
Srcrttan"aat: Esdoornuum 9, 3768 BE Som nummer 52, april 2003 

De tweede grote Mezen-familiedag 
Zondag 18 mei 2003 

Ontvangst om 10.30 uur in de Westerbouwing, 
zie hier het uitzicht: 

Mocht iemand door omstandigheden op 1 mei nog niet hebben kunnen inschrijven, 
dan gaarne direct opgeven per e-mail aan: 

Heleen: heleen.mees@unilever.com 
of aan: Madeline (tel. 020 - 6128126, fax 020 - 6128118) 
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TWEEDE GROTE MEZEN - FAMILIEDAG 
OP ZONDAG 18 ME l 2003 

Etn dog /JO/ activittit tn gtZtllightid, met ontmottingtn tn gtJp,./ehn mtt Inletndt tn onlnletndt 
familitkdtn,jong tn oud. Etn ZJervolg op dtJuCCt!svol/ttmtt grott familitdog van 1999, woordoor 
wetr nimUJe banden gumeed en 01 bestaande banden vers/elligd kllnmn worden. 

Programma 

10.30 uur - Ontvangst in cafe-restaurant "De Westerbouwing" in Oosterbeck, 
(met spectaculill wtzichl over de lliinvlakte) 
10.45 uur - Vertrek kinderprogramma's (speeltuintje, speurtocht/ natuurwandeling) 
11.45 uur - Terugkomst kinderen 
12.00 uur - Lunch 
12.45 uur - Groepsfoto 
13.00 uur - Vertrek naar de vier programma-onderdclen 

Geef op het aanmeldingsformulicr uw 1< en 2< keuze op. 

Keuze A - Openluchtmuseum, het grote park mel historische gebouwen, 
boerderiien, molens, (kruiden)ruinen. Nieuw (sinds 2000) is het HollandRama, een 
rcis door het Nederland van vroeger en nu, in cen zwevende en draaiende 
tiidscapsule. (vervoer per taxibusie) 

Keuze B - Burgers' Zoo, het beroemde diercnpark, oorspronkeliik wt 1903 
stammend, met Safari, Bush, Mangrovebos, Desert en Ocean. (vervoer per 
taxibusie) 

Keuze C - Airborne Museum "Hartenstein", in het voormalig hoofdkwartier 
van de Engclsen riidens de slag om Amhem. Dit kleine museum geefr een helder 
en aangriipend beeld van de dramatische sepremberdagen van 1944. Met wandeling 
er naar toe (30 min.) en terug door de prachrige Oosterbeekse heuvels en bossen, 
langs een schilderachrige beek. (of in 5 min. met de - eigen - auto) 

Keuze 0 - Outdoor Adventure: klimmen en abscilen van de 26 meter hoge lOren 
op de Westerbouwing, onder deskundige leiding van inslructcurs van Sportex 
Nederland en Marrine Mees. Deelnemers vanaf 15 iaar. 

17.00 uur - Terug op de "WesterboU\ving" mel aperitief en zlgeunem1Uziek o. l. v. 
Roland Mees. 

Diner - buffet 
19.00 uur - Af,cheid 

Organisarie: Madeline, Roland, Martine en Heleen 



• 

Rudolf Pieter Mees 

19 februari 1913 - 5 december 2002 

Ahschied. 

Wi/! bab ich dass gefohlt WIlJ Abschied heisst. 
Wie weiss ichs ,lOch; e;n dunkks unverwundnes 
graUStl mes Etwas, das ein SchonvtTbundnes 
noch ei,lmal u igt u"d hinhiilt und zerreisst. 

Onze vader (vooral geen pappie) werd geboren in Vaassen 
boven bakkerij Rodijk waar zijn ouders Adriaan Rudolf Pieter 
Mees en Pauline Caroline Mee.~-de Kuyper hun imrek hadden 
genomen wachtend op het mornem dat de oude Kopermolen 
~de Geelmolen~ was verbouwd. 

Hij had claar een heerlijke jeugd, samen mer zijn 'lUsje Fien 
en kreeg als (verwende) zoon des huizes thuis les van een 
Jezuiet, tOt hij naaf her gymnasium in Apeldoorn 
glng. 

De Geelmolen was een heerlijk logeeradres 
voor rowel familieleden als vrienden, wij 
hoorden claar de [eulme verhalen over en 
bewchten later nog diverse keren mel 
vader die prachrige boerderij, ons verbij
tend dar die niet meer in de familie was. 

Als enige won was hij duideli;k 
bevoorrecht en kreeg vele mogelijkhe
den van zijn ouders, zo mocht hij na 
zijn gymnasium en diensttijd naar het 
SI. John's College in Cambridge ren
einde daar zijn enge!s te vervolmaken 
omdat hi; de diplomatieke dienst in 
wilde. 

Hij had daar un heerlijke (ijd 
mel vee! fees[en en weinig srudiere
sultaat. 

I' <.! 

Toen her lot hem doordrong dat 
het leven toch ook bestond uit ernsti-
geT z.aken, ging hij economie sruderen ~ 
in Rotterdam. Na een eerste succesvol , ., 
jaar ging het bloed kriebelen, het avon , 
tuur riep en in '37 vertrok hi; mel zijn 
vriend Crommelin naar Indie, omdat hi; 
daar een baan kon krijgen bij cen suiker
exportfirma . 

Behalve dar hij daarmee zijn ouders reer 
teleursrelde, iees waf hem zijn hde leven dwars heeft 
gezeren, was de luxe waar hij to! dan toe aan gewend 
was van toen af voorbij. 

.. 

De"l.e romer vonden we tussen zijn spullcn cen dikkC' map 
mC'1 honderden brieven, die hij wekelijks vanuir Indie, naar 
zijn moeder in Holland schreef. 

Alles wordt er in beschreven, zijn bloeiende vrijgez..ellen 
leven, zijn terugkomende overweging toch re proberen een 
baan re veroveren bij ~den bank, de onrmoering mer onze moc
der en de onrwikkelingen daaromheen. de oorlogsdreiging in 
die jaren. 

In 1941 rrouwde hij Julie Tadema Wielandt, een jaar later 
landden de Japanners en werd hi; van vrouw en inm iddels ook 
kind gescheiclen door de oorlog die hen in verschillencle incerne-

R.M.Rilke 

ringskampen rerechr deed komen, v:lder aan de Birma spoorweg. 
Typerend voor hem was dat hij nooit iets over diC' [ijd ver

relde. behalve soms een humortstische anekdore. Praren over 
gevoclcns was niet een van zijn sterke pumen. op zijn ziekbed 
wilde hi; hel ook nOOtl over de dood hebben. hi; was er bang 
voor en geloofde absolUUI nier in ~iets daarna". 

Na de oorlog hoorde hij per brief vanuir Ape!doorn 
van zijn moeder dat zijn vader was doodgeschoten 

door de Duirsers en scheijfr haar dan dat hi; her 
ro vreselijk jammer vindt dar hi; de slechte 

indruk die zi;n vader van hem moe[ hebben 
gehad nooir meee :z.al kunnen goed maken. 

Tor 1952 woonde ons gezin, inmid
de!s ui lgebreid mel Judith, in Indonesie. 

Vader was in hel leger geblevell, 
daarna begon ons leven in Holland in 
Oats en rijtjeshuiz.cn, me! als heerlijke 
steeds terugkerende vreugde de 
logeerpartijen iedere vakamie bij onze 
grootmoeder, (Ooms) in Genis[a. 

Vader was nier erg gelukkig in 
zijn werkkring waar hij eigenli;k niet 
muishoorde. Zijn besre tiid was mis-
schicn wei de periode dar hij geplaatst 
was bij de Staf van de Prins op "De 
Zwaluwenberg" in Hilversum, waar 
zijn Mees-zijn erkend en gewaardeerd 

werd. 
Nadat hij vervroegd de d icnst had 

verlalen, ging hij in Apeldoorn wonen en 
daar J:eue hij zich met ved emhousiasme 

in voor het culturele leven en nam initialie-
ven d ie J:ijn uirgegroeid tot niet meer weg te 

denken Apeldoornse organisaties. 
Zo zac hij in de Apeldoornse Culturde 

Raad, richlte van daaruir de Filmclub op en spande 
zich in voor de Kamermuziek. H ij was voonitl"er van de 

tonedgroep "Graficus~ en speelde met verve verscheidene fol
len . 

Na de dood van om:e moeder, toen hij lichamelijk sterk 
achreruir gi ng, woonde hij tot zijn grote vreugde nog (wu jaar 
bij Judith en Raoul in hun boerderij, omringd door kinderen, 
(achIer) kleinkinderen en vrienden . Het laarsre jaar na diverse 
attaques werd contact steeds moeilijker en op 5 december stierf 
onz.c bi;z.ondere vader en met hem sterfe ook de ~oudste-z.onen
l ijn~ van de Rotterdamse MC7.en uir. 

Leonoor Mees en Judith Hoonden-Mees 
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Het doet 00.1 geooegen het volgende te mdden. 
Yong jaar heen ooze Kroniek het diepgaande artikd 

gebrachr "Miyasaka Okino?" van de hand van 'loon en 
vader Allard en Rudolf Mees. 

TegeLijk hebben wij dit artikd bi; het voomaamste 
Nederlandse Genealogische blad " De Nederlandsche 
wuw" onder de aandacbt gebrachL 

De redactie hiervan been hierin aa.nleiding gnien 
genoemd artikel met emge redaclionele bewerking op 
te nernen in de eerste publicatie van de 1205te jaargang 
van genoemd blad. 

....... .. ~"" .. ........ ... " ... ..... ,' ...... 
,. '<" ..... , .. ~, .. ,,~ 

I~_- .... - ... 

L '" "-. 

'-Op dae pick willen wij Allard en zijn vader 
nogmaals danken voor hun grondige werk en hen 
complimentercn met dae erkenning van welen· 
schappdijke zijde. '--

Familieberichten 
Gehoren: 
Amsterdam. 30 november 2002, Alexine Sakkers, dochter van 
Ralph Johan Bernard en Barbara Phdr Sakkers·Mees (NP257). 

Mainz (D) 5 september 2002, Elisabeth Irene Mees, dochter 
van Allard Wijnand (RS Hzn) en Gudrun Maria Mees·Winrer 
(NP368). 

Heemstooe. 7 ma:trt 2003, Hugo Louis Chrisriaan Versteeg, 
zoon van Harnld en Ines WJdr Versteeg·Mees (N P297). 

'Jsselsrein, 7 april 2003, Sacha Florine Mees, dochler van 
Edsard Christiaan WAzn en Susan Viola Mees·Sikkens 
(NP369). 

Gehuwd: 
Nieuw Vennep, 6 september 2002, tweede huwelijk. Maurits 
Waller CFWzn Mees (NP332) en Asha NiTmala Marhe. geb. 
Delft 30 augustus J 973, beiden werkzaam KLM. Mark als 
ProouClmanager, Asha als Capaciryplanner. 

Overleden: 
Leidschendam. 6 maart 2001, Carnelis Anton Kuyt. geb. 
1928, echrgenoot van Jessica RTAdr Mccs (NP251), 

Sandwich (Kent) UK 19 augusrus 2002. Dieneke RTAdr 
Mees, geb. 1918. echtgenote van Robert Alan Butler 
(NP251). 

Ernst, 5 december 2002, Rudolf Pierer Mecs AR Pzn. geh. 
1913, weduwnaar van Julie Tadema Wielandr (NP309). 
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* 
Negentig jaar 

Onze kranige fiuniliesenior Charlotte Tali tha Boon· 
Mees wedr hereik(e op I januari 2003 de 90·jarige 
leeftijd , waarmede wij haar hartelijk complimenteerden. 

Hier nog een foto, toen in her Rotterdamse 
heursgebouw een zaaI naar haar v:1der werd genoemd; 
behalve Henk en niehl Adine [en HoUte de Lange·Arnold 
ziet u rechts wethouder Komhrink en heursdirecteur 
Haksreen met dochlerrje. 

* 

• 



"HIERDOOR TOT HOOGER" 
Mel veel dank ontvingen wij van de httr A.c. Bakker ccn 

kopic van de historic van het in 1773 Ie Rocterdam opgericht
tt tckengenootSChap onder bovengenoemde hoogverheven 
naarn, wauin blijkl <be Rudolf M~ (1728-1811), onze 
Rouenhmsc $I:lmnder en naamgever v:l.n ooze f.unilie-firma. 
CC'n bekwoum en ucr gewaardecrd lid hierv:m was. In die ecuw 
werden w van g~lschappcn opgericht met zccr vCr5Chiliende 
speci2lisaties. en hel is interessanc dat ceo Mees via zo'n lid
rnaal.schap van uch dud spreken. vooral nu die gez.elschap 

door fusie mct een andere groeptring de grondslag lcgdc 
voor de Academic voor lkc1dcndc: Kunstcn en Tcchnischc 
Wctcnschappcn. de welke lOt in het feet-nte v(rlcden hier in 
RoucrdOlm ceo rol Yom betck,mis speclde. cn daardoor tot het 
fijnvcnakte nctwcrk def stille oorspronggevers van de huidige 
Erasmus Univcrsill:it geukcnd lun worden. 

Dele kopit van dh door 10 vertrouwde handen ge<irukte 
wcrkstuk komI uiteraard I'er bestudtring in ons familie-a rchief. 

DE OOR SPRONG 
DEll 

ACADEMIE 
BEELDENDE KU STEN 

EN 

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 
TE 

ROTTERDAM 

AANCETOOND IN DE CESCI-II EDENIS VAN HET TEEKENCENOOTSCHAP 

"HIERDOOR TOT HOOGER" 

DOOR 

J. A. BAKKER 
OUD- BESTUUIl.DER 

M. W IJ T & Z 0 N E N - ROT T E R DAM 
19 °0. 
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Zoals we al . 
10 KeoDiek 49 (2000) 

medische studie ze . me/dden was Barend JRzo 
Hier voIgt zijn dank:: ~cftJef VOOr he, DRM bas . al . (Nl>355) naas, zijo 

Cle aao aile spa pit In Mocbudi. 
nsors, met eeo paar . 

r-__________________________________________ ~preoq~. 

Sticbtiag ' Deborah Retier Mtmoriaillospilal Mocbudi' 

Geachtc 5p01lSOf", 

Enige hjd geledc:n heeR u bijgedragen aan mijn Stichting.. Mijo iniriaticf om eeI1 

contamer gevu1d met mcdische goc:deren Ie transpot'Icren nur het DRM 
Hospital in Mochudi. Botswana is het afgclopen jaar gcrcaLilJCCl"d. Hel was ecn 
f8l1tasbsch project! 

Na ai le financi! lc bijdragen ootvangcn Ie hcbbat. heb ik aJ lerccfSl 
gCinventarisccrd waar bet ziekenhuis bet mees!: bc:boclk un had. Een container 
is vcrvolgcns volgcladcu met encrzijds door diverse instanties bcschikbaar 
gestelde modischc instrumc:Dteo andcrzijds door mij aangckocbtc medischc 
goedeten. Eeo kone opsomming van de mhoud van de container bob ik 
bijgcvocgd. Na lange oodcffiaodclingco heb ik NedlkIyd bcreld gcvoodcn de 
overtocbt van Ronerdam naar Durban (Zuid Afn'ka) tesco minimale kostprijs Ie 

verzorgen. De container is vertrokken op 11 september 2002 en OJ! S oktoba" 
2002 aangekomcn in Durban. Ik was ICr plckke in Zuid Afrika aanwezig om bet 
tIWlSpOrt over land Ie organiserea. a1smede de lastige b~ douane 
bepalingeo zo vlckkeloos mogclijk Ie 1atm vertopen... Met buJp van CQl doc:hlCr 
oodc:mc:ming van Ned1loyd is de oootaina" per tretn Mar Botswana veJVoc:rd. 
Vanafdc boofdstad Gaborone bcb at zdfper Il1JCk de container naar Mocbudi 
bog"M 

Op 16 oktobc:r 2002 kon de container dan c:indelijk onder prachtig bcgeleideod 
Afiikaaru; ge:zang en gedans op de juisle plaats van bestcmmiag gcopend 
worden. Het was ceo groots resrijn en ilr. voddc me diep ontroc:rd CD 
buitenge\NOOn geJukkig dat i'k, mcde dankzij II. dcze mensc:n em Iu.t ODder de 
riem beb kunncn steken. De daaropvolgCDde!Wee dagen hcb ik met de 
dlenSldoeode doIcters aile gocdc:ren verdeeld o ver de juiSie afddingen en me 
ervan venekcrd dat aUe donaries goed Imchtkwamen. Ik was heel blij ICleII 
bleek dal vrijwcl aIle meegebrBdlle mcdische gocderea ook daadwerlcelijk OIl 
dat moment broodnodig waren voor het runctioneren van bet ziekenhuis. Om u 
enigszins em bedd Ie geven van de UDkomst van. de container heb ik een 
seloctie van bceJden bijgevoegd. 

Na meo! iedereen in Mochudi dank ik u nogmaals van harte en 
wens ik u u n zecr gelukkig eD vooral gezoDd 2003 toe! 

Barc:nd Mees 

Hn udnrhllU ~'" 1111 II<nyh IIn.tJ.. 
Jintsl ,,/r /'HIIIIIr'd-. I Itk'n, "'III~ 0/1 fJtlVl90rn Jon 
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1 
D~ containa wordt n"tuu/ gnq,md m wrwtdkomd. 

Inhoud Conta inen rans 
DRM Hospital Mocbud" POBrt naar 

Chirurgische instnun 
KNQ instrumerucn enlen 
Ciynaecologische in .... , __ _ 
~., ~w . ..... c"ICD 
~I"" ""Clearrll:r lamp 

RO/S(oelen 
RoUaton 
Douche Sloe/en 
/Cillderwagens 

Wecgscha/cn 
B10eddrukmelers 
VerbandroiddeJen 
Ondcnoek$lampen 
cmden;ocksbankcn 
lJIlrlI8eJuid 8ppalaat VOOr . 
Defibrillator .tys'ocherapie 
MiCTOScopen 

Servics 
KeulenBpparatuur 
P~m 

KuS$ertS 

"""" Uniformen 
Kinderspee/8Oed 

Video Ilpparatuur 
COOlPtltcn 
Primers 
Usb$! 

" otswana. 

Snmm mn tU chiif'medical offictr tU contai"n' lughalm. 

Em <krf van tU i"'lOud van tU containn' uirgatdld. 

* * 
* 

Wi; hebben voor verkoop nog 

ze5 

GRONINGSE MEZENBORDEN 
rer beschikking 

Inlichtingen bij Henk, 
tel. 0 10-4525441 

of via zijn fax 4522664 

Uiteraard geldt: 
zo lang de voorraad suekt! 
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Besfe vrienden en familie. 
Suz.ann~ heefl ah.i;d gezegd MVoor mi; begin! d~ reis pas 

echt z.odra w~ in La Coruna aankom~n" .Of u dil nu ui van
w~ge he! verlangen naar de Spaanse Zon boven de steeds wis
selende w~errypen in Engeland en Noord- Frankrijk ofhet idee 
dat he! echte gtnieten pas kon genieten na een 'ov~rgangspe
riod~' van 3-4 weken zullen we nooit precics weten. Feit is dat 
we inmidde1s in La Coruna zijn. en dat 'hd nu echt begonnen 
is. welke maamaf je ook neemt ! 

Tevens een gocde reden om ieLS aan he! thuisfrOn! (~ mel
d~n. een eCrsle leken van leven 1.Ogezegd, Ik meet duidelijk nog 
even de juiste toon vinden Voof dit soon verslagen dus wellicht 
klinkt het aJlemaal nog wat zake1ijk maar dat zal in de loop der 
djd wei veranderen. 

VOO! wat helfeft he! argumenr van cen noodz.akclijke 
overgangsperiode is toch wei hel nodige te uggen. Dc laatste 
weken voor on$ vertrek waren op 'l'n UclHs gezegd heklisch ! 
Overdracht en afscheid op ons bcider werk, hel huis klaarma
ken Voot de verhuur en natuurlijk een rondgang met de kin
deren langs hun scholen en creches. Daarbij nog het lOch nog 
plotsclinge overlijden van Suzannes grootmoeder en e~n huwe
lijk van gocde vrienden op Samorin;, Griekenland maaklen 
onl.(' agenda's voJler en drukker dan gedurende een 'gewon~' 

wetkweek. 

A1s kbp op de vuurpijl werd donderdag voor vertrek nog 
mijn dtaagbate computer bij een bem.inepomp uit de auto 
gcstolen mel daarin ons complete adresboek en aile informatie 
voor de trip! Gehed in mineur kon ik op zock naar een ver
vangend machien, mur gcluk hij een ongcluk werd het appa
rut ·S :lVonds bij cen vuilstorr leruggevonden! Nagenoeg intaci 
gelukkig. 

Op initiatief van de vrienden van de 'Kegdclub' was er 
vrijdagavond nog een heuse afscheidsoorrel georganiseerd. 
Gehee1 in slij l op de sieigers voor de boot werden we nog offi
dee! uitgezwaaid en ook weer vreselijk verwend met diverse 
Cld~aus voor de kinderen en onszelJ: 

Hel eigenlijke vertrek op I juni kWllm als een soon and
climax van maanden of wei jaren voorbereiding. Met pl'llchdg 
wcer, in de vemouwde Veerhl.ven met familie en een pl.ar 
vricnden, koffie met een laatste taarlje van Carlier. Om elf uur 
trossen los, en weg waren we. Hiermee wa.s volgens de kenners 
her moeilijkste gedeelte van de hele reis al weer aehrer ons; de 
rest is kinderspel. 
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Koers naar het Zuiden 

Op 1 jUlli jt vertrok de fatnilie Dutith-Mee$ voor een 
zeit/oebt van ruim eell jaar vatluit RottertUzm. De 

fomilie bes/aat uit: lop (37 jr). Suzanne Mus (35 jr) 
(doehter van Bert loist RHzn en Hilde Mees- lIeth. 
NP284). Daan (4 jr), Tom (3 jr) en Gijs (I jr). 
U varell aan boord de 'juno', een zei/sebip vall 

13 meter, sloep getuigd en gebouwd door Breehorn 
;', Woumend (PR). 

Het reisdoel is u rst riehtillg Spanje en Portugal en een 

stukje Middellnndse Zee. vervolgens riebtillg de CaIUl
ruche Eiumdell en de Atlalltisehe Oeeann overstekell 
riehring het Cairihisch gebied, 

De weg naar hel zuiden begint op voor ons bek~nd lerrein; 
we koun voor de Belgische en Franse Kust. Jullie bcgrijpen dat 
de inhoud voor dit verslag hier aan boord regelmalig discussie 
oplevert en met name het wcl of niet beschrijven van de route 
langs het Engelse: kanaaJ. Volgens mij prachrig vaarwater, vol
gens Suzanne 'te vaak gezien' maar toch cen korle impressie. 

Hel mooi~ weer van ons 'venrekkers week~nd' beloofde 
ved gocds maar hield helaas maar ~nkele dagen :un, Daarna 
draaide wind we~r ouderwets naar het Zuid-Westen en kregen 
we re maken met Wat de Engelse met'eteologen 7.0 prachdg vcr
woorden als cen 'Complex Low'. in gcwoon Nederlands is dat 
ved wind van de verkcerde kant ! 

Kruipend langs de Belgische en Franse kost lagen we enke
Ie dagen 'verwaaid' in Calais en Boulogne. Nier de mffit inspi
rere.nde plaatse:n w~lIichl maar voor de kinderen al meteen 
'echr' ct:n :tnder land, De vlaggen werden gekleurd voor hel 
grote plakboe.k en de eer'SlC f!';lnst' woordjes druk geoe.fend. 

Overal nog tustig in de havens; je merkr dar het nog voor
se:izoen is ! 

In Calais mijn eefSle baguette met Euro's betaald. Toch 
even wennen. maar wei vteselijk makkelijk. Ik 1.31 over 5 maan
den cens e~n MEuro_verslagH maken als we ons rondje Europa 
afsluiten. 

Na onderling overleg ook maar weer eens Le Havre aange
lopen, Geen geweldig 'bezienswaardigc' stad maar wei een met 
veel hcrinneringen voor ons. In 1983, tijdens mijn eerste 
oplfeden als kapitein van d~ 'Filmcnipp~r' onunoctten we hiet 
Henri Bassel en 'lijn vrouw. Oude vrienden van de familie en 
tter gasrvrij, Zeker nog 4 ke~r waren we hun gast en allijd 
groats. Henri Basset is al weer 2 jaar gcleden ov~rled~n ~n dus 
bczoch[~n we (in de stromende regen) zijn vrouw. Dit kcer 
geen uitgebreide maallijden en un vol sociaal programma op 
de pbatselijke jachtclub. waar Henri de buitenlandse rdaties 
beheerde. Illaar een kopje thee en vele verhalen van vroeger. 
Blij was ik om mevrouw Basset nog te zien en Ie pronken met 
onze kinderen, het speciale. dar een bewck aan Lc Havre altijd 
had is cehter verdwenen. 

lnmiddels 7.:lIen we rond onu verjaardagen II en 12 juni. 
Voor diegenen die her nier welen; het lot heen onu verjaarda
gen I dag na clkaar gt:1.et zoclat we allijd cen gezamenlijke par
tij kunnen vieren. 

Su1.3nn~ eerst, en na hel wal sombere en natte Lc Havre 
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kwam Deauvillerrrouville als een grole verassing. De twee 
plaaesen liggen aan weerskanten van een riviertje dar met laag 
water droogvalt en hebben ieder een eigen 'Bassin a Hor'. Dir 
is een haven achter een soorl grote deur die na het hoogwater 
worde afgeslOlcn zodat ook de jachten met een kid er kunnen 
armeren. Deauville is reer luxueus, Trouville is wat mecr pino
resk en beiden hcbbcn cen mooi :t.andstrand. 

Einddijk weer war zon en dus emmers en scheppen mel' 
en mer de kinderen naar her suand. Ved be1angslelling voor 
een oudere heer die mec zijn voetcn in het watcr in zijn zwem
brock water legen zijn buik spelterde, maar verder nier het 
water in ging. Of pappa dal ook wel eens ging docn ? Nu nog 
even nier jongens ! Na Deauvillel Trouville wederom de harde 
werkelijkheid van ons Noord-Europese weer; een kruisrak van 
ca 100 mijl naar Cherbourg en plocreren regen 4 knopen 
moom rand de grillige kapen van BaTfleur en Cap de la 
Hague. Een tussenstop op hee Kanaaleiland Guernsey leek een 
beetje een kenrering; de wind draaide naar het widen en her 
weer werd aanmerke1ijk bereT. De laaeste erappe wt aan Brcst, 
op de kop van Bteeagne, waren dan ook geweldig en deden ons 
in een klap de moei!ijke dagen van daarvoor vergeten. 

Ruim 2 weken na ons venrek uie Ronerdam voeren we de 
rede van Bresr binnen, een Franse marincsrad mel ideale lig
ging ten opzichte van rowel de Atlantische Oceaan als her 
Kanaal. Bovendien ecn nacuurlijke haven, een soore lagune 
achIer de rotsen, beschue regen elk weer. 

In de jachthaven van Brest hangr een uitersr rela)(Ce sfeer, 
men is behulp:t.aam en toraal toegerust op de 'lange afstandzei
ler' van wie er diverse bezig zijn in Brest hun schip klaar re 
maken voor een rochr, waar dan ook naar toe. Ik rou de sreer 
haast 'on-Frans' willen noemen. Dil klinkl een beetje onaardig 
maar de Fransen zijn over her algemeen nief erg roeschietelijk 
naar vreemden maar hier in Brest is dat zeker niee het geval. Zo 
werd ik op straat aangesproken voor cen praatje over het weer, 
iees dat me eigenlijk aileen in lerland is gebeurd! 

De stad relr is in WOIl geheel verwoest en heefr weinig 
toeristische attracties. Wcl is her de ideale plek voor eventuele 
reparaties; ices dat aan boord van een schip altijd ! moet gebeu
ren. 

In dit geval wilde ik een onderdeel van de achterstag ver
vangen en dus ging ik op pad. Via hel kastje naar de muur en 
met bussen en taxis door de hell' stad, yond ik het benodigde 
onderdeel. Suzanne zegt dat ik niet moet klagen omdat ik her 

Toch =! handig w'n navigtlfi~ {lINUS 

diep in mijn hart heerlijk vind om te docn en waarschijnlijk 
heeft ze roals altijd gelijk. Een beetje met mijn steenkolen-frans 
langs werkplaatsen en verschillende winkeltjes brengr je in con
taCt met de mensen en IOcn ik de klus mocht afmaken op de 
draaibank van een lokale machinerabriek, uitgebreid discussie
rend over de kwalireir van verschillende soortcn roest-vast
staal! was mijn dag weer helemaa! goed . Inrussen werd aan 
boord aHes in gercedheid gebracht voor de eersre 'grote' over
sreek; van Brctagne naar Noord Spanje. Fourageren (bood
schappen docn), maaltijden voorbereiden en aile veiligheidsza
ken in orde maken, we rouden renslone bijna 3 dagen onder
weg zlJn. 

De weerberichten worden nauwlettend gevolgd en uitein
delijk kunnen we her vooruitzichr van een Noord-Oosten
wind, krachr 4 bfr niet weerstaan, ondanks een stormwaar
schuwing bij Kaap Finislere, zo'n 60 mijl (100 km) van ons 
beoogde doel, La Coruna. Her weerbericht blijkl akelig goed Ie 
kloppen; de eerste 48 uur van de oversteek is het magnifiek 
zeilweer. Wind in de rug, [Wee prachtige heldere nachten en 
een relarierkalme zce. De laatste 12 uur echeee begim het ste
vig door te waaien en vlak onder de Spaanse kust krijgen we Ie 
maken met de 'beloofde' windkrachr 8. Gelukkig uit de goede 
hoek, maar lOch. 

We overwegen nog om uit te wijken naar het ooscen, cerug 
richting Frans-Spaanse grens maar besluiten lOch door Ie ZCf
ten naar La Coruna, ook omdat deze haven een goede reputa
tie heeft- en beschuning tegen aile mogelijke winden biedt. 

En 2.0, terwijl hel schip colt over de golven van w'n 3 lOt 

4 meIer en we mel z'n allen meezingen mel een CD mel kin
derliedjes om het moraal onder de bem:mning hoog te houden, 
!open we dinsdag 25 juni om 19:30 ietwat uilgepur na 60 uur 
op zee maar veilig de haven van La Coruna binnen. Hier gaat 
her dus pas echt beginnen. 

Na een paar weken varen krijg je een eersee indruk hoe hee 
'nieuwe' ramilieleven er nu uicrier, immen> dag in dag uit met 
elkaar op een boot is toch wat anders dan het leven thuis. Gijs 
had de mceste aanpassingsproblemen, mer name voor wat 
bettert de nieuwe op- en afscapjes, her manouvreten op een 
bewegend schip en her omgaan met de frustratie dat hij niet 
alles wal zijn broers doen na kan doen. Inmiddels is cial voor
bij en beweegt hij zich, met vallen en opsraan, veel soepeler aan 
boord. Hij zier er blakend uir en wi! het liersr de hell' dag boek
jes ben. 

Daan en Tom waren duidclijk meer 'voorbereid' en zijn 
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eigenlijk mel hel groor.sre gemak in hun nieuwe zwerversbe
Slaan gerold. OpvaJlend hoe makkelijk kinderen l.ich eigenlijk 
aanpassen. De heren slapen samen in een hut, hier worden ook 
overdag vele fantasiespelen uilgevoerd. Verder hebbc:n u 
inmiddels OOloren samen cen mororboot :tan re schafTen 
omdal dat ved sneller gaal. Er worth veel geknursdd en er is 
een begin gemaakr mel Daan's programma van de Wereld
school. He! naluurleven heefl ook hun volle aandacht, mel 
n!l.mc het lI issers-gebeuren wordt op de lIoel gevolgd en ulf ten 
uitvoer gebracht op de s!'Cigers, gewapend mel schepnerren .... 
Maar ook de meevliegende meeuwen en andere grOie vogds, 
dolfijnen en krabben blijllen bijzonder, 

Het is heerlijk dat JoP nu voondurend betrokken is bi; het 
gezinsleven, maar hard nodig ook w.11l1 samen l.ijn we f1ink in 
de weer om a1les 'reilend en uilend' Ie houden. Alles wa! je 
thuis 'ellen' doc! kosI hier meer [ijd maar is mcestal erg leuk. 
Zo vind ik 1m steeds weer leuk om de lokale winkels op Ie roe
ken en daar mijn weg te vinden, mel een scheefhangende 
hlLgg}' of een diepliggende rubherboot kcer jc dan weer huis
waarts. En zo lIodr het ook wan( hel is fl.jn om je eigen huis hij 
je !e hehbc:n, waar je je eigen sfeer kan creeren. In welke haven 
ofba!l.i je ook lig[, je hebt steeds je eigen plckje. 

Hel is ook heerlijk om's a\'Onds niet 'geleefd' Ie worden 
door een lIolle agenda. Zo ben ik IOWaar weer cens bocken aan 

Mtt tlnllk IIdIl G. B. t Hooft b.l< , d" dit _t MllII.flllnlWl d".Jm. 
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hel lezen, verdiepen we ons in de omgeving. mailen, luisteren 
naar de werddomrocp om loch nog een bee[je op de hoog[e 
blijven of docn allerlei 'klusjes' . 

loals JoP al schrcefbegint -naar mijn gevocl- onu rcis hier 
~hl , de ccrs[e weken kwamen met ups en downs maar vielen 
:z.eker nie! [egen . De eersle 'grolere' oversteek wnder 'extra' 
bem!l.nning lIond ik wei een redelijke uitputlingsslag, met 
name omdat je, wanncer je '$ nachrs elkaar aflosl mer wachren 
overdag eigenlijk wal slaap lOU mOClen inhalen. Di r is welis
waar mel drie kleine bocven niet cehl recC:l. Tach was het een 
'kick' om na bijna 60 uur zeilen, langs de prachcige Spaansc 
noordkust de haven in [e varen. Nu ukken we inmiddels via 
schitterende baaien af richring POf[ugal, mel een comfortabele 
(soms erg harde) noordenwind. Eind deze maand hopen we 
een klasgenoo[ van Daan (plus gain) in Zuid POf[ugal op Ie 
weken en l.ullen de cerste 'ops[appcrs' l.ich melden. 

Na cen kort verblijfin Gibraltar waar we de boo! even op 
de kant halcn lloor inspec[ie en schoonmaken, uuen we op 2 
November kocrs naar de Canarische Eilanden. Een [rajen van 
ruim 600 mijl en cen ui[s[ekende test voor de transadantische 
overs[eek later in de maand. De wchl loop[ voorspoedig. na 
cen eersle nacht mel wa[ lichter weer s[cekr even bui[en Casa
blanc:! een prachrig Noord-Oosten wind op en kunnen we ein
delijk weer voluit zeilen na drie munden lichrwcer op de Mid
dellandsc: Zce. Her voclt a1s een bevrijding. Op de Canarische 
Eilanden heerst een koorrsachtig sfeertje van aile 'overstekers' 
die bezig zijn mel voorbereidingen voor hun Atlamische pass:l
ge. Zeker in Las Palmas waar we ons vocgen bij cen groep lIan 
ruim 200 andere declnemers aan de ARC. een georganiscerde 
tocrrochl die elk jaar op de laats[e wndag van November hier
vandaan vertrekt. 

De bemanning van de Juno wordt in Las Palmas versrerkr 
met [Wce extra krach[en w.1aronder broer Willem Dmilh. 2700 
zccmijlen liggen voor de boeg. Ecn ander werelddeel en nieu
we avonturen. Vaarwcl Europa! 

Jullie horen nog van ons. 

JoP rn SUZIlnnr 6- drir malToun 



Andere Mezen? Zijn zij familie van ons? 
Andere dan de starn van Joris uit Aken, lOals nog eens 

opgesornd in Kronick 50, 200!. 
Anrwoord: er zijn er tanaze, zeker in West-Europa, maar 

niet nagaanbaar familie van OilS. Zeker in het Duitse taal
gebied, waar de afkomSl welliclu is: 

Banholomeus 
Banholomeussohn 

Meussohn 
Meuss 
Meess 
Mees, 

war net bereikt was toen Joris Mees ±1600 hierheen 
vluchtte. 

* * 
* 

Financieel verslag 2002 
Stichting Geslacht Mees 

Rente 
Contributics 
Sp.arpot 2003 

Virga"." 

Kronick 
Diversen 
F.milie_:mikelen 
Voorddig s.ldo 

Samm""tting 

S. ldo Mecs Pierson per 1.1.2002 
S.ldo Posrb.nk per 1.1.2002 
Saldo Roparco pc, 1.1.2002 
Spaa,,,,hning Lrgut Rie! Wijsffi.n_Alting Mces 

S.ldo pcr 1 1.2002 

lnkoms[~n 2002 
Uitgav~n 2002 

Saldo pcr 3 Ll2.2oo2 

Saldo Mo"" Picrson pcr 31. 12.2002 
S.ldo Postbank por 31.12.2002 
S.ldo Roparco per 31.12.2002 
Spaatrekening Leg •• t Rict Wijsman-Alting M~"" 

Saldo pcr 3 1.12.2002 

WMrdmnKfomiliM1rri'u{~n 

Wa .. dc voorra.d p'" 1.1.2002 
Toename in 2002 

Wurde voorrud pcr 31.12.2002 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

548.80 
4.421 ,32 

94 1,87 

5.91 1,99 

2.457,03 
464,10 

18,15 
2.972.71 

5.911,99 

480,11 
37,64 

11,887,89 
4.015,00 

16.420,64 

5.911.99 
2,939,28 

19.393,35 

1.738,66 
324,01 

13.315,68 
4.0 15,00 

19.393,35 

1.047,78 
18, 15 

1.065,93 

En ze zijn er duidelijk herkenbaar aan de naam, laten we 
maar eens een voorbeeld nemen. 

Maar ook in her Frans-Belgisch taalgebied is de naam zeer 
bekend, ook nogal eens aJs Meeus gespeld. Maar moeren we ro 
ver roeken? Sia eens een grote Brabantse plaars in o ns tele
foonboek op, je gelooft je ogen niet 

Dus, beste familieleden, a1s de naam opduikt, waar ook ter 
wereld, ALTlJD vragen naar: 

IS ER EEN BAND MET JORlS AKEN ±. 1600????? 

[) ~.,;;n.m !'!RI'"' IF AN DER MOSEL 
, Jr' 

WEIN PREISLISTE 

's-Hertogenbosch 
.. eerw'l~ P "HUJn .. ee 

." t 
""'erw,jkHRvan "'" 

••• .- 4 
__ )AT 9u ilenha ..... l9 SZiI T~ ________ ___ ~148643 ~. 

_. RA C"h.,jn~ berf:7 m s&l __ ______ ____ __ 6414008 \lee 
Meel H [)e"~nll"'7 I2lS0l __________ 614 7S 76 )I,H 
_I )Hf V;jlMOoI1~60 I2llXtl_. ________ __ ._ 6411091 "'" 
_tTl III GoudpilStemr. "n smHM _._. __ • 644 #01 ~e 
Men I L G'"lI'oriu"inll',",66 1216 G). _ _ • ___ _ • __ 6111787 \lee 
_ S)' ... III T_el4",bI~",'6 ~n RJ! ____ 64H436 \lee 
""'os T1I l eMnSt'Ntl! IZllG( __________ 6219987 
Meel Fl F ~IoosWINn4B 51JUC __________ 6419086 \lee 
Meel TlIbaknuk en IMthandel 

RompenpaSSll:e 12 ~J11.N • .• •• _ . .... . ... ____ 6410004 oIet 
Meel Fl "'Insnnl171 12l1EH _ __ • __ . _. __ __ ~I3024S 
Meel HL O<.Scha.-pman,trJltl7 121lCH _______ 6133445 
MeeI JHM ISHC~'S$tr .. 1l 5/24G( 06 - 52765822 Me<! 

-..-., -Men III Vano.,Verm, •• t2S 121201... _ ___ __ 6891186 \let 
llleel /ilomllskobeheer .... , 
~mbok~.'inI1 ~11 00 __________ ______ 642 42 41 \lee 
~tir<JJ '56 5201 a ... 
rnobioIettlo100n •• ••• • _ • •• __ • __ ••• _.. 06 - 53 Z9 19 83 \lee 
motNeo!«:0!1ooo _. _____ _____ •••• _ 06 - 53 227550 \lee 
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Bestuur en Commissies 
Bestuur: 

Maddin~ t~r HaRt.Mm<. YOOnin~r. 

Kciursgr~ch. 68. 1015 CS Amsterdam 

Dn R.A.J . (Roland) Mres, vic:~.voof"l_it!cr, 

Aal<cholvcr 127. 3972 RL Dri<bcrgon 
Heiccn L.P. de Groot_Mres. $ttreuri" Esdoornl .. n 9. 3768 BE Sots. 

J.kA (Hano) Oorhou. Mea, P<'nningmccslcr. 
Schuucrslun 6, 5708 EB Hdmond-S.iphou. 
Adviseu. van het beStuur: 
Mr H. (Honk) Mces, Ro',cnhm 

Commissie voor de Kroniek.: 

M.ddinc ler Hon, -Mres. Marl ics Cordcmcycr-DorhOUl Mea, 
Eds.rd Mn:s, Ludo M= 
Rcdacllc-.dra: Pam,..,.;.l •• n 23. 2116 TN Iknrvdd 

Commissie voor de Genealogie: 
Drs J.R. (H.M) MeC$, Wcslcrlook.dc 8, 2271 GA V{)().burg, Honk Mea 

Bcralingen: 

lbllk: M«sPic:rs'ln N.Y .• Roltcrdam 
reken .ng Such.;ng Ceslaw. MttS, nT. 2S.SO.SO.S93 

Giro: Stich.;ng Gcsl .ch. Mca, Helmand, nf, 3.79.23.24 

BIj de Krt111,,1t h"''''' .. """ "..J,. """"ugp"K afirhml K",omn • ..... H,M" urwyl 
Hnlit . .... aJ",,,,,r, ., • ....... mn ""f WTU1'1.Je. Zs, .. tHn Uu/" IS fW!'trwb" ~l 
tk nIIm"""u, Ju"" .... " '" ,wI 1""" 

* * 
* 

Stichting Van der Dussen 
van Beeftinghfonds 

De Srichr ing Van der Dussen van Beefringhfonds bchecrt 
een fo nds ren bchoeve van Maen en hun naaste familideden . 
die am welke reden dan ook financide mun nodig hebben. 
Dir kan varieren van een rnaanddijkse bijdr.l.ge in levensonder
houd tor her beralen van collegegdd en her verstrekken van 
leningen aan startende. ondernemende Me7.en. 

Her fonds doer hierbij een oproep aan Mezen (in binnen
en buirenland) die financide sreun willen aanvragen in de 
vorm van een eenmalige of periodieke uirkering, regemoerko
rning kosren levensonderhoud, aanvulling rnedische voonie
ningen, huJp bij srudie of eell bepaald onderwek of projecr. U 
kuru conract opnemen met ~n van de bestuursleden: 

Madelon van Ruyven-Mees. voonirrer 
Roland Mees, penningrneesrer 
Philippine Mees, secreraris 
Roderick Mees 
Mieke Degenkamp-Mees 

070328 13 69 
0343517464 
0235313105 
0204636906 
070387 7988 

Wij leveren uit voorraad: 
Ned. Parriciaar Nr 67 Ao '83: € 6.-- incl. porro 

(waaTin Ollle volledige familie opgenomen) 

CD's Lola Mees, viool, € 8.-- incl. porro 

Mezendas: € 14.-- incl. porto 

6esrdling kan door betaling aan Srichling GM 

Een Spion ... 
Spionagtvtrhalm vind jl in aill soorml m i" uillmwpmdl 
omstandighuun m ti)dm. 
&paald "ilt a/kdaags is lIfl spionagt dit zich in htt kadtr van 
bank:lARm m vrruk"m aflpu/r. 
In dt vrotgl 60-" jarm - dt Routit oorlog was tom I/Olop g"ntl
dt - mtlddt vch op un ochund tnt mall in un rtgmjm mit 
hod - dit drotg mm tom nog - bi) mi) op kanfoor R. Mus 6-
7.oonm A$Surantitn. Hi) ui afkomstig It vjn vlln dt BVD (Bin 
nmlnm:hl Vti/ightisditnsr). Nadar ik ZJjn idmtificatitbtwi)s 
ukfonisch bi) dl BVD had glcontrolurd kwam hi) mit zijn vtr
han!' vj zochlln un man m un vrouw op vtrdtnking van spio
nagt voar hit Oostblok. Dt mfln had blj "Mus" gffl!trkt m of 
wlj im omtrmt htm kondm uggm. 
AangtZim dt bltroUm tmploJu al tnktu jaral daarvoor uit 
dimst was vtrfrokktn kon ik sltchtr totUggtrl dat ik bi) dt ptr
sonulsditnsl zou nagaan of" nog un dossia was, dat rotntuul 
UZnI, tn, indim daan'n 1m bljzondm zou wordm <U1ngltrojfon, 
hnn bij dt BVD ttrugbtllm. 
Ht! dossitr butk nog allflWlZJg tt zijn. Btj lrzing wtrd dt 
inhoud ltuds inttfflSI1r/Ur. Dt pmoon was gtruimt tijd ik v"
motd tind 40-tr btgill 50-" jarm, in dill1S1 gtkomm. Dt rtft
rmlits (ook van dt politil, dat gtbturdt tom nag) wartn prima. 
Hi) btgon bi) dt bank It w"ktn, had uitsttktndt btOordtlingtn 
tn wtrd op tigtn vtrzotk Ovtrgtplaalst naar u n bi)kamoor waar 
hlj al spotdig bi) dt Kas wtrklt. 

12 

Nu blulr. dat u n van dt klnnttn van dat kaflloor un afdtling 
Vntl dt NATO was tn htt pmonul van dit afdtling datlr hun 
rtktning blj dat kanroor Mnhitld ... AI spodJg vrotg dt t m
ploJu oVtrplmusing ann nanr dt assurantitmakt/aardij: hi) 
wildt dat vak ook Kkun~ 
Ook datlr dud hlj zijn btU m kwam htj al spotdlg urtcht op un 
afrkling waar objtctm van ht t tommaligt Minisurit van 
Dtftniit voar vtrukm'ng bnniddtld Ultrdm. 
Om dat tt kunnm dom motiun assuratUurm Wll OVtr dt ukt
ningm tn vttl annvullmdt informant bt1ihikkm. 
unslom blltlr. dat hi) soms w:rlofhad aangtvraagd rook dat was 
tom gtbruiktltjk) om s zomm tm vrimdin in Oost Btriijn op 
te :wtkm. 
Dt leur :lAi btgrijptn dat dit vtrhaal voldomtIL stof opkvtrdl 
om dt BVD op dt hoogu u sulkn .. 
Enigt ri)d Jartr vm/am ik van dt :ugsman van dl BVD dar dt 
tx-nnp/QJu m ZJ'jn vritndin wartll ing"lktrld trl vtrOOrduld. 
7.oab gatgd· bi) ba"km m vrruktraars :wtk jt nitt :w gauw 
naar spionagl, uktr in dil tijd. 
Manr dit korrt vahaallnat zim, dat oak daar w<U1kzaamhtid 
op zijn p!natr was! 

R.S.H. Mus 


