
maar moeH vccl wachtell en reed langl-llam om de 

lange goedercntreinen voor te latcn gaan . Moulllain goats in 
gelige Yacht beklommell zonovcrgorcn berghcllingen cn ccn 
Elk-bok wees zijn twee geiten de weg. Na wisscling van dc 
crew, blijkbaar juridisch vereisl voord;n Vancouvcr binllengere
den mocln worden, kwamen wij einddijk 01' een vol perron 
in Vancouver a;m, maar niel dan na eerSt een oorkonde plus 
b;IIII>oill(, verga.dd van afscheidshanddrukkcn van de crew in 
ontV'Jngst re hebbcn genomen. In<lcrdaad was hel een van de 
mooislc scenic trips ooil gemaakt cn zeer aan Ie raden aan 
familie en vrienden. De goudcn I\-taplc Lcaf-spcld prijkt nog 
ste(-ds 01' onze revers! 

Vnjltllmllg Mil'lll'kl' bij doc"ur Adilll', I: ""ilip, m: Samh, 
r: Jlllil'lU. 

Or 8 oktobcr vierden wij met gcr.clligc Ncclerlandsc Cana
dcr.cn Mieneke's verjaardag cn werd ten huize van dodller 
Adine in de kring va nhaar man David, hun kinderen Juliette, 
Philip en Sarah de fccsldag bcsloten. 

De volgcnde ochtcn<1 on7.c opgcwcklc gasrvrouw .oor aile 
hartclijkheid omhclsd en afscheid genolllen. ViOl her vl iegveld 
bereikt en de Airbus \'OIn chartermaarschappij Air Transat 
beklommcll, dit lIlaal in de comfoftabcler Company Class, die 
puncluecl vcrrrok en ons in 10 lIur n:aar Schiphol bracht. 

Ern fiunilie- en wildlife-reis 0111 nooir re vergelen cn een 
tcrugzien in Vancouver s t~ar ~Iwecr or hcr programma! 

f'fur Mus 
1.5.2000 
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Herinncring aan 

An Vreede-Mees 
I G oklobcr 19 14 • 19 januari 200 I 

Mijn mocder hicld van de disson:I.!H. In h~~r muzickpro
gram ma's zat altijd wei een stuk waarhij je 01' hel pumje van 
je stocl ging zinen vanwege het onbckende en de kJanken die 
je net niet verwadme. "!aar muzieksmaak was jong en modern 
en dat is altijd zo gebJcven. 

Muziek was de essen tic en de ruggegraat van ha:ar leven. 
Zij was pi:aniste in hart en nieren. In ons ouderlijk huis 01' hel 
LispJein in Rotterdam llOorden wij de hde dag 
piano spelen; 01' de vakamies in Ouerlo werd in 
het kleine huisje waar wij logeeeden een piano 
gehuurd en werden pianoconcerten ingesru
deerd. Dit alles lot voordeel van de Juisteraars. 

Voor ons kinderen was her nier allijd mak
kclijk een kunsrenares aJs mocder te hebbcn. 
Bij een colleen uten we in de l.:1al, een heetje 
trots, maar ook bcwrgd. Als hel maar goed 
ging ... Eigenlijk vonden we, onbewusi. dal wij 
rechl hadden 01' de aand:lcbt die aan de piano 
werd geschonken.Pas heel veellater, toen ik al 
lang volwassen was, heb ik Ix:.seft dat IUssen bet 
pianospelen door, zij ons op (:en aantal cssentic
Ie momenten van ons leven de juistc ondeTSteuning heeft gege
ven en1.ich diep mer ons veroonden voclde. Zo heeft '£e er hij
voorhecld voor gC7.0rgd dat Willemien en ik de opleiding kre· 
gen die ons in staal stelde om, hinnen het huwelijk, als zclf
standig werkende pcrsonen door het leven te gaan. Ik hcb ook 
inge-I.ien en aanvaard dat de bclangrijkste vcrplichting van de 
kunstenaar, of hij nu groot of klei n is. ligt hij de kunst. 

Dc arrisrieke g:aven waren overigens niet beperkl tor de 
muziek. Toen voor een feesl 01' het Lisplein ons huis was omge
toverd in een Parijs cafe, dal mijn ouders 'Ie perroquet bleu' (de 
hlauwe papegaai) hadden gcnocrnd, schiJderde zc op grote vel
len uit de lossc pols cell aallraJ uir£ichrcn op Parijs, die als 
ramen dienden. Ze had er ook pinier in om als het 1.0 uilkwam 
gedichten te schrijven, wal haar makkclijk :afging, orimpressies 
op te rekenen van de vele rcizen die ze heefl ondernomen. Aan 
som mige vrienden heef! ze nog nict zo lang geleden enkcle van 
die schrijfsels lalen zien. 

Hocwel mijn mocder vervuld was van de mU1.iek. liep le 

nie! de hele dag mel hct hoord in de wolken. Emoties kwamen 
!O[ uildrukking achier de piano. In het dagdijks leven was le 

nuchler, praktisch en l.1kelijk. Daarom was hel ook niet ver
rassend dal le, naast de muziekswdie, hesloot een verpleeg
slcrsopleiding te volgen. Die beslissing had velc goede kanten. 
Ten eerste leerde zc mijn vader ken nen , die chirurg w:1S in het 
ziekenhuis van haar opleiding. Verder heer! ze <laardoor gclecrd 
in haar !alere Jl-ven l.clf oplossingen re vinden voor kleine kwa
len, zodat zc daar anderen niet mee lastig hoefdc Ie vallen . Ze 
moet een onmogelijke patient gC\'.'eesl zij n voor iedere huisarrs, 
omdat zij het zcJ f toch aJrijd betcr wist. 

Dc opleiding in het ziekenhuis gaf haar ook de mogdijk-
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heid om hij de plotsclinge doud van mijn vader in 1958 nier 
hij de pakken neer te bl ijven zinen, maar als verpleegsler Ie 
gaan werken in her Havenziekenhuis in Rotterdam. Ik heh 
haar niet horen klagen over dat zware frsieke werk. Niet lang 
daarna krecg zc cen guede haan hij de Shell aangeboden die ze 
mer beide handen aangreep. In die lijd lcerde ze via wedenijd
se vrienden Oom Henk kennen. die werktc hij Unilever, maar 
daarnaasl een ralentvolle klarinen isr was. Onze lieve oom 

Hen k is in 1996 overleden, na enkelt' zware 
jaren, waarin mijn mocder hem licrdevol heeft 
onderS[eund. Weer bewees de verpk'Cgstersoplei
ding haar Illit. 

Het zaJ niemand die haar kent verhazen, dar 
we in de adverlenrie onU' mocder wilskrachtig 
hebhen gcnoemd. Als 7.e iets in haar hoord had, 
rnocsr her ook geheuren. Ik geef een paar VooT
hedden. Op cen gcgcven moment besloot 7.c, in 
overleg mel oom Henk, l'Cn vervallen boerderij 
in de Bcwwe op tc knappen om daar fC gaan 
wonen. Vrienden en familie vonden he! onbe
wnnen, maar daar lier ze zicb niet door be'in
vlocden. Met veel zakcJijke flair en doon.ettings

vermogen werd eerste de ene en daarna de andere hoerderij 
opgeknapr in de mooie omgeving van de Linge. Van stadshe
woneTS waren l.ij wnder veel moeile huitenmensen geworden. 
Zc gcnoot van het buitenlcven en de Jogees, hel meesle nog van 
de kleinkinderen. 

un karakterisriek voorbecld van haar wilskrachl wil ik u 
nie! onthouden. Mijn mocder had de gewoonte regelmalig 
naar Fontainebleau re re i7.cn om daar les te krijgen van de Fran
se pianiste Gahy Casadesus. 01' een keer deed 1.(, vlak voor 
haar vertrek naar Parijs, boodschappen op de markt van Kedi
chem. Ze gleed daarbij, een klassieke siruatie, uit over een 
bananenschil en viel op haar heup. Hoewcl hel behoorlijk pijn 
deed reed zc loch dicl.clfde dar in de auto naar Parijs, had daar 
vier dagen les, waarna ik een relefoontje kreeg uit een Frans zie
kenhuis. He! hleek dal zc bij de val haar heup had gebroken en 
of ik haar maar wilde ophalen. 

Mijn moooer hicld van haar onafhankelijkheid. Z ij kon 
niet rnakkelijk dingen overlaten en voerde 7,clf uit wat 1.e had 
bedacht. Zij vond het heerlijk als de kinderen, kleinkinderen 
en achrerkJeinkinderen (en daarmee bedocJ ik natuurl ijk ook 
de r.1lJlilic van Hilda en Alexander) haar opzochten, maar 7,ij 
wu zelden een beroep op ons docn om haar leven te verge
makkelijken. Op haar 80st!! en 8Ssre verjaardag organisecrde zc 
geheel zclrsr~ndig een co ncen voor vrienden en hunilie, waar
hij 1.c ook 7.clf optrad. Die concerten waren in mijn ogen 
onderdeel van cell mccsterlijke finaJe. 

De laarsle lien jaren van haar leven is haar specl ruimte 
steeds meer ingeperkt, gewoon doordat zij ouder werd en door 
lIerschillende lichamelijke ongemakken. Ze heeft toen de 
bakens veflCr en de ollergebJeven energie gericht op de gebie-



r 

den die haar de rneeHe mimte gaven, Icdere morgen speelde ze 
piano en iedere dag ging ze er op lIit in de auto. De afstand 
werd steeds kleiner. TensloTte blcef over de zee en Meyendel, 
Meyendel en de zee. De'"elfde plckken bleven haar fascineren 
door een andere lichtval op het water of de wisseling van de sei
'"oenen. 

Ze vond het naruurlijk gezellig om er niet aileen 01' lIit te 
gaan en venelde in de wekelijkse t:'lX- of tclefoonwissel ing met 
Peking wie er die week met haar mee waren gereden. Mijn 
moeder uitte nier makkelijk haar gevoclens, maar ik hoop dat 
u besefr hoeveel waarde zij heeft gehecht aan uw gezclschap. 

Ze heeft het heel lang zelfstandig uitgehoudcn, maar het 
Iaatsre jaar heert ze steeds meer moeten leunen op rnijn zuster 
\'\fillemien. Oat ze dat ook wilde was een teken van groot ver
trouwcn. 

Aan een beweeglijk, creatief en klellrrijk leven is IlU cell 
einde gekomen. Wij allen hebben mijn Illoeder de Iaatste tijd 
ge--Lien als een ollde vrouw die, hoewcl nog steeds energiek, 

allcrlei kwalen had en van wie de aktieradius beperkt was. Ik 
wil daar bij wijze van arscheid een ander becld regenover stel
len, dat weer bovenkwam wen ik haar foto<llbums doorblader
de. I k lag foto's uit de tijd dat zij, al over de zestig en dus in een 
tijd dat anderen aan hun pensioen den ken, voor het werk van 
oom Henk drie jaar in Ethiopii.: woonde, Zc mg er opvallend 
jong en knap uit. Kennclijk genoot le enorm van het leven in 
Eth iopii.:, Ook daar speelde ze piano, hoe kon het anders, en 
nad ze op voor de Ethiopische radio. Daarnaast maakte ze vele 
reizen door hcc land als oom Henk 01' dienslfeis was. Kon voor 
haar overl ijden, toen we bij een bezoek aan Meyendcl nog war 
zaten re pr:lten over hun rijd in Eth iopie vertclde ze, dat zc wen 
wnder enig probleem lange autoritten maakte naar cxorisch 
pl:larsen, soms wei 10 uur per dag. Ze vond dat niet vermoei
end of gevaa rl ijk, nee, ze genoot ervan. 

Ik hoop dar we dit beeld kllnnen vasthouden . Het beeld 
vall een vitale, energieke vrOllW, Wi lskrachtig en onaflunkelijk. 

Lot vall Schaik-Zaaij'er 

In memoriam 

Luwtje Dorhout Mees-de Vries 
1903-2000 

sed crt 1950 weduwe van Johan Aemilius AbrahamDo rhout Mees 

Op 2 september 2000 is van ons heenge
gaan, onze lieve maeder, schoonmoeder, groot
moeder en overgroolmoeder in de Iceftijd van 97 
jaar, n:l een pcriode w~rin ha~r gezondheid steeds 
verdcr ,lChteruir ging. Haar geesl bleef tol het 
allerlaalsl heel helder en zij bleer nauw berrokken 
bij allcs wat in on7.c fami lie gebeurde. 

Dc komst van haar 24 achlerkleinkinderen 
was steeds een bron van grote vreugde en dank
baarheid voor haar. Zij was een stcrke persoon
lijkheid, die o.a. in 1935 nauw bcrrokkcn was bij 
de oprichting van de zo bekende jachrLaak 'Dc 
Centrale Wapenhandel', eerst gevestigd Hl de 
Nobelslf<lat Ie Utrecht. 

Toen haar man Aemile op de nog zo jonge 
leeftijd van 47 jaar kwam te overlijden, zcrte 7:ij 
de zaak voon met haaf lOon Bob, die het bedrijf op geheel 
eigen wijze uit heeft !aten groeien tot het bekende jachtsehiet
centrum tc Biddinghuizen, 

Tot op zeer hoge lceftijd heeft zij 7.clfstandig gewoond te 
Bosch en Duin, IOtdat 7 jaar gclcden dit niet meer vera nt 

woord was en zij - met haar onafll,Hlkelijke karakter - de moei-

* 

in vrede rusten. 

* 

lijke overstap maakte naar het bejaardenhllis 
' Dc Koperwiek' in Bilthoven, waar zij op 2 sep
tember 2000 is heengegaan. 

Moeder was jarelliang de oudste bclang
stcllende binnen de Stiellting GcslaclH Mees. 

Volgens haar wens is zij in besloten fami
liekring meT kinderen, klein- en aclHerklein
kinderen naar haar laatsle fustplaats gebradu. 

Zij laal bij ons allen cen onuitwisbare her
innering achIer van iemand die dapper vele 
Illoeilijkheden en ook verdrie[ op haar levens
weg heeft 1l1Oeten aanvaarden, maar ahijd weer 
een positief Iichtpunt zag. 

Zo zal zij met haar sterke karakter in onze 
herinnering blijvcn. 

Moge zij na zo'n lang en welbesteed !cvell 

LOllis en flse Dor"olll Mers 

* 
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In memonam 

Sophie Emilie Geertrui Mees-Becker 

Wij allen misscn jOli W vrcsclijk, licvc 
Em ic, waarom was jOllw (ljd gckomcn? Dit 
voclcn wij allen, ik, Julicne, Julie, Wico ell 
Jaq ud inc, Hugo en NOOTtjC. Ernie werd 01' 13 
december 1910 in Rotterdam gcborcn. Wij 
Ollllllocncn c:1kaar in 1942. verloofdcn ons dar 
jaar in augu$ms en HOllwdcn op 15 april 1943 
in DclfI. Zij hecfl1.ich ten volle als moeder en 
als vricncl in gcgcvcn aan o nu kindcrcn Juliette 
Uulienne Wil1em ina Margaretha, 1944) en 
Wico (Willcm Cornel is, 1947). Wij woonden 
in Delft en vcrhuisdcn in 1970 naar Nieuw
koop. waar wij hccrl ijk gcnolcn van hel buitclI
leven. Haar zustcr Julie Becker hceft altijd bij ons ingcwoond . 

Ons Steunfonds 
de Stichting Van der Dussen 
van Beeftinghfonds 

Dit fonds bestJat al meer dan een ceuw en is dcstijds Ont

staan uit de nalatensehap van Sara Anna llarbara Mees C dr 
(t 1880), woouwe van Pieler van der Dussen van Beeftingh. In 
1874 hebben Rudolf en Jan Mees de St ichting opgcricht en 
prccies honderd jaar later hebben Philip en Peter Mees de sta
TUTen gewijzigd om er cen actief fonds v~n te makcn. 

Peler Mees was v:tnaf het begin (1974) penningmecstcr en 
heefl in dele functie veel 101 stand gebracht. 01' J 2 oklOber 
2000 heef! het bestuur met veel dank afscheid van hem geno
men. Roland Mees is hem opgevolgd. Peter blijft wei beschik
baar als adviseur. 

Tot slol brengen wij opnieuw ons werk onder llW aan
dacht. Graag komen wi) in comact mel l'vktCn (in binnen- en 
buitenJand), die financiCle steun willen aanvragen in de vorm 
van l't'n eenmaiige of pcriodieke uitkering, rcgcmoclkoming 
koslen levensonderhoud, aa nvulling medische \'oorzieni ngen, 
hull' bij studic of een bepaald onderzock. of projcct e.d .. 

Her bestuur: 

Madelon van Ruyven-Mccs, voorzirtcr 
Roland Mecs, pcnningmccsler 
Philippine Mecs. sccrctaris 
Micke Degenkamp-Mccs 

* 

* 
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0703281369 
0343517464 
0235314329 
07038779 88 

Dc {wee lusters hadden l'en buitcngcwoon stcrkc 
band met clkaar. In 1998 vcrhuisden wij naar Ber
gen op Zoom, w:Jar wij in {wee hoven cJkaar lig
gende appanememen zijn gaan wonen: Emie en 
ik, Julie en JulienI'. 

Emie venwakte de I~atste tijd erg. Op 17 
maan viellij en brak een been. Op 19 maarl had 
lij een longontsreking en overleed xij in her xic
kenhuis. 

Zij nam cen bdangrijke centrale plaats in her 
familieverband in en laat nu een grote leegte ach
Ier. 

Ruud Mrrs W'Czn. (NP344) 

rli~rvovm zi~t II ViM Mus (12). dochur van Marttn Mus 
en StUNi(1 Win Bastm IJmr:llvllrg, in un prtlchtige stand. Zij voigt 
de Nfltioll(dt' BfI//t'I Atndnllie u Amsurdam r:n is 1111 uitv~rkorm 
om op u trr:dm ill jr:ugdrolkn, ZlJaLs ill md ill 'us Sylphid~: 
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Familie in Australie 

Bij gti('gcnhcid van h('[ bc'lock V-JIl MadHeld en mij aan 
on7.C oudsu' 7.oon mCI gezin, momcntccl woon3chtig in Ki llara 
It'n noor<lcn van S)'dncy, haddcn wij fwet' aardigc COIHactcn . 

Thra BOllrne-Men til Marbu/d 

Thea Bourne MCC$, van omc ouds[c Groninger staak 
CAhing'), dochtcr uit her rwrede huwclijk van CA. Mccs, de 
uitgc\'crllitlcrator. trok na de oorlog met haar oudcrs en "lUSlcr 

Connie naar hel Verrc oosten, aldaar huwcnd met cell AUSlfa
lisehc ingcnicur. Zij Woonl mel man en kindercn in Turramur
fa, ook ten noordcn van Sydney, en nam ons met' naar cell 
gczclligc lunch aan de oostkuSt. in cen "leer levend ig plaatsjc 
mel de bijwndcrc naam Dee Why. AI pr.nend kr<""gcn wij cen 
duidclijkc indruk van !let \·rije en interessante leven van zul ke 
ondcrncrncndc Austral iers, want dM worden uiteinddijk allc 
immigranrcn daar. 

Cmhtlm (II Eis Arrhllr-M('rs 

V:1 11 tl.~ Anhur-Mees, lIi r de Rotterda mse staak Jacob, 
hecHe (Ie eigen vader ook Jacob. handelsman uit her oosten van 
ons land. die bij 1ijn spionnagc/verJ.ctswcrk gearresteerd 1ijnd(' 
39 jaar oud ill een concemrariekamp omkwam; posrhuum 
on<lerscheiden door (Ie regering. Els, 'I.elf in her bibliorheekvak 
werb~1Jm. huwde Graham Anhur, een Ausrralische consultant 
met agenrlLTen in de landbouw-ehemische induslrie, {'n kidde 
aldus een gelled Ausrr:11iseh leven, haar vier kinden:n "('rspreid 
over heel AUSlralic welend. Na <Iiverse verhuizingen wonen l.ij 
tenstonc ten zuiden van Sydney in een idyll isch landschap. 
nabij het dorpje Jambcroo. alwaar wij met on1£ zoon plus gC'l..in 
een hcerlijke dag doorbrachten. en de volgende morgen nag 
onder Iciding van Ets cen heus regenwoud bcwchren. 

Hmk 

Marjolein Mus, dochrtr Vim Mall, en joop, verhullrt aUrae/irll(' flppflrlrmrmrll op Sieili,', I/oor informflli(' bijg(umde gegellms. 

HOLIDAY APARTMENTS 

Wij leveren uit voorraad: 
Ned. Patriciaal Nr 67 Ao '83: f 15,-- incl. pono 

(waarin 0111£ volkxlige f.lmilie opgenomen) 

Archief'invenraris: f 30,-- excl. pono 

CD's Lola Mel'S, viool f 20,-- incl. porto 

MC'l.endas: f 40,-- incl. porto 

Bestclling bn door bera1ing aa n Stichting G M 

MARjOlEIN MEES 
Contrada Pisciouo 
p.o.box 69 
900IS Cefalu (Pa) 
ITALY 

tel/fax +39,092 1.423365 
mobile +39,333,4995436 
e_mail: mee~.m@kefa.it 
http://surf.toISICILY 

NJ hct in vorigc kroniek aangekondigde symposium van 
'De Drie Licincn', gc"inilie('rd door Joan en Alida Mecs, heeft 
dC"lC slicining ons ecn a:lIlral exemplaren lOegC'LOnden van het 
bockje 'Sleun aan Medisch WClenschappelijk Onderzock', die 
7.ijn doorgt'"I.Ondt'n na:lr f.IJniliekxl.en, doch enkde exemplaren 
7.ijn nag voorr:ld ig hij onLC voo!"litter. 

De rtxle lijdens di l syml>osium van Prof.Dr. Harry G.M. 
Rooijm:H1s is opgenomcn in het medisch blad 'Mediator', jaar
gang 12, Ilummcr I. 

* * * 
0]1 de 'kkine f;lInilicdag' 01' 20 mei ill de 'Narwal' voen 

I !cnk het woord over her lcven van opriclHer Willem Cornel is: 
Allard ("1.0011 van RudoW) over "Archeologie I'll het Internel". 
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In a:lIlsluiting op hel commenraar van ht r Fin. Dagblad op 
hel bock 'H erinneringen van Mr. W.e. Mtcs' (vorige kroniek); NR.C--I-t 
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De burgerzin-generatie 

II 
r zijn niet veel fami, 

I lics die een weten
seha pel~k belan • 

• ri)k famihearehie~be
zitien en op gezeUe 

tijden ook nog een eigen kroniek 
uitgeven waarin levensbc· 
schrijvingcn van overlcdcn fami· 
lielc:den en de resultaten van gc
nealogisch onderzockworden gc
publieeerd. Nog zeldzamer zijn de 
families die zovecl gesehiedenis 
maken dat.ze ook nog leesbare 
biografieen en mcmoires voor het 
nut van hel a1gemeen produeeren. 

Dal wil niet zeggen dal elke bio
graaf die uil zoveel eigen geschie· 
denis kan pullen ook te benijden 
is. Dc biografie die mf. W.C. 
Mees in 1946 van zijn oudoom, de 
illustere mT. Marten Mces, publi· 
eecrde, oogsue destijds 'led lofin 
de pcrs, maar niet in de gchcle - in 
de aanhefbcdoeldc - fllmilie. Man 
vall de dll(ld, /tIr MartclI Mel'S ell de 
opkQ/tISll'l1n ROller(/om, dat nog 
sleeds geldlals een shmdaard· 
werk overde negcmiende-eeuwsc 
economie van Ronerdam, leverde 
de sehrijver behah'e positie\'e reo 
eensies ook een siapel tereehtwij
zingen op van Mecs-Iakken die 
zieh tekort~edll3n vocldcn. 

In zi)n Iller nog niet besproken 
memOlfCS, die de Stichting lli ~to· 
rische Publicllties Rotcrod:ullum 
heeft uilgegeven, sehrijft w.e. 
Mees (1882.1970) dat sommige 
familieleden bi) de versehijning in 
1946 het mocilljk verkroppcn 
konden dat hun vaders er niet ge· 
noeg in waren afgeschilderd. An· 
dere IOOen vlln de familie Koester· 
den eell grief orndat hun vadf.""rs in 
het geheel nict in hCI bock voor
kwarnen. Maar :r.clfs die destijds 
ontevreden Mcczen zullen nu 
moelen erkennell dill W.e. Mees 
cen uiterst levendige en klcllrrijke, 
in aUt opzichten geslaagde kro
nick vaJlzijn eigen lcvcn heef! na· 
gelaten. 

W.C. Mces was een van degro
te Rotlerdammen alln wie de 
Maasstedelijke economie in de 
ecrste hem van de twintigsle C1!uw 
haar uitbundige bloei te danken 
had. Hij was cen van de IIleest ef· 
feetie" e actie,·ocrders voor het ge· 
mene beSI die plannen bemam· 
dcn, maar tetf ook de handen uit 
de monwen staken om iets "oor 
de slad tedocII. Hi; dnehl vele ini· 
tiatieven uit, die hiJ salllcn lI\et an
dere grole mannen met burgerzin 
gestalte gaf. Zijn naam werd 

Harry van Wijnen 

meeslal in ~en adem genocmd met 
K.P. vall def Mlllldele, D.G. van 
Beuningen, W. van dcr Vorm, 
J .A. Ruys, W.H. de Monehyen 
C.A. P. van Stolk, de lokale kong
sic van kooplieden, bankiers en 
reders die in dejaren twintig en 
dertig zo ~oed als in aUes de hand 
had - tot III de sociale woning
bouw (Tuindorp Vreewijk) toe. 

Mees was de eenle initiatiefne· 
mer van de Nederlandse HaDdels· 
hogesehool, de lalere NEH (Eras
mus Universileil) en van Robeco, 
het bcleggingsconsortium voor de 
grole en de k1eine man. "Niets 
was gevaarlijker", zo sehreefhij in 
zijn openings memorandum, "dan 
grote rijkdommen in handen van 
cnkele rijken en daamaast cen 
grote bczitsloze k1assc·'. Spreiding 
' 'an vennogen o"erde kleinere 
luyden - in feile bevordering van 
hel \'olkskapitalisme - besehouw
de hij als "gocd sociaaJ werk". 

Nel als zijn vennaarde oudoom 
was ook W. C. M ees een gcJdman. 
En bchalve ballkier was hij ook 
een beetje reder. De Rotterdamse 
Hypotheekbank, waan'an hij op
richter·dirccleur was, fi nancieTdc 
de bouw van sehepen en liel ook 
zc1f cell aanlal sehepen bouwen. 
Sinds ~~n ' ·lUl die sehepcu, het 
kustvaanuig Willem Comelis, 
naar hem genocmd was, spelde hij 
de knllll zeals hij nooit eerder had 
gedaan. Elkedagzocht hij het 
eersl na:!r de scheepvaartrubriek 
en ,'olgde hij met trots de reizen 
van dc Willem Come lis. 

W.e. Mecs kwam uil de grolc 
Meczen·familie die laksgewijs 
verspreil! was over Rotterdam en 
Groningen. l1el ramilieverband 
waszo talrijk dat Ie Rotterdam 
het gezegdc bestond "hel mens
dOin zal een meesdom worden". 

Dc Meeum trouwden nooit be
neden hun stand. Dc meesten 
trouwden andere aanziell lijke fa
milies, zodat vennogens en ma
nieren in laet ble,·en. Op hun 
bcurt kwamen de neven, de ooms 
en de zwagers clkaar in aanzienlij. 
kc posities legen. de een was de 
directeur van Dc Nedcrlandsche 
Bank, de ander als direeteur van 
de InlcnJ!ltionalc Crediet- en 
Hande1svtrenigiug Rotte rdam, 
cell derde als voorLitter van het al· 

gemeen btstuur van de Handels
hogcsehool, weer cen aDder als 
re<:tor.magnifieus in Groningen; 
en de zovcclste als gewoon hoog. 
Jeraar. En dan waren er ook nog 
bankiers in de ramilie, onder meer 
bij R. Mees en Zonen. &n van de 
knapste koppen in d~ flilnilie was 
sehoonzoon I-I an Boon, die mel 
doehler Lot was getrouwd. Boon 
was een van de kopstukken van 
het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, ODder meeT ambassadeur 
in Italie, die helltaJiaans maehtig 
was als de best opgevocde !talia· 
nen. 1·let spreekl vanzelf dat hel 
nh'eau .... J.n de vriendenkring Dau
welijks onderdeed voor dat van de 
famtlieelan. 

Gelukkig was er ook cen zwart 
schaap in de familie, een zwager 
die te goed was 0111 met geld om Ie 
gaan. Mees bedckt de lOnden van 
dezezwager niet maar geen een 
even gedetaillcerd aJs gewetensvol 
verslag "lUi de geslaagde reddings
operatie die hij op1.ttteom de1.t 
zwager uit de gevangenis te hou
den. De verwiid:elingen waarin de 
zwagerverstrikt raakte. zijn der
male ondoorlichtig dat.ze doen 
denken aan de sehelmenstreken 
die in Eisehots Ilel Zeeschip wor
den opgevoerd. 

Politick WIIS hij cen liberaal in 
hurt en nieren. Ilij Hep zieh het 
vUll r uil de schocnen olllzijn al te 
laconieke mede·libcralcn in Rot
lerdam meer politicke hartstoeht 
bij Ie brengen. Maarin Rotterdam 
wilde de Jibcrale actie niel vlonen. 
Na de invoc:ring van hel AISe
meen Kie:sreeht hadden de kalho
lieken en de soeiaaJ..Jemoeralen 
wnder moeile de zclfgenocgzame 
Jibcrale ondememers de politi eke 
mach! afhandig gemaakt. Daarna 
was hel mel de liberale maeht in 
de politiek gedaall. Nog een kcer 
leefdc de libcmle bclangenge
meensehllp op, dllnkzij cen eITee
lic,·e, door Mees gcregisseerde 
opwekkingsellmpagne legen hel 
Wijzigingsverdrag van 1925 waar· 
in de ha"enbclangen van Antw(r
pen mel die van Rotterdam gelijk
gesleld werden. Mees bcleefde 
zijnfinu(hollrloen de Eerste Ka
mer. een week nadat hij in de 
NRC van 290klober 1926 had be
loogd dut de haven van Rotter
dam eruan lOU gaan als de Belgen 
hun Moerdijkkunllal zoudcn krij
gen, het vcrdrag verwierp. Met die 
Pymlsoverwinning versehool de 
liberale maeht zijn laatste knii!. 


