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Philip Mru 1907 - 1993 

\\'Ir imnumrly rrgrrt this sfld mmllgr. Philip. ollr llU/or fllld 
pflur-jitmilifls. is 1101 with US fllly morro Hr died pencrfolly 
on thr 29th of Daobrr 1993. IIPOI/ his fourth Imlrt-flltltrk 
(aftrr J 964. J 965. J 992). Wr will IIt/'rr forget his grrtU 
r1llhollsinsm for rlu lflkr of OIlT fomily. his endless iffom to 
br of (WiS/llllcr, his drrp prrsollfl/ illurnt ill rIlrh fomily
mrmbrT 1/11(/ ill fl!lybodits IUfllth mitt well-heing. his kind 
WflY of treflting flllyh()dy crossillg his rofld. fllld nhovr nil: 
his ilirolllpftraMr mixlllrr ofrhllrm ({lid humollr. 
\~'re mrr yOIl will j()in ill Ollr common grirf 

FOUNDATION FAMILY MEES 

Dele lekst werd in <Ie wl"Ck V<l1l Philip's oVL"rlijden aan alit' 
buitcllbndse. dccls clIgclslaligt', farniliclcdcn tocgc"I.Ondcn. 
En eigenlijk vat dele alles sarncll wat in ons hoofd t'n hart 
opkomt als wij met we<:rnooo terugdenkcn aan onzc nestor 
en pater-familias. Zoals beschrc\'en {wee jaar gdedcn ill OI1"l.C 
kronit'k bij zijn SS-jarig jubileum a l~ mcde-oprichtcr en 
bcsmurslid van orl7.e sl ichting. tocn hi; ere-lid werd. Wat hij 
allemaal gcdaan heefl voor om als F.tmilie wordt he! duide
lijks! door simpcle opsomming van zijn lClivileitell: 

mooewerken aan ollle ja:ulijks..· r.1milic-kronit'k; 
familic-hislOrisch sp-cllrwerk wrrichlt'n; 
bijhouden van de hele familie-gt'llcalogit' en -sima!it'; 
bijhouden van hel f.unilit'-arch it'f, incl. -pomenen; 
aanleggcn van een grOic vcr/.ameling familie-foto's; 
het hulpfonds van de r.1milie, in nicuwc vorm, 3.nivcrcn; 
wehprekcnd aanwe·tig lijn 01' de r.lI11ilil:-reullies; 
en vooral: contaCt onderhouden met aile Melen ter 
wcreld. 

Een conclusie i~ onotttkoombaar: ~en tljdperk i.,> afgesloten ! 
ZO:lls ook verwoord tijdens de dankdiellSl v66r de begrafenis 
in Hill egersberg 01' 2 november, door Oll"le voort;ittcr. 
Ons rest met warrmc cn d~nkbJ~rheid re blijvcn tcrug-

numrncr 43, jllni 1994 

dcnkcn aan de unickc flmilic-mens Philip 1'"<:<:5. . .. lijdl'1ls zQ'1J /IUlIS/(! phi/ippiflllfl: mri 1993 



DRIE HUWELIJKEN 
PROFICIAT! 

l:.RIK MEE'S ~n LIES GOEDE 
alii 22 mn 1993 (WAzn. R 13-21-2. N f' }69) 

Hh.1EEN MEES m JAN DE GROOT 
SMIl 1 11ugumlS /993 (I.dr. G 13-20-1. NI' 285) 

FI'I'RT DQRNOll r /IIfE.S m JU I-. PANtS 
Amrtmwm ~>6 frb""",, /994 (t ]:;n, G lJ-6-2. NI'.164) 
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Familieberichten 

Overleden: 

Den Ha:J.g 16 mci 1993, '-Iendrika Helen:1 Jacob:t Mccs-On 
de Vries, gcb. 1907, weduwc van Walter Mees Wz.Jl (R 11-
11, NP 330). 

Doorn 15 juni 1993, Tjalling JUSIUS OOThout Mces EJ1.!l 
(C 11-8, N P 263). geb. 1898, wcduwn:w van Christina 
Aukjc I-ieinsi us. 

BildlOvcn 3 september 1993, Adolphine A.A.LI. Wcisscn
bcrg-Sccbohm. gcb. 1904. gchuwd gewccst met LccndCrl 
F.C. Mees Rzn (R 11-23, Nil 367). 

Rotterdam 29 oktober 1993, Philip Adriaan Jacob Mees 
Phzl1 (R 11 -18. N P 355). gcb. 1907, echtgcnooT van Mldc
laine Sara Leonore Evens. 

Odden 1 december 1993, Jacobus Mccs ten Oever Gm 
(G 12, N P 293), geb. 1914, echtgenoot van Margarethe 
M~thilde Kei?er, 

Sirmione (Italic) 23 mei 1994, Ann~ Mees-Huizinga, 
geb. 1909, wcduwe van 11ct'lerus Mees Hw (G 12- 1S NP 
281). 

Gcboren: 

Vt-rd£'rQP ill d('u krOllido~ rr('fi 11I('f1 

('('fI U'stdi lurdmkillgfflrtikt'lm 

WeSt-Vancouver 2 mei 1993, Juliette Victoria Day, dochter 
van Peter en Adine Pdr Oay-Mees (R ! 2-8, NP 329) . 

Apcldoorn 8 juni 1993, Robin Maurice OorilOUl Mees, 
7.0011 van Roland Olaf LAwen Hanneke Gerda Oorhout 
Mees-Keuning (G 13- 10-2, NP 268). 

Nij megell 2 september 1993, Sybren Djerr Venderink, won 
van Derk Jan en Nanneue Venderink-Mees Hdr (G 13-1S
I,N(282). 

AerdenhoU! 25 september 1993, Julie Willemien Oorhout 
Mecs, docluef van Focko Martijn FELw en HenricHe 
Eveline OorhoUt Mees-Le Poole (G 13-13-1, NP 270), 

Den Il ~ag 28 november 1993, Zoe Camilb Sofia, dochter 
van Monica Okino Mccs RSHdr (R 12-20, NP 368) en 
Herman van Eldik. 

I-brden .... ijk 10 december 1993, Jasper Cocn de Groot, won 
vall J;w en Il eleen Ly<lckc Pascale de Croot-Mees Ldr 
(G 13-20- 1, Nfl 285), 

Den Ha:lg 27 maar! 1994, Rosula M<:es, dochter van Ronald 
Rudolf Gzn Mees en Annie van Berkel (R 12-23, NP 370) . 

UlTccht 24 nlei 1994, Maarlen IJsbrand Mees, zoon van 
Erik WA7.Il en Lies I\lkes-Gocde (R 13-21-2, NP 369), 

Amsterdam 12 jUlli 1994, Jordy en Chamal Mecs, won en 
doclHer van Maurits Walter C I:\'(.'zn en Ellen Mees-Mooren 
(R 13-11-2, NP 332). 



FAM ILJ EOAG 16 mei 1993, NarwaJ, Wassenaar. 

We hadden afgesproken maar kon een formele vcrgadering 
te houden om meer tijd Ie hebbcn voor onderling comact en 
melen-anikelen. Maar wch is hel goed een wijle bij c1kaar Ie 

zmen, om Ie bcginnen om die fumiliele<len Ie herdenken, 
die sedert de vorige familierelinie V:ln ons weggenomen wer
den; en :ll1e aanwe-z.igen volgen hierin staallde de voorl.iuer. 
Voons om te bcnadrukk..:n dat dele (dinie een bij7.0nder 
kamkt..:r heef! omdat 's middags een aatH:lI jonge Me7.cn hun 

eigen reUnie zullen kornen houden, doch voor een dec! 
samCllvallend meT de ollze. Een lofwaardig initiatief, cell 
nieuw en fris ge1uid, wa:lrvoor vooral twec jongerel1 7.ich 
hebben ingcspannen; Hcleen, doclm:r V:Ul Lucas en Annelie, 
en Oene, zoon van Willem en Lolo. 

Maar ook, om Peter gc1egenheid te geven de Ma.enbcker 
voor bijwndere prestaties op cultured gebied uit te reiken, 
en wei dilmaai aan Lola, nadat bcswurslid Mans do:"I.e twee 
j:lar had gekocsterd. Van Peter's tocSpr:l,lk voigt hier (.-en 
s,lmenvaning. Bij Lola Rudolphina Margaretha Eli.s.lbeth, 
geooren 1919 als jongste kind van hel eChtplar Rudolf 

Adriaan Mee~·Stenfert (Kroe~e R 
10-22), b1cken ha,ir mU7.ibl..: g,wen 
al vl"oeg, mel helangstelling voor 
viool. 01' h:WT l.3e jaar kwam lij al 
in op1ciding bij Pror. Oskar B:tck, 
in 1940 deed lij cindexam..:n, t..:vens 
solistenexam..:n, op het MU1.iek
lyceum te Amsterdam, en na een 
reeks optrcdens werd 7.ij assistel1(e 
van Pror. Back en bcnoemd als 
docelUe aan het Conservlwriulll Ie 
Rouerdam. Tijdens de bC""/.euing 
weigerde 1.ij een contract met de 
Duitse "Klliturkamrner~ en een 
aangeboden tournee door DUllS
land. J-Ia;~r vcrblijf na de oorlO!) in 
Cln;lda leverde \'Cel optrcdens, ook 

voor de radio. 0p; en hlar terugkomst in Nederland in 1962 
werd gemarkeerd door een succcsvol concert in d..: kleine 
zaal van hel Conn'ngebouw Ie AmSII:rdam. Enige jaren gele
den mochle wij op een fumilicdag van haar spd genieten, 
bcgclcid door An Vreedc. 
Om al haar prestJlies voor vergelclheid Ie behoeden is in 
1990 een CD uitgebrachl met ha:lr wcergave in verschill..:n
de periodes van 11 swkken door diverse componisten, met 
een leer lovende lodichlin!) vall ge7A1ghebbende zijde. Men 
heeft deze CD op de vorige familiedag kunnen lanschaffen, 
en cr lijn er nog beschikbaar. 
Unaniem was bcslolen Lo!:I, lOeg(.-geven: wel wat laal, als 
cerbewijs en blijk van waardering voor haar 1<:\'enslange 
mUlikale prcstJlies de beker loe Ie kennen, 1O zei Peter bij 
de overhandiging. 
Aan de holllndse koffietafcl kreeg Philip her woord voor zijn 
philippi ana. 
Allard Mees, zool1 van Rudolf en Chrislja, promoveerde aan 
de universileil van Freiburg (Old) summa cum laude lOt 
doctor arch cologie or het onderwerp "rerra sigillala", 
romeins aardewerk dat in wid Gallic op grote schaal werd 
geELbriccerd en over hel hele Romeinse Rijk werd verkoclH. 
Ph ilip was samen mel Henk naar Overschie geweest am 
Ir Inckc DorhoUi Mecs-de GrOOI Ie ommocrcn die aldaar, 
ovcr uit Djakartl, met haar Iwee jongsle kinderen bij hlar 
schoonouders logcerde. Haar man (WoUier Emile) begon 
een Indonesische vo:sliging voor van Melle, fubrikamen van 
snoepwaren etc. H<:t 1001'1 behoorlijk, verspreiding over de 
hele lndonesische archipel. 
VOOTIS brak Philip nog eens een lans voor bijdragen Vln 
f.1milieleden voor de kronick, lckcr als iets vermeldenswaar
dig is. Zo schijnt een Mees bc:geleidcr Ie zijn !)eweest van cell 
geschenk-Rusland-nieuwe-stijl, n.1. cen moderne liekenauto 
voor Moermansk. We 1.Ouden ook best de-z.e illieressallie 
gcgevens willen nOteren bij een interview, maar zelfs dat is 
nog niel gelukt. Op w'n manier is ook de hcle hislOrie van 
Mieke Louwers-Mees met halT geredde Joodse kinderen 
bekend geworden, laler in wijde kring. 
Tenslone mcent Ph ilip in den lande een opmerkelijke 
sl ijging Vlll her aamal huwelijkssluitingen waar tc ncmen: 
rrouwen is "in~ . Hij hoopt d:L1 ook bij onze familie dt:"le 
trend de overhand lal houden boven minder formele samen
levingsvonnen, met medewerking w mogclijk van de geeste
lijkhcid. 
Na de rnaaltijd kon er gewandeJd worden, maar voor C\len
rued sl(:cht weer was voor cen film gC""wrgd. Ondanks hel 
11l00ie weer heeft het merended ademloos gebocid gekeken 
naar dC""le film van hel W.N.F. over China en Hongkong 
met Prins Bernhard als cel1lrale figuur: ze1den hebben we 
lilc aspecten van land, mensen en dieren 16 01' een film vaSI
gclegd !)C""Lien ! 
Inmiddcl~ waren ('r V;1Il dc jongeren komen binnen
dnlppden, en loen ontstond bij de thee een der 
"get-togethers" die ooit in 
olne rij van t.lmilie-bijeen
komsten heeft plaatsgevon
den: de ouderen nog niet 
weg, de jongeren mel hen 
kennismakend, eersl 01' 
ecn toch wel iels formele 
zltling. mel opnoemrng 
Vln aile lanwe'Ligen, daar
na bij de rurnoerige fOI0-
happening onder bekwa
me leid}ng van secretaris 
en pcrrnlngmeester. 
J:unmer was aileen dat een 
clecl der aangemclde )onge-
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ren nier vcrschccn: volgend nlaal ware dat iets precie-ler Ie 
regelcn. Maar dal kon de goede stemming onder de thee niel 
bederven. En die bleef minstens zo goed wen de jongeren 
omh:r dkalr bleven, sa mCll mel enigc bc~nturslcden. voor 
ecn proeverij V;Ul witte wijnen met behulp van de firma 
Noordmall uit l.eiden. Ecn nieuwe ervaring binnen onzc 
stichting en in de reeks van familic-reiinies, en zeker aan
leiding een jongerenbijeenkomsi tOl (:en uadilie Ie u"J.chlen 
Ie maken. En 7.0 kon oud en jong, 58 in totaal, ieder 01' l.ijn 
of haar wijze. terug7.ien 01' een gcslaagd en gezellig s:unen
zlJn. 

A:mwrtig .... "n· Ingcbocg M«:>-K<><h. I.", 1\000.).1«>. An _n H_"k V,~. 
M..,., I'hilip M ... , H_nnt". V>.n !li<m"lijk-f)""n .. , Kool. Lob 11.1 ..... R .. ~ 
11.1..,., M<>h,i Do,I.."" M..,...llrdJingiu<. j,n M«:> rn .. j ..... Rib. 11.n> .n 
Dini< M .... Ru ~ Annrmant H'Y'C,itorn van Ri;..wijk. Emmy W",h""". 
H'Y'C,lOl'n vR .. EJi5;,bnh Mrihuittn-M.",.. 1.NOOoI' Sw...nbucg-\I.",.. H.nk ... ~,.,h,dd M.",.. I'.uli"" ... Cocn ~dhrcg_Dorhou, M<Q. R .. nildr ... EY'Cn MoI_M..,., 
r .... , ... Emn,. 11.1 ..... j ..... en K .... KU)'I·Mca. I(; .. d .n L)· .. ha S, .. b-Mca. M.n. en joop Mea. B<nj"'" ... Hild. M ..... H.n •• n l<.hcgot Domo", M..,., L ...... n 
""",,,,Ii< M..,.. Roo.,l( ).1eo. [lirn M<a. too., ... I·.mel. M<,<>. Robnd M..,.. M,,,.m Mog.ndorff-Ku)'l mo, D.vid. Volken M<'<> ....... ,i<ooin. 0. ... Mm "I<" .,iendin. 
Ilerm .. "" en I' .. n,;" l'illm>.nn.-Mm. Ol i.i .. MttJ, Ink M.,.... n .. , "iend. Ilei..,n Mm mot j.n dt Groo •. Suz.:mn. M=. T.li,h. T .. k",,, ... 

* 
,'. 
~j .. 

Ons Steunfonds de Stichting van 
dec Dussen van Beeftingh Fonds 
Ook di! jaar wil he! Fonds weer gr-.I.ag aandach! vr:lgcn. 
hopend dar hel in toencmende mate aan 7.ijn doel beam
woordt. Het Fonds moedigt Me-I.en-afstammellingen van 
Joris Mecs (t 1598) aan ten behocvc van anderen of zichzclf 
een zekere drempclvrees te overwinncn ell cell vraag ill7.;lke 
steun ler beoordcling aan hel beSluur voor Ie leggen. p/~ 

sccrctaris Jessica Kuyt-Mecs RT Adr. Grocn van PrirlSlerer-

, 

* 

laan 14, 2272 EN Voorburg_ Eenmalige of periodieke uit
kering, lening. tegemoetkoming lcvensonderhoud, aanvul
ling mcdische voorlieningell. hull' bij siudie of een bcpa;l.ld 
ondcrl.Oek: vcle doeleindcn 7.ijn denkbaar. 
Overige besllI\lrslcden: Lydia Staab-Mccs AQdr (voon.). 
Peter Mces J7.n (pennln.) Madelon van Ruyven-Mces Wdr, 
Boudewijn Mees PAJzn en Roland Mees WAzn. 



Mr Philip Adriaan Jacob Mees 

7.2.1907 - 29.10.1993 

T ocn vader sricrf was hel hclaas 
nief mogdijk al 'ljjn kindercn en 
kleinkinderen om hem heen tc 
Ycrzamcicn, lOals hij dar 1.0 graag 
deed. Zoon Joris was hem VOOf

gcga:lll III de clood, en dric afwc
zige klcinkindcrcl1 zarcn in de 
Philippijncn, Canada ell Afrika: 
de r\IICC achtcrklcmkinJercn wa
ren nog Ie jong. 
Tijdcns de uitvaartdicnst (gclcid 
door Ds Oberman) werd namcns 
hen allen gesproken door dochtcr 
Madeline, kJeinzooll CareL oom 

Mar, en mijzelf. Her was opmcrkclijk hoc de vaschilkndc 
sprckcrs vcrschi llcndc aspcctcn van vader mcmorccrdcn. 
Inricme anecdotes volgdcn op zakeli jke gcscll icdcnis. Her 
WJS alsof de sprekcrs met elkaar hadden afgcsprokcn welke 
zijdc YJIl vader elk mu beiidHt:n, ter.vi jl elk van hen weh 
sponraan zijn en haar eigen herinnering weerg'lf. En 7.0 werd 
ik er weer aan herinnerd hoe eenzijdig we elbar kennen, en 
hoc we bepaalde aspecten van onze persoonlijkheid naar 
bepaalde personen kcren, zelfs tussen ouders en kinderen. 

Vader was geboren en gewgen RotTerdammer. Oom Mar 
vendde over hun jeugd: "Deze speclde zich voornamelijk op 
Kon. Emmaplein 5 af. Ben was 2 jaar ouder en hun band 
was heel dierbaar. Hun speclkamer en de leerkame: (waar 
Ben wegens zijn h'Hldicap privaatles kreeg) fungeerden in de 
ecrste wereldoorlog als kazerne met matrozenjassen, kepIS, 
geweren , ere. Als her 4 jaar jongere broertje binnenkwam 
werd hij als spion in een donkere kast geswpt: uit wraak 
werden dan de tafels vol soldaten omgegooid . 
Tegdijk deden Ben en Philip eindex~men gymnasium, 
Philip op het Schiedams. 
Samen lOuden ze in Leiden aankomen, maar d ie zomer 
kreeg Philip een acute longaandoening, w:wrdoor hij lang 
(wr Mei) in Zwitserbnd rnoest doorbrcngen, volgend jaar 
nog eens ("Wee rnaanden. In het jaar daarna ging hij met het 
echtpaar Krantz met veel andere jeugd naar de winrersport. 
waar hij Madelaine Ieerde kennen. Hij is wen snel afgestu
deerd, en weldra gerrouwd. 
Philip was redelijk sportier: voetha[, hockey en tennis 
kwamen aan de beun, maar voural de bergsport rrok hem 
(o.a. samen met Jan Veder)." 

Afgestudeerd en get rouwd Oillfoide zijn Rotterdanm~ leven 
zich fOen snel: zijn loopbaan bij R. Mees & Zoonen en aerief 
lid van de gemcenschap in vele funcries en inrercssen, ook in 
de oorlogsjaren en de herstelperiode daarna. 
De herbouw van de Sint LlUrenskerk IS vooral te danken aan 
1.ijn vast holldendheid en rc!atie lIlet prof. Lieftinck. wen 
Minister van Finaneicn met een [ege seh,nkisl. Vee! deed hij 
aan de nationale en lnrernarionale olltwikkcling van de firm~ 
Mees (ind . [usie Hope), bekende Rotterdamse bed rijven bij 
hun wcderopbollw steunend. Hij deed dit met volledige 
overgave, en meende dar hij dat aan zijn positie en de srad 
verschu[digd was; thuis sprak hij er praeriseh niet over: het 
sprak immers vanze!f. Toch raSHe dir [even, tesamen met 
interne sp:l.nningen binnen de leiding van w 'n sterk groei
end gefusiuneerd bedrijf, op den dum I.ijn gezondheid Jan . 

Na twee harraanvallen 01' zijn 56e ja,lr trad hij op advies van 
zijn artS temg lIit de firma, cen plaals a[s commissaris in
nemend. Hoe moei[ijk heeft hij dele verandering gevonden ! 
En ook de hiern:I vo[gende verhuizing naar Hocnderloo was 
nitl gemakkclijk: de Oef-TUlIerdammer vodde zich eerst W:It 
gdsoleerd ! Gclukkig viet dit samen met her opgroeien V:In 
zijn negenlien kleinkinderen: inrens lcefde hij mel hen mee, 
zeker bij hoogtijdagen. Een eindexamen betekende voor 
ieder een imeressante buitenlandse reis. 
Ook vid in die tijd (\970) 1.ijn feitdijke inuede in het 
gebeuren v~n de hele bmi[it Mees: dat hceft hem de rest van 
zijn leven geen dag meer [osgel:l.ten. 
Maar daarnaast blecf hij gelnteresseerd in alles wat in de 
werdd gebeurdc, met zeer vaste opinies, W:IarV:I1l het geraden 
was er !liet te veel tegen in te gaan: dat beperkte het gesprek 
met zi jn kinderen wel eens. Maar daar stond veel tcgenover. 
Hij YOnd: je moet moeilijke dingen lezen , anders wordt je lui 
en Ie sne! Dud. En zo las hij schrijvers als James Joyce en 
Aeschylu~ en vele andere. 
En hn bleef niet bij zulk hersenwerk. V,lder roomie ook 
a[tijd belangstdling voor de mensen om hem heen en had 
een gewcldig geheugen voor wat voor anderen belangrijk 
was. Hij correspondeerde vee! en maakte tijd voor trOllW in 
vriendschap en familieband op cen ongekende wijze. Een 
voorbeeld hieJ"\lan is wel hoc hij Ol1Z(, nicht Christiane 
Busulenga-Mces in Rocmenic vond en haar hiclp regdmatig 
naar her westen te reizen . Van ve[e menscn wist hij de 
[evensomstandigheden, op versehillende m:Inieren helpend 
wnder dat iemand dat wist. Hij wist vaak de vefdien~ten van 
mensen te herkcnnell die anderen onrgingen, en hidd deze 
mensen dan in ere. 

Hij had natllurlijk ook grappige kamen, bijvoorbeeld weinig 
rebtie met de nattlur: elke b[oem was een roos, en bij vogels 
herkende hij aileen mezen . En practisch, bip'oorbeeld in 
hutsel ijke zaken was hij ook nier. Maar in de [a van zijn 
bureau lag een briefje van honderd met de notitie: "voor de 
heren inbrekcrs, en nu opronen!" 

Zo kWJIll bij de uirvaartdiellst een bcdd rot stand dat geen 
van de sprekers ,llleen h,ld kunnen schilderen. De karakter
trekken die mij het meest bijb[ijven zijn : trouw, lOrgzaam
heid en verantwoordelijkheid. 63 huwelijksjaren die waar
aehtig niet allemaal V,1ll een !eien dakje zijn gegaan. Het 
wekdijks opha[en van zijl1 zwager die zdf nier meer kon 
amorijden naar de Leidse lunch. Twee dagen voor zijn ster
ven tegen een zoon die hem in het ziekenhuis opzochr: "Zul 
je voorzichtig rijden ?~ En terwijl hij lIit zijn flat werd gedra
gen op weg naar het ziekenhuis, Ilam hij de zege!ring van 
zijn yinger en gafhem aan llloeder: want de ring w~s beluofd 
aan een k[einzoon. 

Vader was geen onopvallend mens. Wan hij ging liet hij 
dllidelijke sporen na. 
En nu is het aJn ons te kie1.en welke wij willen vo[gen, en 
waar wij een andere weg willen gaan. 
Zekcr is dat wij hem veel te danken hebben. 

zoon Philip 
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Gregorius Mees 

1931 - 1993 

, 

H,rillf/"llIgnl ann zijn 1{,IJ[,1I, Ilit
gtsprokm tijdl'lls zij" bl'g",/mis 0/1 
7 111(; 1993. 

Philip II.}. ILlm, zijn 1I1ul,r: 
Er komcn bccldcn op vall vroc
ger, tOell we hem op zljn 1 ~ jalr 
meenal1lcn naaf New York walT 
ik slagc lieI" Hij was eell bcdd· 
schoon kind mel blonde krullc
tjes. Op 1.ij n scholen, lagcrc en 
b'Ymnasiul1I, werden vriendschap
pen gcslOl cn die 101 01' de 11lIidi
gc dag sta ndhiddcn . 

Ik behOlld mooic hcrinneringcn ann mijll ontmocting met 
JOfis in Lcopoldvillc (Kinshasa), Hij was cr helemaal thuis en 
mel zijn auto liel hij me de hck omgeving :lien mel de 
machtigc Congo rivier als onvergctclijk schouwspcl. 
Bij de KLM werklc hij prima. l.C plaatstcn hem a1 glUW in 
de afdeling buitcnlandsc betrckkingcn. Zijn gemakkclijke 
talenkcnnis was cen groor voordccl voor de besprekingen 
met andere landen over landings rcchten c.d . M;lar de grOle 
organisalie ging hem benauwen. We kregen eens onver
wachrs rclefoon van Joris met de mededcling: "Ik heb mijn 
onrslag ingediend en ben nu fotohandebar. Ik heb mij n 
diploma en ben ingeschreven bij de Karner van Koophandel 
in Leiden. ~ 

Her bedd dar we van Joris voor om.e geesr halen zal steeds 
lllooicr worden en de ups zullen meer en meer de diepe 
downs die hij h~d gaa n overschadllwcn. 

Albnt rimmrr. un gordr vrirnd: 
Joris mer zij n bcgaafdh eden had beSt wei enig id('(' van hel 
leven, maar het lragische was dat hij voor zichzelf het leven 
w weinig idee kon geven. Joris had cen massa warnue l<:gen
over zijn jongens. Maar hij kon hel l1iet hclpen - '1.0 W:IS hij 
nu eel1m~~1 - dal hij 01' zijn besl was :lIs hij op zichzclf en 
voor zichzclf was. Joris was ondanks 7;i jn goede bcdoelingen 
ni('1 bij mach Ie een balans (Ot stand te brengen tussen zich
zelf en zijn omgevi ng. Oat was oak zijn verdriet. 
Zijn kritische bcmerkingen over tal van zaken waren verre 
van mals en niel zelden koslelijk doch vrijwd nooi l zonder 
een spoor va n doordachte motivering. Vedal reageerde Joris 
bewust secundair omdat hij eerst n~dacll1 voordar hij iets zei . 
Hij ledde wals zo vclen niel aileen met maar ook nadrukke
lijk in het verleden. Nog maar kort gcleden: "Ik heb eigcnlijk 
alt ijd hel gevoel alsof ik in een cifkclvorm,ge bioscoop 7;it 
met conSlant voorbij komende I)('('lden en voor het grootsle 
deelnegatief." [n feile was hij een k:H met vierkatllc widcn 
gcworden. 
Ik heb hem veri Ie danken. Zcker voor zij n vriendschap. Ik 
heb enorm veel van hem opgesrokcn. 
Joris was aardig. vaardig en boven:!! waardig. 

A/~X(lIId('r. Philip (1/ Dnvid. zijn kind~rrll: 
\Ve 7;ij n aile sprekers: onze opa. Iloudewijn, Antoinelle en 
Alben Furstllcr. ell ieder ander die ons over Joris vefleld 
fleeft dankbaar. I lei is ons duidclijk geworden. dat hij zich 
naar niemand toe geheel opende en dal hij zich naar 
vcrschillende personen W verschillcnd opcnsteldc. H et spi jl 
ons dar noch wij. 110ch onze moeder (lOit wl'rkdijk toeg.lIl !> 
tol hem hcbben gekregen. Hij had het ideaal om zo onaf
hankclijk Illogclijk in de wen·ld te staan. los van anderell en 

6 

los van zijn sociale achtergrond. Het is veclzeggend dar zijn 
vrienden vooml schoolvrienden waren en dat hij na zijn 
jellgd moeilijk in staat was am 01' cell geheel gelijkwaarclige 
manier met mensen contact te krijgcn. 
H er is dllidclijk dat hij niet de mcest gemakkdijke vader 
was, maar hij siond altijd achter on~.e beslissingen als hij hel 
gevoel had dat wij er goed over hadden nagedachr. Heel 
bewusl heefr hij \'e rmeden om ons ooit iets op Ie dringen. 
Wij Wete,l dat hij hel gevoel had gekregen dat hij voor ons 
geen rol meer kon spclen en dat wij hem niet meer nodig 
hadden. In till licht en wetende dat hij in dit !cven nooit 
heeft kunncn vinden wal hij zoch!. wilen we een manier 
moelen vindcn om vrede te hebben met zijn beslissing. !-lij 
was er va n ovenuigd geraakt dal hem. na de dood, een rwee
de kans lOU worden geboden. We hopen dat hij nu gelllk
kigcr is en d~le nieuwe kans l.1.1 aangrijpcn. 

Joris /I'ud 61 janr m is vnn 1961 tOt 1989 gnrolllvd 
gewrt'!I mft AmumdnJacoba Cmmrmnfl. 

Riekje Mees-Ott de Vries 
2.1.1907 - 16.5.1993 

01' ZQmbgochtend 16 mei 1993 
is mijn moeder Rickje Mees-Orr 
dc Vries ruslig ingeslapcn op de 
l.xflijd van 86 jaar. Zij kampte al 
enige jaren mel astma en loen zij 
ook nog haar heup brnk ging 
haar conditie sncl achteruir. Zij 
kon zich hier maar moeilijk hij 
neerleggen. Zoals zij hel 1.elf Ult
drukre: " I C<1Il'1 run my own 
show anymore." 

Zij werd 01' 2 januari 1907 gebo
ren in Amsterdam en bracht een 

heerlijke jcugd, samen met haar jongere 7.Usje, in Indic door 
tOt haar l3e jaar. Tijdens haar Lyceumtijd in Den Haag 
genoOl zijn van een vrolijk leventje en spcclde ze veel tolleel. 
Na haar srudie Engels hceft zij :l ls secretaresse v:m Prof. 
GerrClson mel etll housiasme meegewerkl aan de tol stand
koming van ZIJIl gedenkboek "De geschiedenis cler 
Koninklijke/Shell. " 

In 1935 rrouwde zij met Waller Mees cn samcn hebben zij 
01' 16 verschillende standplaatsen in Europa. Noord- Cn 
Zuid-Amcrib gewoo nd. Ik werd als enig kind tijclells de 
oorlog in 1942 gcboren. In 1946 verrrok het gezin naar 
Vcne'llieia waar Wal bij Shell werklc. In 1949 vestigden zij 
zich in de Vcrenigde Slaten waar zij tol 1969 hebben 
gewoond. Omdal ik inmiddds gerrouwd in Nederland 
woonde beslOlen mijn ouders om l1a \'(fal's pensionering in 
\'(fassenaar te g;lan wonen om 1.0 meer van hun 3 klein
kinderen te kunncn genieten. 

Mijn Illoeder was in haar eenlje een lcvensfi losofie. een Slra
lende pcrsoonlijkheid die warlllle gaf. Zij hield van de 
wereld. l.ij hield va n mooie dingen. maar l.ij hield voornl van 
mensen. Bovendien h3d zij eell grote vi lalileil en een gewel
dig gevoel voor humor. Zij h.xft ook tegenslagen in haar 
leven gekend. maar dan was er altijd weer die veerkracht en 
blijmoe<ligheid. Als aangetrouwd familielid sloot 7.ij vde 
Me7;cn in haar hart. Dc laatste fami liedag was haaf sterfdag. 

Madelon van Ruyven-Ml'CS 



Adolphine Weissenberg-Seebohm 

1904 - 1993 
(geuollwd geweest met Leendcrt F.e. Mt-es Rzn) 

Uit de woordm, hI) ham crema/ie uitgesproken door hallr zoon 
Rudolf, onu oud-voorzitttr, dom wij deu keus: 

Mutti werd gcborcil in Schleswig 
in het gezin van cen Duitse 
beroeps-officier, en verhuisdc dus 
vaak, met cell sterk wissdcnd 
schoolpauoon. Al vrocg 011[

moc!!c zij, mcdc door haar vader, 
de Anthroposofic, en als 16-jarigc 
reeds beleefde zij als grootstc 
gcschcnk in haaf Ic\'cn dat zij 
Rudolf Steiner 01111110(,(((" en wd 
tijdcns cell congrcs in Wenen. 
Levcnslang blcef nj lid, waarbij 
baar vader een hehngrijke geeste
lijke leidsman bleer. De:ze had 

haaf Ie zwak gcacht om tuinicrSlcr Ie worden, walflla de 
kcmc 01' vcrplccgstcr vic!. Hicr tckcm zich cen cerSTC sterk 
lcvcnsmOlicf af: her volstrekr willen dienen der medemens. 
Na de opleiding kwam zij, op reis, "wevallig" rerecht in de 
Rudolf Steiner Kliniek in Den Haag, waar zij Leen Mees, die 
daar ans was, ontmoette en rrouwde. Er kwamell snel achter 
elkaar drie kinderen. 
In de Nederlandse culruur en samenk-ving vodde zij zich 
steeds meer thuis. De tweede wereld-oorlog was een draml
tisch hoogtepuill in haar leven. Toen de Vrije School in 
1941 door de bezeners wad gesloten, ging zij met de kinde
ren na;lr Friesland, waar haar woning al gauw een kern werd 
van vele anivireiten en ommoetingen: onderduikers, bezoe
kende vrienden uit de Randstad, brandpunt van vele anthro
posofische activiteiten. Vele diepe lotsverbondenheden kwa
men te voorschijn; Mutti was daarin cen stllwende kracht, 
en een rots in de branding. Na dc oorlog terllggekeerd in 
Den Haag kwam er een moeilijke rijd. Her huwelijk werd in 
1952 ombonden, met aile financil'le conseq llenties, die haar 
tot hud werken noodzaken. Ma,lf zc bleef met tallozen 
ill!ense verbindingen onderhouden, overal hull' biedend met 
grote energie. In de 60er jaren voigt een belangrijke periode: 
er ontvouwt zich bij haar her al lang k-vende motief van de 
wereld van de sprookjes, en om deze te doen leven bij het 
kleine kind en in het kind dat in iedere volwassene Scllllil
gaat. 
In die tijd vindt zij een tweede 1cvenskamcr:lad: Karl 
Weissenberg, jaren ouder, die vroeger als studell! :II bngs 
kwam en haar als 5-jarig meisje soms een sprookje venelde. 
Hij was medewerker van Einstein, en ontvluclme Dllitsland 
in de 30er jaren. Het w("fd een int ens gelukkig huwelijk, tOt 
hij in 1976 stierf, na een sterke S(elln te zijn geweest bij haar 
sprookjes-werk. [n de eindfase vertelde Mutri hem vaak voor 
het slapen gaan een sprookje. 
En nog voigt dan eell periode van geesteli jke arbeid, 01' 
Kraaybeek. D,· laatste 7 jaren in Val ken bosch, Zeist, ken
meTkten zich bij haar, nagenoeg blind, en ook doof wor
d('nd. door intense vrede en dankblarheid, een irinerlijk 
beleven van een voor ogen onzichtbare werkelijkheid. 
En Jan Klaassen en Katrijn ? Die volgdcn haar vanaf de 30er 
jaren nog steeds. Multi wist dat geestelijke ervaringen en 
humor ccn wcrdd vormen. 
En tenslorte: zij wist en zag dar haar engd op haar wachrte 
en1.1J glllg. 

Mr Tjalling Justus Dorhout Mees 

5.12.1898 - 15.6.1993 

Op 15 juni 1993 overlccd onze 
vader, Mr. Tjalling Justus Dor
hout Mecs op de leeftijd van 94 
jaar. Toell hij 90 jaar werd is in 
de Kronick ecn uitvoerig inter
view met hem versehenen, waar
n:lar wij gaarne verwijzen. Hij 
veneil daarin over zijn werk: 
eerst als reduer (W:lt hem zeer na 
aan het han lag), daarna kone 
tijd als raadshccr en tenslotte als 
hoogleraar Handclsr('cht aan de 
Rijks Universiteit van UtrechT. 
D:larna:l.St bekleedde hij nog 

allerlei funnies in commissics waarin hij de r"chrsweten
schap (' !l hct N('derland5e R('cht in het bijwnder diende. 
Vader was wars van alle gewichtigdoenerij en eerbetoon. Als 
wij hem eens een vraag stelden op juridisch gebied . was het 
amwoord doorgaans: "d:n ligt builen mijn gebied, daar w,"<:t 
ik niets vanaf' . De benocming tot Ridder in de Nederlandse 
Leeuw ollliokle cen nuchter: "Dat is een gemakkelijke 
manier van de Staat om verdienslen te bclonen." [nderdaad 
heeft hij als lid van diverse commissics, maar in her bijwn
der die teT voorbereiding van hel nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, de Nedcrlandse Staat onschatbarc (ell dus onbe
taalde, dat gaat nu wei anders!) diensten bewezen. Toell dit 
Wetboek dan, na ('inddoos uitstcl in januari 1992 officiecl 
werd aangeboden, kon hij de plechtigheid «'nkcle dagen na 
moeders overlijden) niet bijwonen. Wij vonden dat erg spij
tig, maar 11<:[ lier hem kennelijk geheel onberoerd. 
Vader was niet aileen een vooraanstaand jurist, hij was in 
zijn vrije rijd ook een volleerd amateur mellbelmaker en 
diverse meubcls in Oud-Hollandse stijl sieren nl! nog onze 
huizen. Ondanks zijn sleelue gezidHsvermogen bleefhij daar 
nog hed lang mee doorgaan. 
Vader had een enorm(' wilskrachr en door/-cuingsvennogen. 
In feire was hij niet meer in staat zclf te lczen toen hij in 
1948 de benoeming tot hoogleraar aanvaardde. Je kunt haasr 
zeggen dOlt de-I.e zwarc handicap zijn werk nauwelijks heeft 
bc"invloed. Maar wei verzwaarde het zijn leven. Weinig men
sen zullcn beseft hebben wat her voor hem betckcnd(', dat hij 
mensen niet meer kon herkennen. Dankzij mocders grote 
steun en toewijding waarmee zij hem begeleidde en voorlas 
bleer hij toch in het volle leven staall. Met haar hulp en die 
van 7;ijn assist en Ten, waarrnee hij steeds een ze,·r vriendschap
pelijke v('rhouding had. wisr hij zijn prodllCtieve w('rk 
wnder inzinking voorr t(' z('rten. Ook na zijn emeritaat ging 
hij in het""lelfde tempo door met werk voor commissies en 
herdrukken .."an zijn bo(len. Zo bleef hij to! het eind van 
zijn leven volkomen helder en gecsrelijk aerier, hoewel hij 
lichamelijk steeds meer mocst inleveren en tenslotte to[aal 
afhankelijk ,vas van de hulp van andercn. 
Een van vaders opmerkclijkste eigenschappen was zijn 
bereidheid om Te veranderen en zich :lan te passen ·als de 
omstandigheden dat noodzakelijk maaktcn. Zo wist hij ook 
van zijn verblijf in he( bejaardencenrrum hed v('d fe maken. 
Kenmerkend voor vad<:r was zijn gevoel voor humor waar
mee hij ook zichzelr kon relativeren. Oak 7;ijn absolute eer
lijkheid en integriteil. Hij had cell gTOte algernene kennis en 
belangstelling en cell verbazingwckkcnd go('d g(,heugen. Hij 
had ook een grote belangstclling voor ffi('llSen. 
Onze ouders waren zeer Ilauw met clkaar v('rbonden (zij 
waren G7 jaar geTTotlwd). Toell moeder in 1992 overleed 
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konden wij ons niet vooTStdlcn dat vader haar nog bijna 
:lnderhalf ;aar mu ovcrlcven. Toch is hel hem gcgcven om 
na moeders overlijden wcer cen nieuw begin Ie maken, waar
bi; hi; zieh door haar gcese gei"nspircerd voelde. TOl hel l;tatsl 
tOC wisl hi; een zi nvol leven te leiden, w,larin hij intens mel 
OilS als kinderen en kleinkinderen meeleefde, ma:tr ook met 
andere mensen om lich heen. Wi; zijn tTorS en dankba:tr dar 
hi; on·l.e vader was. 

Anneke Oorhout Mees Even Oorhout Mees 

Dr Jacobus Mees ten Oever 
25.7.1914 - 1.12.1993 

"Koos" Mees ten Oever W:lS 
geboren in Wilnis. Hier groeide 
hi) (sa men met zijl1 ;ongere 
broer) 01' (emidden van de 1:11-
ri;ke w;ucrplasscn en bracht hi; 
velc uren zcilcnd. vissend en 
scha:ltsend door. Ook was hi j 
vaak 01' de boerderij van een 
bevriende boer Ie vinden. 
Mel cen gynaecoloog als grOOI
v:lder en cen huisarlS als vader gaf 
Koos al ,ong Ie kennen ook artS 
Ie willen worden. In Ulrechl 
bezocht hi; het Stedcli;k Gym

nasium en sludeerdc cr mc{licijnen. Wilde vervolgcns inter
nist wordell maar de oorlog verhindcrdc di!. 
Eind 1944 gi ng Koos in Amsterdam in oplciding tot KNO
arts bi; prof. de Kleyn. Bi; bel cind van de ooriog, promo
vcerde hi; in 1947 cum bude 01' eell onderwek naar . ~l e 
funclie van de booggangen bi; de mens (cvenwicbtsorgaan). 
Tocn volgde de periode waarin hij hlli~rts was in OVC7.ande 
(Z{'Cland). Privc-omslandigheden - ui leindelijk uitlopcnde 
in olllbinding van zijn huwel ijk en hertrouwen - leidden cr 
10(' dat hi; bcsloot bij prof. C:arp (Leiden) in opleiding Ie 
gaan lOt zenuwarts. Hel groome verdere d~cI van zijn leven 
7.OlI hij als zodanig werkzaam blijven. Oil 01' meerdere plaar
sen in Nederland en een aamal jaren 01' Aruba. 
Na !erugkeer in Nederland. vooral i.v.m. de vadere 01'

Iciding van de kindcren, werkte hij nog een aamal juen als 
psychialer bij de GG en GO te Il aarlem. Na pensio nering 
bleef hi; tot 01' 70-jarige lceflijd tbllis pr;Jktiseren. waarna 
aan dc orde was verhlli1.ing naar Twente. Oil was venrouwd 
!crrein. wall! ook hier had hij cell aan!al jaren gel' r;Jkris('Crd. 
Na een arbcidzaam leven kostle het hem moei!e zich over Ie 
geven aall de rUSI van de ollde dag. Toeh wisl hij fi elsende Ie 
gen ieten van her mooie TwelHse land. Verder las hij. en gaf 
zich af en coe over aan cen nooit volledig ontwikkeld tekell
lalent. Na een ziekbed is hij lOch voor ons vrij onverw:ldll 
hcengegaan. 
Koos was een mens van soberheid en ee nvoud. Als ans slclde 
hij 1ijn Icven in dienst van 1.ijn lllcdemens. Zijn leidraad was 
de liefde voor Chrisms. Koos was g('Cn mens van ui!erlijk 
venoon, maar altijd op zock naar de dielX"re belekenis van 
hel leven. Oit maakle hem gcen gemakkel ijk mens, niel ,",oor 
liclm:lf en niel voor zijn omgcving. Dc vrijheid die hij in 
zijn leven vrOcg schonk hij ook cen ander. Oil ~men mel 
zijn gTOle oprcchtheid. wijsheid en rclativerende humor 
maaklen hem voor ons 101 cell hed bijlOilder en dierb:l:lr 
mens. Een man die wij III ons h;U( meedragen en die, naar 
wij hopen. in ons zal voonleven. 
Moge hij rusten in vrede. 

M.M. Mees len Ocver-Keizercn kinderen 

STEUN ROEMEENSE KlNDEREN 

Onze neef Mans Mees ui! Capelle aId IJssei onderhOlldt 
nauwe contacten met Rocmenic en heefr ons daarvan verslag 
gedaan. Zijn aandachr richt zich met name op een weeshuis. 
gclcgen circa 400 km ten noorden van Boekaresr (in Tirgu 
Mures). In dit wecshuis zij n ongeveer 200 kinderen (max. 
leeftijd 3 jaar) ondergebracht. waarvan vclen door oudcrs in 
de sleek geialen, op srraar ged ropped ; meer vondclingen dan 
we'l.cn dus. 
Het is cen sraarsinslelling en bij gcbrck aan voldocnde hull' 
leden dcze kinderen aanvankelijk cigenlijk cen crbarmeli;k 
beslaan , hocwcl ze voldocnde Ie elell kregen en er dokrers
rOC'lieht was; Ie werden cchrer Ie weinig verschoond (I x per 
week). er was geen spcclgocd en Ie kwamen nier in de bui
eenlucht. Door allerle! aeries is daar gcleidelijk aan verbcre
ring in gekomen. maar er blijft cen {ekort aan van allerlci. 
Zoals in ome kring bekend, is Mans een verwoed schilder; 
mCI hCI schilder{,ll van nl:lskers en de opbrengsl daarvan, 
heeft hij een "rolldsje geslichl. lnmiddcls heefr hij voor onge
veer f 15.000 schenkingen aan hel weeshuis kunncll doell , 
0.:1. voor de modernisering van de keuken en vernicuwing 
vall her keukengerei. 
l3ij cell recent bezock ter plaatsc heeft hij zich ervan kunncn 
vcrgcwissen, dar dit geld gocd besleed is. Maar er is meer 
nodig en hij wil her fondsje !aten grocien (zij n bankrek. 
14 .15.46.239). Ais er familicledcn zijn, die hun StcclHjc 
willen bijdragen, kunlle ll zij 1,1ch mel hem in verbinding 
slellcn, O.a. {cr beslelling van door hem geschilderde Nietlw
jaarskaartcn (tel. 0 10-4509 550). Uilcraard is hij bereid 
nadcre inlichtingen {e geven: U weet hoc emhousiasl hij dal 
kan docn. 

* ::: ~ ! .. -.' 
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Mees ten Dever 

Zoals in de vorige kroniek aangeduid. hcdt o ns jongste Groningse siamhoofd JACOBUS, gth. 1792, generalie VIII , afstam
melingcn die zich Mees tell Oever noemen , doordat de 7.oon van zij n dodllcr Hindcrika len O cvcr-Mees die nlam is gaan 
gcbruiken, evenals verdere afsl3.rnmelingen. D~Le zijn dcrhaJvc evcnZcer 7.uiver hloedvcrwant vall ons :tIs alte andere 
Groningse Me'l.cn. 

Gen. X Jacobus Mecs ten Oevcr, gcb. Groningcn 1854, gynaecoloog. 
If. Isabell:!. Fr:.l.ncina Posthuma, geb. 1858 

Cell. XI Dr Gerard Mecs len O ('\'cr, gth. Groningcn 1883, arlS Ie Wilnis, 
n . Regina Annclla vall Dijkcn, gcb.1882 

Twce 7.oo ns: 
Gen. XII D r Jacobus Mees ten Oever (1914) Os 80nno Gerard Mces ten Dever (1918) 

gth. Willlis, kccl-,nc\ls- en oomr1S, (voIgt verderop) 
!:tlc r 1.CIlUwarfS, t 1993, 
tf. Ie: Stephallie Arnoldina van Romunde 1915- 1992, oogarts, 
doc/Her van u'Onardus Henricus en Jacqueline Marie Julie AnlOinetre T erwindt: huwel. ontbonden 1957: 

Gen. XI II Kindrrrll: 
- Gerard Paulus Mees tell O("v("r, geb. Amsterdam 1 april 1947, logistiek m:mager, wonende re's Hertogenbosch, 

tr. Ie: Josephine Maria van Schepop, huw. ontbonden 1981; 
tr. 2e: 6 sept. 1986 Carolina Mathilde Maria Gehcniau, geb. Wageningen 30 januari 1958, dochter van Johan
nes Jacobus en Anne Marie van Thiel: 

Killdrrm: Maarten Gerardus Johannes Maria Mees ten Oever. geb. Utrecht 9 december 1987 
Dicderick Paulus Johannes Maria Mees ten Oever, gcb. 's Hertogenbosch 21 december 1988 
Stephanie Judith Anne Maria Mccs len Oever, geb. 's Ilertogenbosch 12 maart 1992 

- Lconard us Henricus Mees ten G ever, geb. O ve7.ande 15 juni 1948, lanclarts, wonende te Markelo, 
Ir. 8 januari 1981 Johanna Maria Theresia Letschert, geb. SI. Hubert 12 november 1944, dochter van Ad rianus 
Petrus Cornel is en Thercsia Maria Theodora Diebels: 

Killd,ml: Robert Jan Mees ten O ever, geb. Nijkerk 6 no\'cmber 1972 
Edwin Manijn Mees ten O ever, geb. Nijkerk 12 maart 1975 
Floortje Slephanie Mees ten O ever, geb. Groningcn 2 no\'embcr 1979 
Teun Adriaan Mees Ien Oever, geb. Markclo 3 okrobcr 1985 

- R(.'gine Annette Met'S ten G ever, geb. Gvezande 4 januari 1950, verplcegkundige wonende te Utrecht, 
tr. Willem Karel Frederik Scherer, huwel. ontbonden 1988: 

- Jacqueline Marie Julie Amoineue Mees ten Oever, geb. Oegstgeesl 4 april 1953. dokters- en technisch oogheel
kundig assislente, wonende Ie Amsterdam; 

- Sreph atlus Mees len Oever, geb. Oegsrgeesr 31 augustus 1954. sales m~nager, wonende te Doorn, 
tf. 19 november 1982 Anna Maria Christim Ponds, geb. Croenlo 31 :a ugUStuS 1955, dOc/ller van Antonius 
Johannes en Mari;1 Johanna Hummclink: 

Kil/df/"rII. Sehastiaan Jacobus Antonius Mees len O ever, geb. Utrecht 17 december 1985 
Frederik Leonardus Hendrikus Mees ten Oever. geb. Utrecht 29 deccmber 1987 

tf. 2e: 12 augustus 1958 Margarethe Malhilde Keizer, geb. Silderwick (Old) 21 mei 1925, woncnde te Delden. 
doc/ller V3n Hendrik Willern en T heodora Johan na Kramer: 
Kindrrff/: 
- Yvonna Theodora Regina Mecs (en Oever, geb. Winterswijk 18 november 1958, hoofdverpleegkundige, 

wonendc te Lciden. 
tr. Ruurlo 2 1 augustus 1992 Dr Herman Joseph Smeets, geb. Amsterdam 16 april 1961. chirurg. loon van 
Rene Jan Cor en Emmy Maria Lucia H ubcrtina \'Volrs. 

- Henriclle Margarethe Jacoba Elisabelh Mecs ten O ever. geb. Eindhoven 28 mei 1962, woncnde Ie Amsterdam. 
man:ager bij ui ncndburcau. 

Gen. XII Os 8011110 Gerard Mees h~n Oever 1918-1977 
geb. Wil nis, gerer. prcdibnt, laatstelijk tC 'S Hen ogenbosch, 
n. 22 jilli 1949 Helena Margaretha Buffinga, geb. Vclsen 12 december 1921, dochter van icobas en Gcsina 
Wilhelmina Jane GOl7.en: 

Gen. XIII Kindurl1: 
- Gerard Met'S tell Gever, geb. Kamerik 13 oklOber 1953, ans. wonende Ie Ikrkel-Enschot; 

tr. 28 oklOber 1988 Yvonne van Riel, cchografiste, geb. T ilburg 4 rnaan 1919, dochler van Louis Adriaall 
Marie en Josephina Cornelia Adams; 

- Gesina Wilhelmina Mees ten Gever, geb. Kamerik 11 november 1954, wOl1en(le ((" Amersfoort, 
If. 11 mei 1992 Edward de Koning. geb. Enschede 2 oklOber 1959. proces-technicus; lOon van Jan en Doetje 
SYlerm: 

- Licsbeth Mees tell Oever, geh. Wageningen 30 juni 1956. raadsvrouwe, wOllende te Apeldoorn. 
- Helena Marga retha Mees ren Oever, geb. \'V,!geningen, 6 april 1958. sccret;\ resse, wonende te Ti lburg, 

t r. I I december 1991 Walter Swagemakers, geb. 22 juni 1956. historicus. 1.Oon van Johannes Petrus en 
Geertrudis Mari a Mak. 
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HOBBY: SOUND HUNTING 

Vlij' sprnken op OllU fomilirdtlg mel onu nee[Jan (AW'zn, NI> 
324) Oliff zij'n geluidsopnamehobby, en hoewel in her dlliS/er 
{(mend WllaT we he' eigeniij'k over hadden, linen we hem em 
resumr loezcggm. Hi) dud dit gmaud, zij' 1m dat lid zij'n bmgt 
Unilevtr-mrriere, mer un bllitfn/rmdsf ('("tgel/ou en kinderen 
in /Jt'I bllil(lliand gflltstigd, (II (ham cell nifUwf, buitenumdse, 
fetJf/lsparmer, zijn Nederlilnds Mveel minde, vIOl g{/ill dtm 
vrcemde flIfen, dill hi) dringmd vrrzorhr :ujll rhuml ill hn 
Engels tt mogen sullen, 

Jan Mus mn ja"" Bila 

Zoo claar gaan we dan, op cen voor bijna icdcrccn onbckcnd 
terrcin, in her Engels: SOUND HUNTING: 

Have you tried looking to the world by your cars? 
On first view it may seem funny, but this hobby has 
occupied me in m)' free time during a gn~at number of years. 
This hobby is the so-called "sound hunting". that is amateur 
recording of sounds and everything conneCled with it: such 
as montages, documt'nrary, music, reports nc. 
In every country you will find many hundreds of SOllnd 
amateurs. When originally in 1949 the French radio and 
subsequently the Swiss started broadcming rhese recordings 
in a programme once a week, national associations were 
formed in many European countries. [n Holland, for instan
ce, we formed the Dutch association NVG (Nederlandse 
Vereniging voor Gcluidsjagers) in 1956, and I had also the 
pleasure to be one of rhe founders of the intern:nionai 
Federation, the FICS (Feder'ltion llllernarionale des 
Chasseurs de Sons). This FlCS organizes every year a 
congress to discuss rules and membership, and international 
colHest of a seleCtion of recordings from each member 
country. These 4 congress-days :Ire held at the broadGlsting 
STation of the org:tnising COUIltry, e.g. the 1313C, Radio 
rrance, etc. Personally I had the honour of being the first 
Dutch preside!H, and from 1959 the general secretary of the 
r:t CS. During those years I made thousands of recordings on 
different topics, but I like music recordings mos!. I did so 
also in my horne studio which i built :Il my home. Many of 
the recordings were broadcasted by the radio. We prepared 
also radio plays, mterviews with interesting people. ;md all 
lhat was done in the beginning on old 78 tours "disques 
souplcs~. The development of the technic was going very 
quickly. From (he year 1952 I changed several types of tape
recorders from open reel tapes, through cassettes rill the 
Ill'weSt digital tape-recorders. And sound hunring - th :n is 
not on ly hunting in the nature. in our surroundings but also 
making home audio archives - which in my case arc COl1l1eC
ted wilh JllllSic - classic:!l music from (he time of Mozart. 
When we're looking to the world arollnd us, it is giving us 
Ilot only a picture view hut also a sound one. Also that was 
the reason why we included the new developing hobby -
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video in our Feder;nion . And when you have such a hobby 
as I have had so many years and which J still like, you arc 
learning CO sec rhe world around you by ears. Every year, as a 
member of the international jury I can see that there are a 
lot of topics, which are of interest to STOre by the sound and 
video hunters. 

H.M. 

* 
De eerste uitzending 

Zeventig jaar geleden begon de 
~ Hilversum, In de Radio
-xp (het tijdschrlft van de 

Nederlandse Vereniging voor Ra
diote!egrafie) van 19 juli 1923 
stond een persbericht van de Ne
dcrlandse Seintoestellen Fabriek 
te Hilvcrsum: "Dames en Heren 
Amateurs worden uitgenodigd 
hun gewaardeerde medewerklng 
Ie verlenen bij de beproeving van 
ecn nieuwe Nederlandse teldo
niezender, vervaardigd door de 
NSF," Er werd meegedeeld dal 
1r. G. H. White, chef van het la
boratorium, zendapparatuur ont
wikkeld had met een anlenne-

500 wall. Daarmee 
-;',;;;j;S.,~;;;d 21 

mer °egegeven . ~:~~:i:;, 
schijnliJk zullen DC 

I, 

zangnummcrs .or:,::;,': ';;~~k; gebracht". De 
de heren amateurs wei 
mededelen hun bevindingen om
trent de geluidsslerkte en kwali
teit". 
In een vraaggesprek dat ik twin
tig jaar geleden met de in het 
pcrsbericht aangekondigde heer 
Loeber had vertelt hij: "We cr
voeren het als een enerverende 
gebeurlenis. De studio beyond 
zich in een houten loods a~hter 
de NSF. Om resonantie tegen te 
gaan was hij bekleed met zwart 
noers en daardoor leek hij weI 
een 'chapelle ardente'. De micro
foon UI in de muur lngebouwd 
en was afgedekt met perkament· 
papier. We moesten er vlalt voor 
gaan zitlen en staan en toen de 
violist mij cen stootje tegen mijn 
ellcboog gar prikte ik met mijn 
strijkstok door het perkamentpa
pier heen. Willem Vogt was er 
niet erg over te sprcken. Op 8 au· 
gustus zijn we nog .cen kecr opge~ 
treden. Daarna met meer. We 
s-.eelden van bladmuziek maar 
oo.\;; we! veel op het gehoor. Blj
vOllrbeeld tango's die we we! va
ke r hadden gehoord maar waar· 
Vill. we de naam niet wislen. Wei
ni~en hadden een radiotoesteL 
Zelf had ik er ook geen." 
Vijf dagen later, op 26 juli 1923, 

stand op de voorpagina van de 
Radi<>- E~press een advertentie 
met de mededeling: "De NSF be-
tuigt Mermede haar dank aan de 
zeer talrijke amateurs die w 
vriendelijk waren rapport uit te 
bren~en omtrent de sterkte en de 
kwallteit van de muziek die bij 
wijze van eerste proef op uterdag 
j1. door de NSF werd ui tgezon
den." De fabriek ex~useerde zi~h 
voor enkele te<:hnis~he onvolk<>
menheden en eindigde met de 
woorden: 'Stand by voor hel vol
gende NSF-concert!' 
Er was een ontwikke ~ing i~.gang 
gezet waarvan men mdertlJd de 
geweldige omvang natuurlijk 
nooit hceft kunnen bevroeden. 
A~htercenvol gens vers~henen de 
Hilversumse Draadloze Omroep 
(voorloper van de AVRO), de 
NCRV, de VARA, de KRO en 
de VPRO. Onze taal had er intus
sen cen nieuw woord bij gekre
gen: QIIlI.QC'p, door J. Corver ove
rigens-aJ"""" beda~ht in de tijd 
(1919-1924) dat Idzerda, eigenaar 
van de Nederlandsche Radio-In
dustrie, in Den Haag ui twnd. In 
Radi<>-Nieuws van I juli 1922 
sehreef hij: "De omroeper. De 
man met de bel of met het bek
ken, In kJeine steden en dorpen 
kent men hem !lOg wei hier en 
daar. De omroeper behoort e~h ter 
tot de uitstervende geslachten. 
We dachten aan hem omdat we 
op zoek waren naar een Neder
lands woord voor een nieuw be
grip." Ook een ander woord kreeg 
er een betekenis bij: u.ilZtnden. 
Toen Vogt in 1924 aan P. Cron
heim van het Con~ertgebouw 
vroeg het Concertgebouworke~1 
te mogen uitzenden was diens re
a~tie: " lk dacht dat wiets allcen 
gebeurde met diners van de kok." 
Zeventig jaar ge1eden Yond op 
een Hilversumse heide, begeleid 
door jazz-muziek, de oerknal 
plllJlts waaruit de huidige inge
wikkelde radio- en televisiewereld 
is ontstaan. Het mag cen verheu
gende coYncidentie genoemd wor
den dat net enkele weken geleden 
het Nederland! Omroepmuseum 
een nieuwc, riante behuizing in 
Hilversum gevonden heef!. Van 
de veel te kleine expositieruimte 
op het Melkpad en het uitpuilen
de depot in de catacomben van de 
televisiestudio's is men verhuisd 
naar een plek met aanzienlijk 
meer mogclijkheden or de Oude 
AmersfoortsewclI 121- 31 in Hil
versum, vlaltbi) Station Sport
pMk. 

l L l ·QJNR<'>H 
JAN VAN HERPEN 



FOTO-PUBLICATIE PER FAMILIETAK 

Vorig jaar zijn we wals bekcnd hicrmt't' begonncn, mel de 13k van Rudolf ritter 8eh. 1789, en in de komcnde jarcn hopen 
we mCI de 8 takkcn rond Ie komen. We zij n genoodzaakt ons hicrbij br~rking 01' IC Icggcn: basis moe! zijn de in Kronick 
1987 gepuhliceerde opm~lling van de in leven zijnde MI't'S-nallm-dragcrsldraagstcrs en hun voorvadcrcn. Daarmce vervallcn 
aile zUSICrs lIit de hislOrie e n de uilgestoTVcn takkcn van broers, en laten we ook de kindcrleeftijd weg: anders wordt het veel 
It' uitgcbrcid. Oil jaar is aan de bcurt de Groningse tak OOThout Mees. afst:Hnmelingen van de Ville generatie-Ds PETRUS 
MEES. gch. 1792, in 1819 gchuwd mel NELTj£ DORHOUT Van hun zoons krccg slcclHS Bcrnardus afstammc1ingcn in 
de mannelijke lijll doorlopcncl 101 heden: bovendien vocgdc dt.""LC de l1aam val11.ijl1 llu)Cder IOC. 

lJnnardUJ (J8J()) 

AmoitlUJ Rrg,urUJ (J8G4) '" MII,ill /)or/IOIII 

Mu,·,'"" Andri'lg" d, KmlfHllnfr 

Generatie IX . X 

X jo,,,,,, M"fK"rrtm. Dorho", Mm·/...ruv ,'Iln 
Adll"'" 

RsuU,lfP"bll' (1863) 

"mu, (1868) 

x 

x 

• 

, 

/;"vmjlHnt (1861 ) 

Chmlm" /LI"n" Dorhoul Mm-m M"",,, N" 
Su·",d,"" 

~. ( , 
litm,dltllljolJllllllil Dorholl' Mm·,u Bl«q ,."" 
.vlu/""g" 

x 

II 



Nu eerst nog heel kon de samenscelling van deze cak (begim NP rag. 260): 

(:.0. IX, Fkrn,,,dus D",h"U{ M"", 18JO 

Q ,. x, 1 ~6 1 '"' '", 
f,o",J, RuJol iP 

f~,. xt IS98 1 ~8~ 

ArooJu, R. 

1')oK 
1'10 J --------

Joh,"At.A. ~ 

,~ 

~"'". 

~ Ti. llmgJ. 

G< n.XII' I?l~ 
Ann, e. 

" Fv<n) 

G<" XII " f",,,i ... I., 'S3 
Ti,lI;ns J· '~S 

Ch ,; " i,uA, ' ~7 

~hri, Iknri<", '~9 
I,,,,,,, J. '6, 

&"",J", Am"ki", R..\I 

1~26 1 93~ 
) .1'. r,ul ,,,< Am"IJ R.l 

Ins I?II 1931 
J"h ,nA, .A [''''"' B [-"" ;, At 

I 
I>:,' inno< M.l " W"",,,E. ')5 .~ I .rli<>A, 
M.wtcn), · S~ Yol, ,,d.., '\7 R",,,IJo. 

Rol,nJ '61 1'",1",,'(,1 
J",,,,,,A. '6l 

Generatie XI 

193\ '"~ 1?3? 

1'""" AI<>-m<l" a, F«<k,i~ E,I 

" I\<",J o,G, '66 P<uu,C, '65 F""l;o M. '6\ .. H,n""'. '(,8 K,,,n K '66 Ann. W. '('7 
1', Mo<h~1 74 Chri",n,A,71 Rolfe. '69 

St<ph.oni< H. ,n 
M",I .. I,7' 

Ij'alh~gJu,fUS (1898) ttl Clm'lIma Aukj( DodlOUl Mm·Hrim;us &rnard", (1889) m Mari~ Luci~ Do.luJUl M~N·Hro~ 

Arnoldus Rrg~rrus Manr (1908) In Ingrid Vivi Dorhoul 
Mrrs·Wallin 

Joha" A~m,{;us Abraham (1903) 

Ikn",.dus Gr~gor;us (1909) x 
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Hom'itt, Lou;" VI'" Rlttmdijk. 
DinMrKool 

I'm", Frn:k" (1909) 

x LuwtJ~ Dorhour Mm·," Vrirs 

x Mohri Rira Dorho", Mm· 
Rdd;ngius 

1'10') 

1'",", F 

,~, 

,,,d,,,F, 
1?48 

"', 1),",<11. 



A""" Christi"" (1925) 

Josqhi"~ EliSiJMh P""/i,,, (1926) 
SIlrulbvt-DorhoIlI AIm 

PmllS (/935) m Hmrimr Elil4b,," 
AU.,,,,,,d,,, /Jorf'QlIl Afrrs-fl,,,,,,,",, 

(1 %6. 19" "" _ rn..~""', 

x 

Generatie XI 1 

F'~r1Joosl (1925) 

Aim-Rut"n 

x Mllrill Grr,,.,,,1 Adr'h,id Do,houl Mm-""" 
Srrmppoorl 

Arnoldus &tnrTUs "'t"'" (1935) rn Rrn;' HmnJ [)()rho", 
Mm-'''''' ,\I",drno 

I'..,.drrik I''''SI LropoM (1939) x MIl,i, }ml A,uoinrllr 
MIldrlrin, Sophi' Do,hout 
Mm-tU Pom 
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{-"IN,", {-".o,,(O;, (1947) 

"",n(;I(II I.",,,i, '53 
"9'<1,,,,,·,,.to_IUOIII_I 

Hol",,,/ of 

14 

A"nm~ [hm;i'llt (1948) .,.,n M"hkn-[H,rhllut X 
Mm 

Generade XIII 

Ij,,/I"'KjullU' '55 X 

119·~_I"J/Ilp. _1 .1/ ~,IIi __ 1 

£'otrtjINW (,61) m flsr Do,hllul Mffl
P"nu 

U:'IOlllrr f',,,,lt ('55) rn hlgrli"r I'irlrmrll" 
DoT/101II klm-dr GT<Jd1 

, 
Hnultit Do.hoUI Mffl-Visst, 

Mm 

YollII,d" W,""f'l -Dor/lI)u/ 
Mm(57) 

jhr jOhll1l Cart'/ {-"mlino"d VOn /lfjjh!rn 

Amom,,, G. t" C},.im"" An" .. ('57) M/ljIW'ik. 
Dorl!(Ju/ /lfffl 

},f,r/lilil H.A. m I'IlUWltt ('61) Lnmbrt'grs. 
I)"r/I(JI<I/lfm 



jN'M" A/fod 'Qj 

Pock" M"'I'1" (r,5) m J.I""ii'lI~ h .. li", f)od",,,, 
Mm-I, Pool. 

H,,/;nl HM. '" ,If"d;" A/n.'lIJdm ('63) 
Cord~m'Y,,-Dorh(WI Mm 

Hmu Alrxundrl1 '68 

A'IIU W;/fu"ijn '68 

ROI/lltd 01,1('66) '" HIl'llukr (;rrJ,1 Dor"""1 
M"'J-Knm;nl 

/(oljCo",r/;J 09 



Faits divers: 

1. Familiedllg rumdng 21 //lei 1995 Ie Wassenaar. 
2. Nogmaals (rad cen bcstuursli<1 tcrug, na 22 jaar: Hen Joist. 

We danken hem voor aile aandacht, toewijding, beoordcling van simalics ell voor ovcrhandiging hij zijn afscheid van 
1.CCT waardc\'ollc archicfstukkcn. o.a. rallolC aantckcningcn van I.ijn vader. oudbcslUurslid Rudolph HelseTus. 

3. Op 22 november jl bcreiktc de 90-jarige leeftijd: Pieter HZIl Mees Ie Zeist (G 12-17, NP281) aan wic cen relieila!ie 
werd gezondcn. 

4. Wic was L. Mces in hel pcrs-anikchjc: ~ De eerste uir.l:tnding~ ? 
ja , cehl \Vaar: Lccndcrt, de vader en groorvader van Rudolf c.s. 
Voor volgend jaar hcbbcn we nog cell sappig viool-verhaaltjc in pcno! 

5. Door omstandigh<.'<icn is her W.C.Mees-CCrHrum, waarovcr wij vorigjaar herichncn, nog fliet opgcricht. 
Binnenkon is hel :.tover: ons bdoofde artikd houdt U te goed. 

6. 28 juni a.s. promovccrt Harm Smeets, chirurg, in 1992 gClrouwd mel Yvonne Mces tcn Ocvcr, in Leidcn rot doctor in 
de g.eneeskunde 01' her procfschrifr: Ischaemia - reperfusion rcl~tcd dam~ge and hyp:llbuminaemia following abdomin:ll 
aOTlIC surge!),. 

7. Volgend jaar publiccren wij weer eens de namen van hen die OilS een fmancicle hijdrage Wilden. Het 7.OlI gcwcldig zijn 
:lls we dan de 200 bereiken of oVCTschrijden. 

8. Rlldolf. ome oud-voorlillcr. is benocmd 101 lid van de Ondcrnemingskamcr bij hel Gcrechrshof Ie Amsterdam. 
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Een bijzondcre en cervoll e bcnoeming. 

A M E E s N G o E s G N 
AM((SINO DESIGN PROOIJKTDNTWIK~H'NO OP ....... T STAOHOUDERSKAOE '5'" TEL 3" 101211.17$3223 
PosT8US .Jot. 'ON 88 AMsTERDAM KVI\ 241 1,,, ABN AMA O 5 •• ,11 . ,' FAX J' .(0)21I .175J22J 

SEIREFI 

Geachte fam ilie·ledel1, 

<tan de Krotliek ~n de 
Sheh{'ng Ge$laChI Meft 

AMSTERDAM. 

2!i mrt 1994 

Gillig Vl"BBg ik hierb4j \IN nTKIacht voor de onderslaande IIlgemene infotmatie over 
mljZeH en eo mlln bed,,,, AMEESING DESIGN 

Nil m<jn It\ldle Industrieel Ontwe<pen aan de T echn~ UllI\Ief$Jleilte Delli 
(algMludeefd 1I119a4. vakgrOBP vormgevmg b4j,xof Wim CrouweI)"";!de ik eeJ"$I 

etV&I"ing opdoen in he! bednjlsleven. voordat ill me ~fs zettstandig on\Wefpe< ZOU 
_ligen Ik vend, det ik..,.. van &ehooI komend nag Ie weinig ,xaktlsche kennfs 
had, om meteen ~ 111$ Wfslandig OI"Itwerper lIan de slag Ie gaan Na 9 jur 
bIj 3 verlCtlllende wer\cgellelll (kopieer rMChone labnek Oce Ie Vanlo. he! 
~o Nu"laber. Peters en KfOlINeIte DelM...BIden en he{verllchl'ngs·bedfljl 
Indoof BV Ie Amller~) he( vak in de pUIi<t'jk geIeerd Ie hebben. besIoot ill in 
1992 de &tap f\8IIr ...,., BIQBTI eenmansza;,k . ontwerpbum ...:xx 
produktontwikkehng·teW¥"" ".6.MEESING DESJG{'Ir' 

AIIllIlurtend op ~ ootweI"p.ervaringen leg! ".6.MEESING Cf:SIGN" zich ..:x:oralloe 
op he! vanaf conoepI produldllN., maken van produld-ideeen (COOIUmenlen- en 
proIHIJoneIe produktenj, he{ c.ganISeI"en van prDlotype..series en IdeWIe produldle' 
terie$. en heC ootweI"pen "8f\ JIlOOIe produklen met de nOOruk op 
gebrulkB<1V1"iende1~kheid Ik heb vee! ervaring in he{ UIII-onIwikkelen van (alitnmej 
Irun5I,Iof (spuilgie1) produkten en ben geed beIrend met andefe produklie
leelV"lIeken en maleflaien (aliJrTunlum goeten, 18!.Bf·&nijden. CNC·lrezen. tcOuimen. 
etcelera) De oombiolltle van (moero)eleldlonika. user interface en een ui\9Bkl&Ode 
functlOl18hleil in een beheerale ko&l pnj$, ZIB ik a!s een bI)ZOndere U~daglng 

A'- U .".;n. ZIII ik u op de hOOgIe houde<1 van door mij onl'Mkkeide produkten 
Met vriendelijke groelen, 

Ir Martine Mees 

MlJrti,,~ WJG", Thdr(NP316) 



OPENING NIEUWBOUW 
MEESPIERSON 
Reeds lang v66r de opmcrkclijkc fusie met Pierson - waar
ove{ in de vorige kroniek bcridu weTd - besloor Mees tot 
uirbreiding vall hUll hoofdkantoor. Dc bij \·de bedrijven 
gcbruikdijke rondscllOUw aan de buitcnkam van de sud 
leverde geen afdoendc pcrspccticf, zoom cen ingeniculc 
bouwkundige uirbreiding leT plckke wcrd beraamd. Het 
resulra:lt is verl'3sscnd. Ecn gcheel eigen image is hicrmce aan 
de Coolsingel ontsf~an. en het kn;jppc is (Jar van binncn 
nauwdijks de oYcrg:H1g !\Issen oudbouw en nicuwbouw 
oplla11. Dirccri('lIool7;iucr van Wcnsvccn kan trots zijn 01' 
her rcsultaat. BurgcmccSlcr Peper vcrrichu(' or 10 september 
de opening. De oude tijden herlecfdeJl wen zowaar de 
befa:ulldc l'incolTs In ('igen pcrsooll binnCl1nad, en na (,!lige 
snaaksc opmcrkingen bij 1.ijn verrrek een sigaanje v~n eigcn 
ma~kscl aanbood. Maar modern is en blijfr het bedrijf: 
Astrid Joosten gar persoonlijk Ici<ling aan de happening. ell 
(:en perm:mcrHt: 100nz:lal V~1l Chrisric's is aanwezig, korr 
achu:r de hoofd-ing:mg. 
David Mees Gzn. alene en ~rristjeke kleinwon vall Philip. 
combineerde met CCIl druk 01' zijn camera-kllop het mooiste 
olldr paml van de stad (Schiel.huis. 17e ceuw) met her 
mooiste 1/;rllu~ p~nd, zoals hij rei. Ziehier! 

SOPHIA- KINDERZIEKENHUIS 

Het Academisch Ziekenhuis Rotterdam heeft zijll positie 
krachtig verstevigd doorclat, reeds in de n~bijheid van D ijk
zigt en de Medische F:leldtei t. lhans a:mgrenzend het nieuwe 
gebollw van her Sophia Kinderliekellhuis is verrezcn en ge
opend. H ierdoor staat 01' de aangewczen pick cell def meesr 
modcfIlc Cil kindvriendclijkc kindeniekenhuizen rcr wereld . 
mct ccn mimc regionalc cn landclij ke uilstraling. 
Ecn dCf opriehtcrs in 1863 was 
Gualthcrus Hcndrik Mccs Jzn. 
1836-1912, R 9-2. NP 325. 
directeuf van de Cost-Afrikaanse 
Compagnie. 
bter zijn vaak Mezen bc.nuurslid 
geweesr, roals Rudolf Adriaan 
Rzn resp. MlIl, Rudolf Marie 
Gzn, Philippus Bzn cn diens 
1.oon. Monzc~ Philip. DC-I.e om
ving - wat 1jjn laarste optreden 
naar buiren was - op 10 septcm
ber bij dc opening van het 
Mcc~Picrron geoouw een pr:lCh
tig brol11.en bcci<ljc "Sophietje~ :lIs herinnering aan het vele 
dar de filmilie voor het SKZ had gedaan. Tcgelijk kreeg ook 
de MeesPierson-voorzittcr di t beeldje na overh~lldiging van 
een royalc niellwbollw-chcquc voor het "Sophia~. 

H .M. 

MEES ACROSS AMERICA 
In dc U.S.A. wemcir het vall de IvlC"Lcn. Dc vier letters laten 
1.ich IlU ccnmaal makkdijk combineren, en Oovendien heb
ben Amerikancn 01' lIaamsgebied meeT vTijheid tot variatie 
dan bijvoorbeeld de Ncderlalldse wet rou tOeSta~n. 
De Amerik~nen die alles groots aanpakken, doen dat ook bij 
stamboornonderwck etc., waarbij ook horen hulpboeken 
etc. met daarin namenlijsrcn per familienaam. alles zeer 
zakelijk. 
Zo'n bock versch:lftc: Philip PhAJzn ons enige tijd geleden, 
en dat toom OilS licfs! cire;l 350 Me-len (met ad res) "across 
America" in volgor<Jc van staten, en wij drukken deze blad
zijden hierna af. En dan Ie den ken dat er. bchalve Philip, 
geen enkcl familidid van ons bij zit, voorwver we kunnen 
naga:lJl. 
DadH U nog over Mccs als EUl"opese na:un? Vergeet het dan 
maar! 
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MEES ACROSS IJERICA 

WILLIAN,79 NOUNT LEBANON ,PEPPERfLL ,NA 01463 
TERENCE J •• 4 ...JEM<INS RD ,NOR1l+ READING ,IVt 01864 
M. A . ,243 BURRILL ST SP APT O,LYNN ,IVt 01907 
..QSEPH,165 WALNJT ST ,LYPH"IELO ,MA 01940 
OHARET,47 MILLER HILL RD,OOVER ,MA 02030 
OOMAS,51 MAPLE AV ,CAMBRIDGE ,MA 02139 
NAT1l£W ,25 CEDAR ST,SOM:RVILLE,MA 02143 
AMAhDA E , ,20 4TH ST . IEDFORD ,MA 02155 
THOKAS E. , 10 E OUNSTABLE RD, NASttJA , p.fi 03060 
EDWARD M. ,800 MAIN ST ,KEENE , p.fi 03431 
UOI+I,70 SOUTH ST ,ESSEX oJCT,VT 05452 
OAVIO,892 BAM< ST,NEW LONDON .CT 06320 
0 , L ., 104 OIL lULL RD ,WATERFDRD ,CT 06385 
M. ,56 COVE: AV , t«IRWALK ,CT 06855 
IERILLE,450 7TH ST ,HOBOKEN ,NJ 07030 
P. A , ,592 GREEN HILL RD.BUTLER,NJ 07405 
R. C. ,83 GARFIELD AV,LODI ,NJ 07644 
PHILIP,14 GLEN OAKS AV,SUNMIT.NJ 07901 
SAMUEL A . ,11 RIDGEWOOD RD , IoIORRIS PLAINS ,NJ 07950 
CHARLES R, ,217 CEDAR ISLANJ DR,BRICK .NJ 08723 
ROBERT , BOO OOLAN ,LANOKA HARaOR ,Nt.! 08734 
0 ., 19 5TH AV APT A,SEASIOE HTS,NJ 08751 
LAURE,23O 'II 79TH ST,~W YDRK,NY 10024 
BARBARA,352 E 91ST ST ,NEW YORK,NY 10128 
FRfOERIO: ,2613 WHDlILL DR,YORKTOWN HTS , NY 10598 
RUOOLPH P" l00 PELHAM RD , tEW ROCt£LLE .NY 10&05 
UOI+I N .. B IERRIWOOD c;r , t-t.JNTINGTON .NY 11743 
ALBERT P. , 17 QUEBEC DR ,H.tNTJNGTN STA ,NY 11746 
...JERRY J ,, 47 TAMARACK ST , ISLIP,NY 11751 
P. ,42 WILSON BL,ISLIP,NY ,,75, 
RICK , 129 TYLER AV,MILLER PLACE ,NY 11764 
FRAN< F ., 2338 PIPE ST ,SEAFORD ,NY 11783 
WILLIAM N,, 14 LANJINC LN ,EAST QUOGUf ,NY 11942 

DANIEL L . 
357S S OCEAN BL APT 205 , PALM BEACH , FL 

HOWARD,7500 ESTERO BL , FT MYERS BCH . FL 33931 
WILLIAM A,,3l4 TOOO TRl,BROOKSVILLE ,FL 34610 
GEORGE N. 

217 LAKEVIEW DR GA ,NW PRT RICHEY .FL 
RDNALD .2n3 CAC1lJSHILL Pl. ,PALM HARBOR ,FL 34884 

PAUL •. Pll~~!'~!!! 1331 ,~ .• '.' 
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lEES ACROSS AMERICA 

1£1l ,410 1!iTH 5T SE ,ItJRON ,SO 57350 
I£Il O. , 109 00 ST SE ,HJROt.I ,SD 57350 
STEVE,453 ILLINOIS AV tN , IoI.IRON, SO 57350 
ELLA E . . 1113 N 15TH Sf, BISMARCK ,NO 58S01 
ENM4,l09 E ARl KARA AV ,BISMARCK,ND 58S01 
L. , 1412 N 18TH 5T,BISMARCK,NO 58501 
LARRY,131 E INTERSTATE AV ,BISMARCK,ND 58501 
MARY,l804 N 11TH ST,BISMARCK,ND 58501 
RIO<,t025 N 11TH ST,BISIoIARCK,toEl saSOt 
SANDRA ,RR 5,BISMARCK,ND 58501 
SHELLEY , 129 AMERICAN AV,B ISMARCK,NO 58504 
TERRANCE , 1636 POCATELLO DfI:,BISMARCK,ND 58504 
DAVE • 206 4TH AV 1£ . MAJ«)AN , IC) 58554 
HERMAN W. , 203 10TH AV SE,IW«lAN ,ND S8S54 
KAREN R. , 604 1ST ST NW , IWI:lAN ,ND 58554 
S»FERD ,RR 1 ax 302 ,NENOKEN ,ND S8SS8 
T . ,RR 1 BX 340,IEPO<EN ,ND 58558 
SELKIRK,RR,WILTON,ND 58579 
BREtoDA,114O 12TH ST Sf APT tOO ,MINOT ,NO 58701 
JACK C. ,42 AVENJI:: C,BIL.LINGS,NT 59101 
RUSSEL.L. H. , 1030 FRANCES AV ,BIL.LINGS,M'T 59101 
L. . ,24 S MERRIAM AV,MILES CITY,NT 59301 
KIM ,342 E COLLINS ,FORSYTH ,MT 59327 
L.INDA,231S E FRONT ,fORSYTH,NT 59327 
FRAN:: P ., 1133 CEDAR VIEW OR,BOZEMAN,"'" 59715 
UOANNE,2 WEST ACRS TRLPK ,LOLQ,M'T 59847 
ARLEEN L. 

524 LOCH LOMOND LN APT D ,PROSPECT HTS , IL 
GEORGE E . , 431 S LINCOLN AV . ADDISON . IL 60101 
MURIEL , 1136 ANVIL CT . ADDISON . IL 60101 ........ 

1182'11 GROVE AV APT B .BENSENVILLE , IL 
GEORGE E . , 601 N 2ND AV , VILLA PARK , IL 60181 
BERIWIO A ., 1116 N HARVEY AV ,OAK PARK . IL 60302 
ERICH ,7965 BIEL8Y LN ,LA GRANGE , IL 60525 
WENDY M. 

605 'II BELNONT AV APT 303 .CHlCAGO , IL 
ERIC.RR 1 , VARNA.IL 61375 
ROBERT T . , 238 E OAK ClIFF CT , PEORIA~IL 61614 
OAVID . 1711 VACOBSEN DR.NORMAL.IL 61,61 
FLORENCE M . • 1546 H..INT DR APT B .NORMAL. IL 61761 
ERICH ,706 'II OHIO ST.URBANA , IL 61BOl 
C . A . , 918 8ROWN ST , ALTON.IL 62002 
WILLIAM .2031 ILLINOIS AV ,GRANITE CITY,IL 62040 
BRfNDA . 1436 7TH ST ,MADISON , IL 62060 
HERMAH , 2427 ST NARC AV. E SAINT LOUIS . IL 62206 
CARl L .• ,,5 S MAIN ST ,CASEYVILlE,IL 62232 
ClEIENTIN A . , 27'11 SCATES ST .CASEYVILLE . IL 62232 
HEhRY .311 'II MJRRIS ST .CASEYVILLE , IL 62232 
CARL ,613 KEEBLER AV APT A ,COlLINSVILLE,IL 62234 
CARL , 615 KEEBLER AV ,COLlINSVILlE , IL 62234 
NARY Ie . 215 CRESTVIEW DR .COLUMBIA , IL 62236 
SYLVESTER .327 COLUMBIA ST .COLUMBIA . IL 62236 
BETH ,90S COLUMBIA RO APT 2 .DVPO . IL 62239 
LEROY, 116 N NOhROE ST .MILLSTADT . IL 62260 
HARLAN C • • 63 NQRTI-LAp.() DR , OECATlJR. IL 62526 
DAVID C. 

2055 HILL MEADOWS DR.SPRINGfIELO.IL 
VAMES .653 'II WOODLAND AV.SPRINGFIELD.IL 62704 
<JOI-fi 0 , .1000 S OAK.L.At<I) ST , CARBONDALE . IL 62901 
ROBERT ,25 IVEY LN ,CARTERVILLE , IL 62918 
GUS.2639 POTTS RO,BARN-IART,NO 63012 
~ ., 18 S KINGS HWY BL ,SAINT LOUIS,NO 63108 
ARTl«1R .J . , 5432 WALSH ST ,SAINT L.OUIS ,NO 63109 
EUGENE E ., 5611 ROSA AV ,SAINT LOUIS ,NO 63109 
FLQREHCE ,6421 MItN::SOTA AV,SAINT L.OUIS ,NO 63111 
.J . f ., 5408 S BROADIIAY ST ,SAINT LOUIS ,NO 63111 
ROBERT P ., 4402 ITASKA ST ,S.4INT L.OUIS ,Mel 63116 
GUSTAV C . ,5110 ANNETTE AV ,SAINT LOUIS , NO 63119 
BlJRI(E , l644 AKlREW DR ,SAINT LOUIS . NO 63122 
DONALD L. . , 130 SY1..VIA DR ,SAINT LOUIS NO 63125 
ROBERT P. ,3822 COACHEL.LA DR ,SAINT L.6UIS,NO 63125 
ROBERT P . ,7016 EAGLE VIEW CT,SAINT LOUIS,Me 63129 
A. L . ,8701 HAROLD OR,SAINT L.OUIS,NO 63134 
MELBOURNE f . ,5651 PERNOD AV ,SAINT LOUIS,NO 63139 
WILLIAM M • . 12565 LARKWOOD OR ,SAINT LOUIS,NO 63146 
BELINDA , 14fl PARK CT ,SAINT CHARLES , MO 63303 
ROBERT L . ,505 RICHWOOD LN ,BLUE SPRINGS ,NO 64015 
IERLE ,RR 1 ,PLEASANT HILL ,NO 64080 
IERLE ,5129 N OAK ST TRWY ,KANSAS CITY,NO 64118 
MERLE P ., 521S N OAK ST TRWY .KANSAS CITY ,NO 64118 
.J01+I .944 S OOtf.4 ST ,MARYVILLE .NO 64468 
WILlIAM C. , 4106 S WAPPEL. DR ,COLUMBIA .NO 65203 
.J . , 8838 BLUE .J.ACXET ST ,SHAWt£E MSN .KS 66214 
UANES ,512 'II PALlER ST ,SAINT NARVS , KS 66536 
LAWRENCE B .,1 16 E PALlER ST ,SAINT NARYS .KS 66S36 
MICHAEL L . , 308 E 4 ST ,ALEXAf«lRIA. hE 68303 
OARLEPE , 1023 H!ffiI ST,BEATRICE ,HE 68310 
OELNOIf:l.l019 H !ffiI ST ,BEATRICE ,HE 66310 
DAVID .BX 49,DILLER ,HE 68342 
MARIE ,717 F ST .FAIRBURY.NE 68352 
MERLEH.719 8TH ST , fAIRBURY .HE 68352 
fW()Y. 1011 F ST ,FAIRBURV. NE 68352 

ROGER , 1325 H ST ,FAIRBURY ,1£ 88352 
ROGER , 126W 3RO ST ,FAIRBURY ,1£ 68352 
A . F . ,RR 1 ,.JANSEN ,PE 68377 
MICHAEL ,RR 2 ,AllIANCf ,PE 69301 
ROGER .J

36
'02 'II WHISPRNG PH CIR,L.AFAYETTE,LA 70501 

OWAIN,8 WOODHAVEN LN ,GARLAND ,TX 75040 
.J. L. , RR 1,St£RMAN,TX 75090 
COREY A. ,5414 CEOAR SPS RO 304 , OAlLAS, TX 75235 
DAVE T., 1305 'II WATER ST,WEAn£RFORO , TX 76086 
DENNIS Q. , 9 14 NEWELL ST , WEAn£RFORO TX 76087 
TERRY L. ' 

7729 S COLLEGE CIR APT D ,FORT WORTH ,TX 
IREPE . 100s E 19TH ST ,CAlERON , TX 76520 
..AJDY . 401 E 17TH ST , CAMERON ,TX 76520 
NICHOLAS ~ . , 515 ClARK ST ,MARLI H, TX 76661 
NICK ,519 ClARK ST ,MARlIN ,TX 76661 
KIM ,2106 STANTON ST ,SAN ANGEL.O ,TX 76901 
H..IGO A . 

401 RIO CONCKJ DR APT A ,SAN ANGELO ,TX 
8RIAN,2305 OXFORD CIR ,SAN ANGELO ,TX 76904 
FERNAN:I E. ,3814 BROOKSTON ST ,H)USTON,TX 77045 
NARY H . ,417 HALL ST,CONROE , TX 77301 
WILLIAM D. 

1633 WEBSTER ST APT 79,LEAGUE CITY,TX 
EUGfNE A. ,6012 LOPESOIE VLY CT,AUSTIH , TX 78731 
EUGEPE A . ,6012 LOHESOM VLY TRL.,AUSTIN , TX 78731 
OAVID ,409 NElRAY BL,AUSTIN ,TX 78751 
EUGEPE A , , 2902 SIL.VERLEAF DR,AUSTIH , TX 78757 
H . A ., 1701 .JACKSON ST , ABILEP£ , TX 79602 
CHRISTOPH G. , 4202 BOUlDER DR ,MIDLAND , TX 79707 
...cE F . , 4651 OAXVOOO DR APT 43 .0DESSA ,TX 79761 
.JOSEPH F . , 4304 Nt KNIGHT DR ,ODESSA , TX 79762 
GEORGE ~ . ,20960 E IDA AV , AiJR0R.4 , CO 80015 
Tt£OOORE H . ,733 E AM£RST PL. .ENGLEWooD , CO 80110 
L ,899 'II PEAKVIEW CIR , L.ITTLETON , CO 80120 
,J;FFREY ,4594 S ESTES ST,LITTLETU~,CO 80123 
KEITH M. ,6900 W 29TH AV,DENVER , CO 80215 
STEVEN , 1388 GARRISON ST ,DENVER , CO 80215 
DONALD G. ,901 S ZU~I ST ,DENVER , CO 80223 
ARTttJR '11 ., 866 S MILLER ST ,DENVER,CO 80226 
.JOHN,2146 S GOL.DE~ CT,DENVER,CO 80227 
WILLIANS K. ,910 W l04TH AV ,OENVER,CO 80234 
,JEFFREY A • . 4071 E '26TH PL,DENVER ,CO 80241 
OTTO .J. , 12232 COL.ORADO Bl ,DENVER,CO 80241 
WILL.ARO K ., 12943 S DEXTER WY ,DENVER ,CO 80241 
..EFF , 1048 "TH ST ,BOU\...DER , CO 80302 
.JOHN C., 1400 W L.ONGS PEAK AV ,LONGMQHT',CO 80501 
.JOI-fi C., 800 'II 3RO AV ,LONGMONT , CO 80501 
CARL E ., 1415 NORRISON RO , CAN:lN CITY , CO 81212 
PATRICK ,265 N 7TH ST , l.ARAI!4IE , WY 82070 
KEPf£'TH , 2026 N StcSHOP£ TIU. , COOY , WV 82414 
ROBERT A. , 1321 RUNSEY AV , COOY ,WY 82414 
KEPf£TH , 351 lANE 7 , POWELl , WY 82435 
MIow;;L ,703 IECKEM ,OOBOIS ,WY 82513 
DAVID,4049 E WOODlAND DR .PHOENIX,AI 85044 
DAN ,2403 E CONTESSA ST ,MESA ,AI 85213 
<JOI+! W . . 2103 STRATFORO DR,CHAPO..ER,AI 85224 
ARTHUR F. , 4332 E ELMWOOD ST ,TUesOH,AI 8571 1 
OSCAR C. ,5512 E ROSEWOOD ST , TUCSON .AI 85711 
DONALD H .• 7212 E SABINO VISTA DR , TUCSOH,AI 85715 
MICHAEl ,2525 E PRINCE RO APT 9 , TUCSOH ,AI 85716 
STEVEN , 12421 'II NOLEN RO , ruCSON ,AI 85743 
MICHAEL L. 

7506 BEAR CHYN RO PE ,AL8UQUfROUE , No! 
MARK S . , 2212 SPRUCEPEEDLE 1£ , ALBUQUERQUE , t<II! 87124 
!ELISSA M. , 425 ARHOI..D ST ,LAS VEGAS ,NV 89106 
CH4RL.ES C., 3635 SEBASTIAN CIR ,RENO ,NV 89503 
GILBERT F ., 5945 RANGER RO 33 ,RENO .NV 89506 
ROBERT A. ,636 BRIN<BY AV APT 108 ,RENO ,NV 89509 
EDWARD C. , 3201 HIKO CT . CARSON CITY.NV 89706 
.JAMES .J ., 735 N LAS PALNAS AV ,LOS ANGELES ,CA 90038 
UANES , SOO 5 SEPUlVEDA Bl StO ,LOS ANGELES,CA 90049 
WALTER H., 11208 HAYTER AV,CUL.VER CITY,CA 90230 
CAROL. 1011 4TH ST APT 109,SAt(I'A IoIONICA,CA 90403 
..EFFREY M. 

10730 ROSETON AV,SANTA FE SPGS,CA 
RANDY ,6221 VERDlJRA AV,LONG BEACH , CA 90805 
...... K . 

1730 N SIERRA BNITA AV 2 ,PASADENA , CA 
P . A . , 537 N LINCOLN ST ,BURBANK .CA 91506 
DANIEL D •• 12218 ALEXANDRIA PL ,CHINQ ,CA 91710 
LEON H., 13163 PIPELINE AV ,CHINO , CA 91710 
'II H . , 6868 N SAN GABRIEL Bl ,SAN GABRIEL , CA 91775 
WALTER H ., 1031 ABBOT AV, SAN GABRIEL , CA 91776 
H . R . , 4370 VALLE DEL SOL ,BONSALL , CA 92003 
CHARLES .J . ,863 VIOL.ET CT ,CARLSBAD , CA 92009 
ClYDE L. ., 1624 VUCATAN WY ,FALLBROOK , CA 92028 
RIJDY .J ., 1549 MAR.JORIE ST ,OCEANSIDE ,CA 92056 
HOWARD.84O OSBORNE ST ,VISTA CA 92084 
HOWARD R .• 844 OSBORNE ST,VISTA , CA 92084 
.JAMES D . ,3550 ACWORTH AV,SAN DIEGO , CA 92111 
RONALD M. ,91'0 RENATO ST ,SAN DIEGO . CA 92129 
GEORGIA M., 1373 W MICHIGAN ST ,BlYTHE , CA 92225 
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MEES ACROSS AMERICA 

.JOtt-I H, ,716 E MICHIGAN ST ,BL.Yn£ ,CA 92225 
L.EOTIS ,7162 N INTAKE BL. ,BL.YTHE ,CA 92225 
CHARlES 101 , ,3961 28TH ST,HIGHJ.~,CA 92346 
RO,,"IN , 1404 ELIZABETH ST ,REDLAt«lS ,CA 92373 
CHARlES 101 , ,350 W 5TH ST ,SN BERNARDINO ,CA 92401 
MARY 101 . ,8392 TAMARU DR ,IfJNTIHGTN BCH ,CA 92647 
RICHARD ,295 CWHlN DR , TULARE , CA 93274 
.J)~ , l524 GARNErn DR ,SH L.UIS OBSPO ,CA 93401 
GEORGE A., 1538 CA.l...LE PORTOS ,LOW'OC , CA 93436 
MI~L , 44402 SANCROFT AV ,LANCASTER , CA 93535 
GEQRGE ,7B44 N BARTON AV .FRESNO ,CA 93710 
GEORGE,3S12 N ORCHARO ST ,FRESNO ,CA 93726 
VAlES G. ,2503 CARIEL.ITA AV ,BEL.MONT . CA 94002 
DAVIO ,12620 CORTE IoCAOfRA L.N ,L.OS ALTOS,CA 94022 
DAVID ~ ,, 224 CENTRAL AV ,NOUNTAIN VIEW,CA 94043 
UOSEPH T. ,505 LEWIS ST APT 11,PACIFlCA,CA 94044 
CLAUS H. , 120 L.Y~ WY ,REDWOOO CITY ,CA 94062 
DAVID v, ,459 HOMER AV APT 2.PALO AL.TO,CA 94301 
EVA ,Sl CRESCENT DR,PALO ALTO,CA 94301 
DONNA E. ,1366 BROADWAY ST,ALAIEOA,CA 94501 
WALTER ,4S36 PORTOL.A DR ,fREIoCONT,CA 94536 
B08 ,438 MEEK AV,HAYWARO ,CA 94541 
MIKE ,5915 BELL.FL.OWER DR ,NEWARK,CA 94560 
E. ,33300 MISSION BL,UNION CITY,CA 94587 
O. B" 122 MIMOSA CT,VAL.LEVO ,CA 94589 
ADA 101 . ,32BO GUIDO ST,OAKLAND,CA 94602 
WIL.L.IAM , 11 HARDING OR,NOVATO,CA 94947 
UOSEPH,9 10 W DUNNE AV,NDRGAN HIL.L.,CA 95037 
THOIriIAS E. ,4101 BURTON DR, SANTA CLARA, CA 95054 
DEBORAH S " 1815 MC ClUHAN WY ,SAN UOSE ,CA 95132 
MICHAEL. R, ,3305 SWALL.OW DR ,NDOESTO,CA 95356 
NANCY L.. , lB17 BERKEL.EY WY ,SACRAMENTO ,CA 95819 
RICHARD M, ,212 15TH ST APT F ,HONOL.UL.U ,HI 96818 
ARLIN ,7417 HE 170TH ST .BOTHELl ,WA 98011 
S, L. . ,30S NW 50TH ST ,SEATTU ,WA 98107 
101 . K. ,616 KLAPACHE AV HE .TACOMA ,WA 98422 

H('nk (met dank aan Ph ili p) 

* * * 
Bestuur en Commissies 
Erel i.!: 

Mr I'h.A.). M.,.,s, t 1<) "k!<)her 199.1 

,\Ir I!. M« •. v(k,n iner. E.~"I .. ,,,, 6. 3062 t>;'1,,1 ROllc"t,,,, 
,\ Ir 1'.lt 1"lees, .ccremis. ,\k,da"Ia~1I 1. 394 1 CJ Do<)rn 

J.Ae,A. l)orho)1! M='I)(',," i ll;!nl'<'~!C', Schuner,la;l" 6, 
5708 H. I klmond,Sllphom 
/l.bdehne ler HOI')!·Mox5. Viel':lnlwchl,"cg 57, 2481 KS Woubruggc 
Ellen 11,/.1 . M('('), lliokiandenpldn II. 2594 CK • •. GI':l\'cnhage 
I .\Ire), \1""Jwijkl .... n 4, .l76J Le; So:>nl 
Drs ItA.J. Mffl.lJirk tloOUlJ .... n 26. J71,] I'D tloihhown 

Commiuit nl(lr de Kronid<: 

D" Eieonofl' I'.T Slakenburg .. \1tc1. 'c<bC1it~dres; 
Crocne Welt:,;ng JS . . W6l PC IWucrdarn 
H,lde Men.ve!h, Ma.:men Dijkshoornlaan IS, J055 AT Rouc"bm 
,\bddine ler 110",-.\1\'0:), \1r H. ,\ Ices. H.E. Men 

Commi" it "oor tit Gene~logit: 

l)"j.R .. \I<'<'s. We~lc. look..tlc S. 2271 (;A Voorburg 
Mr H. /1.1= 

tloeulingcu: 

lIank: ,\k"'jl'i('rs<", N,V .. Roucrdam 
reken i"g ~Iidu i ns G~>ladu II.IC<!s. nr. 25,50.50 59J 

Giro: Slid"i"S Gcsbel\! Mcc!. Helmond, nr. J.79.1.3 .24 
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Wij leveren uit voorraad: 
Ned. l'alriciaa! Nr 67 AD '83: f 20.~ incl. pono 

(w:luin on"« volledigt farnilit opgtnomen) 

Mnen!egei: f 30,~ ncl. ponD 

Ix mor",,1 in hn handelskvcn '",n Mr RudDlfM=. 1918: 
f2.50ind.pono 

Men 6{ Chabot, T"'tt ~ie ... Yan vmrum v. 
Ikdrijf$ge;.:hiedenis E.U.R.: (250 indo porto 

l"mprlmffl-lr"aN ''II'' Gktri". 
mt/ t"""lop:jZ.SO i"d. POriO 

CD lola MetS. viooJ: f25,~ ""d. pono 

Van /l.kt:~ 6{ Zoonen klein a~mal pol), ... ter shawls en dJ.S!Cn, 
uilllui!cnd voor nauwe familickring. overgenomen; 

f 35.- resp, ( 12.- cxcl. l'<)rtO 

Be'lelling kon door be!.l i"g "an S!ichdng GM 

Financieel verslag 1993 
5",,,, ,."''' {,,/wmSltn til Vitg,/N" 
Henle 
(:m",iI"HIC' 
Opbreng'l ve,k"ol' (:"" i lic- ~n i kdcn 
Schenking 

KOllen Kron ick 
D;ve .... ollkos!crI 
KOllen ~~ l\ k(J"1' fanl jl ,c-an ikd~11 

Tr::Ullferprovi,ie builel1bud .... don~!jes 
Nadeltgu,ldo (.m,rcunlc 1993 
lla!ig",Jdo 

.'Wmm,'"u,,'K 
S31do Mcnl'icO:OII I)(,f I-I :93 
S~ldo l'o)lb:ink per 1·1 :93 
McaPitrson: l.epal RieIWI,)man-A.M. 

Inkoms!cn 1993 

Uilg;avcn 199J 

~~Ido M~l'icr>OlI I)('r 31-12-'9.1 
Saldo P(>S!b3I1k 1)(" 31-12:93 
M<,<,~Pier>On: Lcga31 Ric!Wi;sman-A. M. 

w,,,,,,ltrmt j.,milu. IImkrlm 
Wamic voorrJ.d 1)(" I 1:9.1 
W.arde a."k"pcl\ in 199) 

Ar""me ii , 1993 door )<.henkinl; ell "",koop 
W.ardc "(k"'''ad p,;r 1·1-'94 
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r 8.969.18 
r 1.640,50 
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