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Familieberichten:

Voorburg II mei 1995. Paulene Louwers, dochter van
Ernsi-Jan M:t.n en Maj-Brin Louwers-Vincken (NP 360).

Geboren:

Gchllwd:

Den Haag 20 januari 1992, M:lximc Nicole Mees, doclucr
van Nicole Mces JFdr (R 12-22, Nt' 370) en Marc Roben
Richmond Parry.

Chel msfo rd (U.K.) 26 jalluari 1994, tweede huwelijk,
Hendrik Willem Alling Mees I..AAzn (G 12-3, Ni'256) en
de wcduwe Eleanor Mal)' Paterson- Fowey Phillips, geborcn
6 mei 1933.

Alphen aId Rijn 8 januari 1994, Nick Mccs, loon van John
Franciscus MCC5 Gw (R 12-22, NP 370) en Anke van deT
Velde.
Den Haag \1 september 1994, Dylan Willem, mon van
Gabrielle Elisa Mces Cdr (R 1\-24. NP 370) en Willem
Tuijn.
Den H:lag 25 september 1994, Marcus Jacobus Rcnatus
Smccls, 'Won van Herman Joseph en Yvonna Theodora
Regina Smccts-Mccs ten Ocvcr Jdr (Kronick 43, pag. 9).
MUnchcn (BlID) 13 december 1994, Quirine Galav:i7.i,
dochtcr van Johannes Ignatius Henriclis Maria en Rcinild
Galavni-Mccs WJG&Thdr (R 12-5, NP 316),

Los Angeles (U.S.A.) 23 d«ember 1994, Peter Cornelis
Dorhoul Mees Alhn (G 13-12-1) en Lorena Alvarez Vald6.
Rotterdam 3 juni 1995, SU7~lnne Hilde Mees BJdr (G 13
19-1, N P 284) en Joan Marie DUlilh, geb. Roucrdam 12
jUlli 1965, '1.0011 vall Jail Dutilh ell Leonie Georgine Maria
Bevers.
Ovcrlcden:
Ottawa (Can.) 6 februari 1990, George Smith Taylor
Rennie, geb.1918. echtgenoot van Jenny Rennie-Mces Fdr
(R \\-9, NP 325).
Haarlcm 9 december 1993, Pieter Hendrikus Johannes Sas,
geb.I924, echrgenoor vall Alberdi ll:t Sas-Mces Fdr (R 11-9,
NP 325).

[

Mausanne (Fr.) 9 december 1994, Josephina Maria Mcesvan der Drift, geb.1919, weduwe van Lucas Mees 8m (G
12-20 NP 284).
Amcrsfoon 22 december 1994, Jacob Gregorius Mces 1m
(R 12-2, N P 311), geb. 1921, weduwnaar van Gloria
Coolidge.
Lcidschendam 4 mei 1995, Paula Cornelia HCHYcy de
Makkoshcuye-Prins, geb. 1913, gehuwd gcweest mel Lucas
Mees Bzn (G 12-20 NP 284).
Groningen 15 mei 1995, Pieter Met'S Lm (G 12-24, NP
291), gcb. 1917, echtgenoot van Gerardina Petronella
Gerretscn.

TWEE MAAL TWEE H UWELIJKEN
PROFICIAT!

Seide zonen van WiUem e n Lolo Mees-Croin

(G 12-27 NP 297)

OENE /lfliES t/'I CRlS77Nt· HALKES
W<lSSt/'I"'" 15 01t10,," /994

NANNOMEES (II IRRENE MUTt-AT!
CAsu/M,fth (bi) H.aru/rlllll). Sp,mjt 28 )am..."; 1995

Twee kinderen van Antoinette en Bernard Goslings-Mccs
k1cinkinderen van Philip en Madelaine Mees-Everts

(G ll-18 NP 355)

MARIE LOUISE GOSUNGS fII1JARTWENTGES

JAN DECf GOSLINGS,,, CHARI.07.,.!;' HfEMOND

V()I),.,r/X!lf/I 15 dlll/'" /994

Hmllwd, 14janullri 1995
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Anna Mees-Huizinga
1909 -1994
Htt mige be/.angrij'kr in om leverl is het spoor van fir/de
dnt

/lit fUl/nulI Wilf/nter

we er

fliel

mea zijrl.

Albert Schweitzer

.,

Or 23 mei 1994 is in Sirmione (Italic) op 85-jarige lccftijd
overleden oaze mocder,
Anna M ecs- Huizinga
cen spoor van liefdc achtcrlatcnd.

Ma werd gcboren op II mei 1909 in Groningcn als eerste
van uitcindclijk 4 kindcren.
Na cen opleiding tot ondcrwijzcrcs en cnigc tijd als wdanig
wcrkmam tc zijn gcweest huwde ze in 1931 met Hctserus
Mees, bierhrouwer re Groningen - Bierbrouwerij Keizer
Barblfossa - die hij sarnCll mer enkclc furnilidcden kidde en
vestigdcn Ie zich in Haren. [n 1932 werd hun won Hitscrus
gcboren , in 1934 H crmanus Ellen Berend en in 1938
doducr Jannelics.
De oorlog zijll we bctrckkdijk gocd doorgckomen. In
Groningen rnerktc jc daar direkt niet 1.0 veel van, alhoewel
we, nadal Ma een Duirse officier "onjuist~ bejegend had, als
straf inkwartiering kregen van her Duirse TOD-kantoor.
Maar daardoor had Pa de "beschikking" over officiele Duitse
stem pels die hij kon gebruiken voor zijn illegale werk.
Aangezien we ook onderduikers in huis hadden was her lOch
een spannende tijd. Maar Ma, de spil van her gczin, leidde
alles in goede banen . Ma was het middelpulH van het gezin
en met veel liefde, groot gevoel voor humor en rechtvaardigheid zijn wij grootgebrachr.

Vee! te vroeg op 30 december
1958 kwam Pa te overlijden.
Serus, ook op de brouwerij werkzaam, was toen net getrouwd en
zijn vrouw Els was in verwachting van de tweeling. Janne!ies
zat 01' kostschool in Apeldoorn
en Herman studeerde in lausanne.
Ma bleef alleen aan de Lutsborgsweg wonen en wat kwamen we
graag thuis om weer lekker
ouderwets vcrwend te worden.
Een huis vol gezcllighcid en Ma
genoot van haar kinderen, aangenouwde -en kleinkinderen.
Uiteindelijk werd het [lUis eduer te grOOt voor Ma aileen en
in 1976 verhuisde ze na:u een gezellige flat in Groningen. Ze
had het daar - tegen aile verwachtingen in - gewddig naar
haar zin, mede door de aanwezigheid van veel ge7.ellige
buren, die her heerlijk vonden om Ma als buurvrouw Ie hebben en er is bij haar dan ook menig kopje kome en glaasje
sherry geschonken.
Or haar tachtigstc verjaardag hccft 7.e voor alle fami lieleden,
waaronder 3 - van de laterc 7 achterklcinkinderen - en vele
vrienden nog een groot feest gegeven .
Helaas overlijdt haar won Serus or 3 AugustuS 1991 op de
veel te jonge leeftijd van 58 jaar.
De laatste 3 jaren heeft Ma toch nog heel optimistisch, haar
gevoel voor humor nooit vediezend, verder gcleefd en zo is
ze ook, op Jannelies haar verjaardag overleden. Ze laat een
grote lecgte aclner bij OilS allen.
KleindoclHer Nannette heeft tijdens het f:1milie Kersldiner
bij Els, het eerste wnder Ma, de volgende, door haar opgestelde ode aan Oma voorgedragen.
Herman E. B. Mees

Ode aan oompie
De znds vnUI, dr kring war grdicht
War un grmis, w'" dierbtlilr gezichr
Her was je I1jd, mallr is 1m tinT OOiT ?
Emt ons pamjr, jr grlirfde won
Nil "If" q1<rrn hrnrlj" em Irgr troon
Jllllir warm zulke laiverd;
He/a,tI nier >frrk gl7lorg lib blaivertu
Gelukkig brstlllln er herirmrringen m geMcbtm
E'en mO<lir tijd, die we $<Imn, t/Qcrbrachtell
Hrt vrrdrirt oVa1Jaft jr JOm1, ab jr bn lIiet vrnIJllcht
Dm MeT pijll, mlldr geefi je ook krachl
Jr brstailn had rm rrden, jij" gafom hn Irven
De wafi'ur gWllrr, hn swkjr doorgrgrl'fn
Jij was un oma, wern 1<it de borkrn
Gun plicht ofopglll'r om jO/1 rr brzorkrn
Jr was wllnn rn wat:/ds, ik was trots op JOIl
Jij was mij"n oma, ern bijwndrrr vnmw
Herr/ijk rr {',imrm 'lddr aI jr l'f"rbal",
Jij "'as nin olld, III brgon je tr killen
De stemprl grdrukt. in OilS DNA danrl'llbo~'rn
III her grhrugen gegriji, de grnertllir vrnchO/'rn
Wir mort er n1< S>lOlfertm, ntl jij er lIiN bent
Brdllllkt lieve oompie, dm ik JOIl brb gekrnd
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1
Jacob Gregorius Mees

1921 - 1994
Trflum w(,tr f(rfrk dt dill! op jt'

IIftr:

rymboQ/

I/(UI

de Hrilige

GUft rn V(ln vrulf, jll, df V"df dil' n/ll' I/cnf(tnd ubollrl/ gaflt.

Hi) gaJ jf liefdr IlI)Or mcdmltflJ m ditr. ZIlcbmlOrdig/~id,
trouw, tfNWijd;I1g, OlJ('rg(f1J(' aan df grou Schepp" ailfr dingrn.

Wi! TimmrmlllllS

Jaap werd gcborcn op 30 september 1921 in de bocrderij "Den
Os ~ op Langcnhorst, het builCIl
van zijn groorvader van Stolk in
Wassenaar, tijdcns cen hi(l(:golf.
Tal101.c ZOnlcrmaandcn br:lcht hij
claar later door, en zijn [ierde tot
de natuuT ontwaakte er vrocg.
Zijn o\Jdcr~ waren Jacob Mecs en
Emma Johanna Amoincnc Romelia van $101k. Tor 1928 woon·

de hi; aan de Maas in Rotterdam
Uavastraat 8), zag hi; het laden
en lossen van de zeeschepcn :Ian

de kade en hoorde de dendcrcndc slcpcrswagcns thuis
komcn naar de sIal a:m 't eind van het «slop," Toen verhuisde de familie naa r Wcsrleedijk 140 en de ruin «Sehoonoord"
in de Muizcnpolder, een verrukkelijk oord voor kinderen
om in op te groeien en te spelen. Vooral in het wilde terrein
rond de koepcl speclden en vochten Jaap en zijn vrienden
tegen David en de zijnen. Na de Ronerdamse Schoolve reniging ging hij naar het Rottcrdams Lyceum en de
School voor Hoofelclijk Onderwijs. Zijn liefde voor en interesse in de na1Uur lciddcn mar cen sludic biologie, Illa:!rwiskunde was niet zijn sterke punt. In 1941 kwam hij aan in
Utrecht als student in de thcologic. £en hechte jaarclub
werd zijn decl , en hij werd lid van her theologisch gczelschap
KSccor Dabar ~ . Aan gocde vrienden heeft het Jaap nooit 0111 broken.
In januari 1943 sloot de universitcit. Swdenten die de loyaliteitsverklaring niel wilden tekenen werden onder allerlei
bedreigingen opgeroepen in Duilsland IC gaan werken.
Velen doken onder, vclen gingell, opd:u hUll familie onrJ.iell
WU worden. Jaap en zijn vtiend Ilenk Kuylman kwamen
terecht in Ikrlijn, Vanda.. r schrecf hij indringende en ontroen'nde bricven aan zijn ouders.
Eind '43 slaagde hij er in, geholpen door een Duitser, te
vluclHen. Thuis leefde hij ondergedoken. 16 november 1944
werd hij bij de grOle razzia in Rotterdam opgepakr. In cen
eindcloze rij werden de mannen lopend afgevoerd .
Aangckomen in de Hoflaan hidd de Sloct sri!. Jaap k,'{·k of
de Duitsers 01' hem letten, seaple uit de rij en li"p L-cn IlUis
binnen: dat bleek te zijn van Mr. W. van der Hoeven, cen
ncef.
01' 4 mei 194) waren we allen bijeen. Onze tllocder zei dat
het een wonder was: Jaap twee maal otltsnapt, David en
Peter, na op rranspon gesteld te zijn, uit de trein gesprongen! Dc volgende ochtend was David dood. De/.e versehrikking en het overlijden van "Mocs" in september 1947 brachten het gelin onherstclbare slagen toe,
Na zijn candidaatscxamen in Utrecht Studeerde J:l.ap aan hel
"Union Theological Semi nary~ in New York city. Daar
begon hij aan de "erlaling van het bekcnde werk van Prof.
R. Niebuhr: "N:lturC and Destiny of Man". In dir verband
was hij "usher" bij de eerste vergndering vnn de "Wereldraad
van Kerken" in nugustus 1948 re Amsterdnm,
Na her doen van zij ll kerkelijk examen in Utrecht vond hij
dar hij w slccht gepresteerd had, zo omlcr zijn maat , dat hij
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de volgende dag de bul ging terugbrengen ! De unive rsireil
accepteerde her eeheer nier. Slechts de wijsgeer Bolland had
elit zelfde willen daen in Leiden - de enige twee voorvalle n
van dien aard in de geschiedenis van om;c univer,iICiten.
Nu naderr de Iljd, herfst 1949, dar hij Gloria Coolidge O ntmoctte, die als verpleegster werkte in het ziekenhuis van Dr.
Albert Schweiru:r in Lambarene. Het ve rhaal van hoc 'lij a.an
mekaar kwamen 'lOU te veel plaats ve rgen in 't kader van dir
arlikeJ. Zij tTauwden in april 1951 vanuit "The House that
JKk Built" in Milton, MassachusettS, U,S.A.
Jaaps ccrste standplaats - hij was hulpprcdiker geweesr in
Enkhui7.cn - werd Hurwenen. Oaar bleven zij bijna aell!
jaar. Toen stclden ze zich beschikbaar om als zendclingen
uitge'lOnden te worden. Argeminic werd \loor hen gckozen,
maar drie maanden voordat 'lC \lenrokken werd in augustus
19)8 hun ccrste 'loon, David, gehoren.
In Argentinie woonden ze ccrsr in Mar del Plar:l., later in
Buenos Aires. Jaap gaf les aan een bijbe1 college en leerde
ook preken in het Spaans. Hij organiseerde onder meer een
bijecnkomst voor Billy Graham. Nadal in 1963 cen tweedc
zoon, Jonatan Osvaldo, werd geboren keerde het gczin terug
naar Europa. Ecrst was het bedocld als lijdelijk bezoek om
Gloria rll5t Ie geven, maar haar ge-l.Ondheid bleef cen lange
tijd zwak. Zc brachtcn cen winter door op Schouwen, woonden cen tijd in Luntcren, en kochten tocn een huisje in
Ermclo. Jaap was legerpredikant tot hij beroepen werd in
SitH Maria-Horebeke in Vlaanderen in 1966. In deze kleine
Protestantse "Bosgeuzen" -enclave schreef hij in de "Vlaamse
Flambouw" die zijn opvolger nog steeds uitgccfL Hij hicld
vecl van het landelijke leven maar bcsloot toch dat een
predikant cen dikkere huid nodig hceft dan hij h:l.d.
In 1969 begon hij 01' het Nederlands Bijbelgenootschap in
Amsterdam Ie werken. Hij werkte onder meer aan een vertaling van de Evangclicn in het hedendaags Nederlands, die
als aFl.Onderlijke bockjes werden uitgcbraeht. In 1977 begon
hij in het «ZOIlIlChuis~, een verpleeghuis voor gehandieapten
en hoog bejaardell in Bcekbergen re werken. In dat zelfde
dorp had hij 011 eerder cen zomerhuisje gekocht. Dit was een
deprimercnde baan, en in 1981 Yo nd hij !Wee dagen per
week een rocping die hem erg trok. In de Indische buurt van
Amsterdam-Oost belde hij aan bij adresscn van menscn die
bij de Elterho kerk ingeschreven stonden als Hervormden.
Dc NCRV maaktc in 1983 een reportage over het praklische
Chrisrclijkc werk van de7.c gemeetlte. In 198) moest hij dit
werk stakcn lOen de ziehe van Parkinson zich openbaarde.
I-lij was namelijk al cen kce r van zijn fielS gcvallen, wat later
nog va:l.k zou gcbcuren.
Ja:tp was ook al \'cle jaren .. nief gcweesl in de Slichting
"Kerk en Milieu" samen met Hans Bouma en Kees van
Leeuwen. Ilij had vroeg in de j:nen '70 cen overtuigend
pleidooi voor bet vegetarisme gezien en las het voor aan
tafe!' Na anoop kondigde hij aan vegetaricr te zijn gcwordcn
(beide zoons zei(len ~Wij ook !"), Ook sremde hij op de
Politieke Parlij Radicalen en weigerde hij in het "blauwe
boekje zijn titcl Ie docn opnemen.
Een grote kbp kwarn met de doexl van zijn Gloria in 1990,
die hij nooil te boven is gekornen en onvermijdbaar maakte
da! hij naar (Ie Dillenburg, een verl.Orgingstchuis in Ermclo
ging. Zijn laalslc jare[l waren ongclukkig.
H

jaap UlIlS Ufl gn!Ot'lmltflS met I't'II warm !Jart. Mt't kll'iflt' gmpjl's (Mnl'llmopjer) Nruiddl' hij, die I'igl'll/ijk IIrij ififrOwn IlW,
1'1'11 gaprek. \\'lat NOll jt' lKt'r1ijJr met IJfflt wantklm door bos t'II
ht'i, rond £r11l1'Io, Il"tabij hij in de '''Wlllr ,,/In-lei opmt'Tku dill
jt'u/f nin Ullt, of hoordt'. Vaak ging ZO;/ wlmdl'ling !JIm de
gcbatOu/t' pllden Iif, t'!I NII"WI jt' in 't J(rIllVU/ Urt'c"t. film
doorullen, t'1I "ltl da tc mur IJo/domillg Nwamen Wt' tbuls.

Leonoor, David en Jonathan Mets

Haagsche Courant 25 nov. 1993:

fOTO Jos VAN lEE UwtN

Koningin in Diligentia.

Koningin Bealrix woonde gisleravond de
jubileumviering bij van de tweehonderdjarige 'Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde onder de zinspreuk Diligentia'. Dit genootschap verdiept zich
niet alleen in de wetenschap, maar stichtte ook het gelijknamige theater aan
het Lange Voorhout. In het onlangs gerenoveerde gebouw voerde het Ives
Ensemble het muziekstuk 'Palomar op het strand' uit, gecomponeerd door
Richard Rijnvos. Voorts gaven de architecten S. Schamhart, T. Mees en
J. Bensdorp een toelichting op de verbouwing.
fr. 7Jllllrdll Mus (WJG& Th:w NP 3 16) bezig met Zijll lIirleg. Gehee! links /log un glimp
UII

Will

echlger/Ou Ellm

'-1(/(/[

***
Ons Steunfonds de Stichting van
der Dussen van Beeftingh Fonds

Wi; leveren uit voorraad:

Ook dit jaar wil het Fonds weer graag aanda(:ht vragen,
hopend dat het in tocnemcnde mate aan zijn doel bealllwoordl. Her Fonds mocdigt Mezen-af5tammellingen van
Joris Mces (t 1598) aan ten behocve van andcren of zichzelf
een zekcre drempclvrccs te overwinncn en cen Vr::t:l.g inzake
steun ter beoordcling aan her bestuur voor te leggen, pIa
secretaris Jessica Kuyr-Mces RTAdr, Groen va n Prinsterer[aan 14, 2272 EN Voorburg_ Ecnrna[igc of periodieke uitkering, 1ening, tegcmoctkoming 1cvcnsondcrhoud, aanvulling medischc voor-I.ieningen, hulp bij studie of een bepaald
onder-lock: veJe docleindcn zijn dcnkbaar.
Overige bestuurslcdcn: Lydia Staab-Mecs AQdr (voor,__ ),
Peter Mccs JZtl (pel1 l1111.) Madelon van Ruyvcn -Mccs Wdr,
Boudcwijn Mecs PAJ1.Il en Roland Mecs WAzn.

Mt"/.cmcgd: f 30,- ind. porw

Nw. ['~niciul Nr 67 Ao '83: f 20,- indo po..o
(wurm on ...... \..,lIwig<' f~mil;" opg<'no~n)

De nm"",1 in hOI hndd5levcn v~n Mr Rudolf M~ 1918:
'250 indo porto
I'impdmcc:s-h.m ....n Glori".
mol envelop: f 250 incl. ponD

CD

Lol~

Mces. viool: (25,- indo pono (OOK DE NIt."UWI:.)

Van MCt'~ & Zoo"cn klein ~atu.1 polyesler dassen,
nil,luiloml voor n.nwe (~miliokring. ovcrgcnomcn:
(12,- indo porto

lIc.ldling b" door bcl,,[ing ""n Slich,ing GM
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f"nmilieledm die

OIlS

seder! 1992 een bijdrage hebbm

geumdm. Hartelijk dank!
Hcmmo R. Alt ing Mm U\Ah ingtn
VisTa Cat.
Hendrik W. Alling M= u.A.llingzn
Chdmsford U.K.
l..odewijk A. Alting 11.1= IAAltingln
Illocmfontcin Z.Afr.
M. Eli",!,.,th Anhur-M= Jdr
Coal Point AUllt.
Den H ...g
Corndi~ E.A.C. Arnold·Men WCdr
I'cler CIt Badde Janscn
Loosdrecht
Hll!"'rtine J. van I~k- Bonjer JFdr
Rotterdam
Anna Bi~scry -Mo:<:s RAdr
I.e Chesnay Fr.
H..,mnede
Philippa de &xr-Mea Bdr
Charlotle T. Boon_Meet Wedr
Den Haag
lwijn<lrech,
JanJ.L. Bon~rJF~n
M~rie Louise Brinkman-Men Wdr
Middelburg
Ruby O. Coker-Mces
Gor\"l.ojles La USA
Marik:< Aluandra Cordemey.:r_Dorhout Mces lAd,
lknlVeid
Judith Eli~belh D..,lcm'IIl.Mee$ AMdr
Epe
Mid«: Emma lXgenklrmp-Men I'd.
Voorburg
Ruurlo
Arnold R.t. Dml\out Mo:<:sARMzn
Veil)
Anna C Dorhoul Mea TJd.
bmir Turk.
EvenJ. Do,hou! MeaTJzn
AIl"'~rdam
EvenJ. Do.hout Mces EJ·m
Hdmond-StiphoUI
Johan Ar:.A. DorhoUl Mea JAeA1.Il
Kapcllcn B.
Frcderik E.L. Do.hoUl Mees BGzn
I'oeko I:. Do.hout Mces PF1.Il
I).,n Hug
Foeko M. Dorhollt Mea FEbn
Aerdenh0l11
Uln:ch,
Jeroco A. Dorhout Men PBm
Louis A. Do,hout Mces JAEAzn
Velp
Bihhovcn
Luwtje DorhoUl Mea-de VriesJAeAw"'!
H..,ms,ede
lo.1aanen J. Dorhou! Mea J~n
Utre.:ht
Marie Henriel'e Dorhout Mees EJdr
I).,n Ilug
Mohri R. Do.hom Mtn. Rnldingiu. J>Fw"'!
Pctm, B. Dorhout Mees JAcAzn
Sottograndc Sp.
Amsterdam
Roland Dorhom M= JA(J\ro
Ronald O. DorhOUI M.-es I.Azn
Apeldoorn
Tjall in gJ. Dorhollt M~"e5 Ej~ t
z,,"Ot1c
Tjalling]' Dorhout Mces EJzn
Womer Emile Do. l1oul Mees I' lhn
Jakarta
Den Hug
Dorhout Mea (Slieh,ingl
Hcndrik N. & Ann. Dutilh·dc Bock
Rotte.dam
Jacques Dutilh CLzn
Rotterdam
AmiCI. Maria £S,erl-Mces LI'Cdr
StuttS'ln
Munehcn
Reinild Galavali-Mcc5 WJC&Thdr
Con"anee M.E.. Gieben-M= RHdr
Ja,~a Sp.
Ncuilly-s.S. Fr.
Betty j. Goulet-Me.;,. Ldr
Maria Antoinette Goslings-Men PhAJdr
Ckgs I g<"c:J I
lcewoldc
Hclccn L.l'. de Grool-M= Ld.
SanlO Domingo
Roben H. Hus ECw
Ja n.je T. Ha'·erkorn van RJjscwijk- Wcplle.
Havehe
Wemmel B.
Rudolrc.Th. Haverkorn van Rijsewijk
Walda Jolanria van dtr Heijden-M= HEd.
Ermelo
Rotterdam
HislOrisch MUS<:lUU
a~n M. I loog....~"r-Mea MJdr
W=p
I).,lden
Joh"nn~ C. Hooitc5 Meursing-Rueb
Judilh Hoonden-Mea RI'dr
Emst
Wonbntgge
M~ddaine ter Hors,-Men l'hAJd.
Doorwcrth
Willemien Huhhof-Mcc:s /-tEd.
Rudolf"" J~cobs-Men Rd.
Ilil'~f!um
Sylvia Kutschc,.-Mee. MJdr
Annapoli. I~oyal Can.
JmiCl. KUY'-Mea RTAdr
Voorburg
Voorbmg
Ernst-Jan Louwers MZI1
Utrech,
G..,nr"i S.E. Louwers Mdr
It. Eli",!,.,th V. M~rque>: Mea HFMdr
MeJico-CilY
Oudewat cr
Chri"ine Anna Mastwijk-Dorhout Mees EJdr
Alida Mccnen, Mdr
W~naar
Aanine Mces Rdr
Hilve.. um
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Alexander M= Gzn
&rbara Mea I'hdr
Boudewijn F. Mces I'hAJlI1
lkr. Jo;st Mces RHw
Uram Mces Rm
Card 1'.. Mea HF..>:n
Dnid Mces JGw
David M=Gzn
Ed",rd Chri"iun M= WA:m
Elisabe,h Mce, Adr
Elisabe,h Mea I'Rdr
Ellen H.M. Mea Hdr
Erik B. Mea WAw
~:rik Nanno Men N,,",n
Gerlof F. Mces CAIn
Grcgoriw Mces PhAJw t
Hcndrik Mecs AQ/.t\
Hermannw E.. Mea H&.n
Hcrmannus 1'.. Mees Jr Hi,.fun
Hcrmanrlus E.B . Hzn
Hiner,,! E. Men HEzn
Hcnri Men RA,..Il
Ina E.W.A. Mces WJdr
Inger M. Mo:<:sJJI.dr
J.cob G. Mea. JIn t
Jacob Men PRIn
JanJ.L McesAWzn
Johan f..1 • • i Mea HEzn
Johannes R. Mea Bzn
Joo..l Mea Hzn
julicn ne W.M. Mecs Mdr
Kaspe. l. Mces WAw
Leonoor Mces RPdr
Lola R.M.£.. Mces Md.
Lu".... Mces l..zn
Lucas Mees HEtn
Lucas Mces I'm
Ludo J Mees j-b.n
Mmcn Mea Phzn
Marten Men PhAj·, n
Marjolein Mots H Edr
.\-!.u.ilS John Me<:! Jw
Mall ri ls W. Met'S C FWzn
Nanno A. Mea WJm
Ocne R. Mces WJw
I'aul J. Mea CFWzn
Ph ilip Mces l'hAJm
I'hilip A.J. Mces Phzn t
Philip A.J. Men Gm
['ictcr Mee! H 1.Il
Piele. Mea l..zn t
Pietn R",iolf Moe! Jm
A_Quitijn Mo:<:s Hzn
Ren& A.J. Mea RHd.
Ronald Rudolf Men GlrI
Roland A.J . Men WA2n
Rudolf Mea RAw
Rudolf Adriun Mces WCzn
Rudolr Adriaan M~es Rzn
Rudolrl'ie,er Mces ARI'ln
R~ldolfS.H. Mces LFCzn
SlIt..:Inne J I. Mces BJdr
Talilha V. M= Hdr
Tonia Mea Bd.
Volk .. R.N. M.-es BJtn
Willem Mces H Ezn
Willcm C. Mea RAzn
WillcmJ. Mces AMzn

A",hem
Amste.dam
Rotterdam
Rotte.dam
Winschoten
Rotterdam
Peshawar I)~k.
East-Clandon U.K.
Utrecht
St. Wolrg:>ns 0
Ams,erdam
Den I-hag
Ulteclu
I..dY$1ad
Bussehon Allstr.
Rotte.dam
Capdle aid lJ$Sd
Zuidlarcn
Utrecht
Zuidla,en
Den Haag
Utrechl
Kopcnhagcn
wndtn
Was.scnur
Drachten
Voorburg
Rollerdam
Nieuwkoop
Anme.riam
Apeldooftl
Z«land NB

Son,
s.:hilde B.
Groningcn
Jakarea
Roncrd.m
Amsterdam
Ceral" h.
Wm-Vancouvcr Can.
Hoofddorp
U-soelJdd"dslBarcelona Sp.
Den Haag
Basiglio h.
Crat Barrington Ma!.S.
Edmonton Can.
leiu
Doorn
Manila J'hil.
Gorsscl
I).,n H.ag
Bihhoven

J'..em
Nieuw\r.oop
K:r.mcrik
Apeldoorn

leis,
Roue,dam
Den Hug
SI .Ma,rrcn N. A",.
Rotte.dam
Wimerswijk

Go,,"
Was.scnu.

WillnTl}. \f~ Rm
Womer g;.AQzn & Theodora RTAdr Mea-Meoes
Hcnr",u" M.}.E. Mea ten <XV.. r Jdr
Gn,"d 1'. Mea len ()c..·er Jzn
J.cobu, Mea len Oever Gln t
Rcgin.lI. Mtd len Oc-·cr Jdr
Slcpi13nus Mees ten Oever )-tn
1I'\loinett ~ H. Mccs-van CalSlcrcn IIMwcd
AIIx:r13 M. Mtts·Corabain Fwed
En 1.. MttS·Ch.illdle. LFCww
J<»I'phina M. 11.1=-""" de. Drif. Lww t
Lydia MttS·Fdix NI .....-ed
Mi .. nek.. Meoes-nn HlX'&'tral"n I>..o.-ed.
Anna M~Huizinga HWM t
Ingt"borg C.A.W. MttS-Koch Wwcd
hdine MttS-Lcfeu RTww
Ilendrik.. H.J. 11.1=-0" de Vries Wwwt
Ag:llhe D.E.l. MttS-Wytema Bww
Elsje Mces-v. n dcr Ztt Hwcd
I Iden. M. Mc:<:s .en Oever-Buffing. HGwed
Eli5alx:th C. Meihui""n-Mc:<:s Mdr
Reinildc Mol-MttS CAdr
Erneslin .. A. MOlllagne_M= WOlr
A. Daniille von MUhl .. n-OarOOm MttS PFdr
Jan Nama
Winni<: van OoIKOOt-Dorhom r.11'C$ JAeAdr
Hylke I'ennin g-M= de G .. ra.ssy WOl.
Enmy 1'.lmhoom_M= Pdr
Joh.nn. G.l.l'l.monl-MttS OAdr
Godrried
I'luygers 11.1,"

c.

""rdenOOut
Sanlpoon
Amsterdam
" Henoscnbosch
Utre<:h,
Doorn
D~n H •• g
H •• rbn
Driebergcn
Groning.. n
West -Vancou""r Con.

Epse
R011erdarn
·5 Hcnogcnbo$Ch
Drielx:rgen
iknlvdd
N..wnh.m U.K.
M.,.kou
Lcidtn
Hcawijk-Dinthtr
l'alma de Mallorc:a
Ocnkcrk
Wijchcn
Amsterdam

Carien C. POI-Mea Hd.
Richmond U.K.
Allxrdina Rennie_1\lttS Fdr
OttaW<l Can.
lienrietle L van Riem~iijk-D;"mer Kool
Wassen""r
Rudolf Romb':lIn CSzn
Gouda
Madelon E. van Ruyven-MttS Wdr
IRn H""g
Jarmelies Sagsioro-MttS Hd.
Colombare h.
J. E. Pauli". S.ndberg-Dorhou, Mees Bdr
Dcn Haag
Anneke S.lger-Mees Phdr
Heusel\~t.mm b. Frankfurt a.M .
Haarlem
Jenuy Sas -Me ... I'dr
Muia E. Schuringa-Pluygers Md.
Amlttrdam
Yvonn. T .R. Smccts-MttS .en Qn<... Jd.
Dcn Haag
I.ydia J.H. Staab-MttS AQd.
Den Haag
Elisalxth St~ns-MttS Rd.
Maa5Hich\
EIC(lno.e F.T. S'Eenburg-Mea Jdr
Rotttrdam
Emma J.G.E. T ~chino!' Stalr.enburg EFdr
Den Haag
Hermance E. Tillmanns-Mea PRdr
!..tiden
Marlies Trimbos-Mea Hdr
ROlle.dam
Ta litha T$Cko,,!'~s IASdr
Rmte.dam
Irene II.S. Tsckouras-Mees Hdr
Athene
Jeannem 1'. Valkenburg-M"". HEdr
VOOfit
N.nnette Venderink-MttS Hd.
Nijrnegen
Eliulxth J . Vinci-Boon
Rome
Anna C.M. Vrttdc-Mca WOl.
VoolKhoten
Ln.ington USA
Yolanda W.rren-Oamout MttS PBdr
I'ontt-Crtmenaga Zw.
Ingrid V. W.Slra ' .... n Hohhe-Wallin
Iftlphir>e Weidinger-Mea ARl'dr
Apddoorn
Adolphin. A.A.LI. Wci!5enberg-Sechohrn t
Emily "·I.Y. Wethmar-Havcrkorn van Rijocwijk
Dcn Haag
Ul'$ula ,\. Zingclmann-Mca GMAdr
Hamburg

De nieuwe C O van Lola Mees omvat:
Son.te in G
Lugo (prc~1O -I.:. rg<>
IIlIegro
Andante cspressivo
Vivace
Allegro Vivace:

II

Giuseppe Valentini
I're11O - I",rgo)

l.eo Il.orkill piano

0l'name "il 1947 (unad.)
Francesco Mafia Veracini

L ..",
Jan Nederpeh piallO

III

IV

Sonale in G K.V.301
AIINjro con spirito
Allegrello

Wolfg;lOg Amadeus Moun
St....·en Hoogenberk pi.no

Sonale
Allegro vivace

Claude DcbLl5!y

!n!erm~e

Finale

V

Ja n Nede'peh pilllO
Mari. Themi. ,·on

Sicilicnne

I'a!'~dics

Jan Nede.pdt piano

VI

Ernest Bloch

Nigun uit &oal Shcm
Jan Nwcrpdt piano

VII

Hab':IlIera

Pablo de Sar1&.e
Johan Onen piano

VIII

&hcrw

leo Borkin p,.no
IX

Karl Dille.. von Dittcr~o.r I Kreisler
opname uit 1947 (unada)
Mario Caslc!nuovo Tedesco I Heifcl7.

T.ngo
Johan Onen piano
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lloorldurende wecrsprekende redc. Oat houdl haar juist
slaande en gaande. Vooroorddcn mocten wij niel prijsgeven.
maar IUssen haakjes zeTten - tot zij aan de beurt 1.ijn; en alles
kOmt aan de bellrt. want de logica is de leer van aile denkbaarhcden. De logica is dc rcdenering van onze zichzelf
beprekende geesl en de vanzclfsprekende rede, die ons aller
redc is.

Or:tChlcn (NP 289) wnd , . - - - - '"

OIlS ~ij" I:>ork "!Rnkon

~n

I, Logio. en hicrondcr

nd, U «n 01' OilS

GC'Ibcluc· 11«1

vcrwck opgeslcldc samcnvalling. Hoewd
hi; cr a;oll '<levoeg! cia! wicts cigenlijk v~1
Ie kOr! is om over Ie brengon W~l de
eigenlijke ;nhoud is,
H ~n. wcrktc _ 0 2 ceo ~riodc in Ghn~ 
als huisans in Onehloo. n1 promovt'('rdc
ka" voor bttindiging van zijn pr:lktijk in
1984 op ttn prods.:hrift: "Fil0$0fie de.

j.M. Mces

lnmiddds onlvingcn "'ij wjuill ook '.Ijn "icu",'\: bock ~r>ychc tn l'>ychologIC", Wij komcn dump 1Cros-

genc:c:skunst".
Sindsdien wijdt hij zich :0:1" de filOS(>fic
til g«fl hij (unu»cn binnen he! Nedc'!.
l'ilosofi5Ch GcnoOlschap in Drach!cn.
Het bockje is verkrijgb".:" door overm~k;l1 g v~" f }O,- (. f 5,1015997 (,I1,V. J.M. Mcc:., DrJchlcn.

1'0'1 0) OJ)

p<)slb~nk&iro

' In den bcginne was hel Woord ', 'U zul! de waarheid kennen en die zal u vrijmaken'. In Genesis schcpt God sprckcnde ell spreekt Hi; scheppcnde. Hel woon! vermag alles en is
ecuwig. De mens is door God l)(.'zie1d. Her woord laat zich
vernemen als het gccstelijke van DE mens. Ui t het woord en
het spreken blijkr de eenheid van liehaam en gees!.
[n Genesis 2:19-20 benoemt Adam allt.'S wat God gesehapen
heef!. Al het gesehapene moel ook nog gedacht worden: niel
aileen benoemd, maar ook besehreven, gee:negoriseerd en
onder7.ochr, d us gedaeht. 01' die wij7.c maakt ook hel mensd ijke woord alles war er gcmaak! is. De geesl in ons allell is
hel proces van ome denkwerbaarnhcid. Hct is ome geest,
die alles wat er is, al hel 7.ijnde, bcnocml, beschrijft, ondcrrock! en GlIegorisecn, konom denkr. Door ons denkcn kunnen wij pas begrijpcn wal de dingen zij n en waarom zij zijn
zoals zij zijn.
H el gaar in de logica niel om hel geloven aan het woord,
maa r om het begrijpcn vim hel woord. In her woord drukr
de geesl 7.iehzdf voor zieh7.clf uil. Hel woord is het hoorbare
teken dar de geesl van ziehzelf aan ziehzelf geefl en waarin de
geesl zieh betekenis geeft.
Dc wcrkzaam heid vall de geest is den ken, dat zich in woorden bat horen. Als hel woord redeneeT! de geest voort. Het
woord krijgl 7.'n belekenis in een reeks zinnen, die logisch
samellhangen en waarin de ene gcdaehte uit de voorga:lJlde
voortkomt en leidt 101 de volgende: woordgang is de nkgang.
ledere gedaehte in die onrwikkding is telkcns onhOLidbaar
en onontbeerlijk.
De waarheid bcsraat nier: zij 13:11 zieh ('Chter wei in o ns
gelden. ledcr van ons is een geval van DE waarheid. Alles
wal waar is, is slechts betrekkelijk waar - dus ook betrekkelijk Onwaar. Alles is waar l!n onwaar; alles blijkl in 7,ich
tegellstrijdig en onhoudbaar. Oil is de onafwcndbare dialcclick vall de zich van cilldigc \'JOorden bcdicnende oneindigc
redc: die l.iehzclf als cindigheid ook weer moet omkennen,
ophefFcn en lIerhcfFen om 7.ich aan 'l.iehzclf Ie kun nel1 docll
blijken wal zij is. Dc dialectische rede is proces: een voond urend stellen en ophefFen; de in 7.ich gesloten cycl ischc 7.clfbeweging van het 1.ich te den ken gevende begrip.
Dc geesl is altijd met zichzclf in dialoog, maar kOlm nooil
lOt cen blijvend resuitaat Ie komen, orndal het resliitaat 1.011 def z'n proces geen 1.in en gt."Cn waarheid hccft: cvenmin als
het proces Wilder 1.'n rcsultaat zi n heeft. Her den ken is ecnheid van proees en resultaat.
Dc logica is de voortdllre nde weerleggillg van 0117.1' vooroordelen, die van U en die van mij. Het is sprekell en nog eells
spreken, weer spreken en weersprtken. Dc logica is de zich
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J'hihp A.J . .\1...,. Gzn. kkinwon en n~mStnoOl \"":In on"" oude I>hilip. is
"orig j~r gc-promovttrd ..... n <k Universi,y of Alberta. Edmomon. Un~da.
Wij ~roc-gen - mel d~nk '"OOr 10000unding procfschrifl wa.I'",n ,"OOrbl.d hier
gnoond - de jonge ·rh.D.~. lO.:Il. dar ill die landt" heel. ons ic" d ..... ro'·cr
Ie ,·cnellen.

Promoveren in Edmonton, Canada.
Na zcvcn jaar in Delft en ccn voltooide opleiding voor
Schcikundig Tcchnoloog, besloot ik begin 1989 om toch te
gaan promoveren, maar niel in Nedrrland. Na vcrzockcn
om informatie van een twimigtal uni\'ersitciten in de
Verenigde Staten en Canada, solliciteerde ik na3f een
promotie plaals aan dc Universileit van Alberta III
Edmonton. cn werd direcl aangcnomen. Hel aarurckkrlijke
van Edmonton was de kwalitcit van hel onderlOek en hel

feit dOlt Edmonton dichl hij de Rocky MoullIains is. Het
was -30 graden toen ik or 21 december 1989 in Edmoll1on
aankwam, wat mijn eersle ervaring mel bcvroren ledcmaten
(oren in dit geval) betekende.
Ecn promotic onderLOck in Noord Amerika ga:l1 wa! anders
toe dan in Nederland, met :,Is bcl:mgrijksle verschil1en de
colleges (graduate courses) die je nog moet volgen en de
cxamens die je moct afleggcn voordat je je:zc1f DoclOr of
Phylosophy mag nocmen. In mijn geva] mocst ik een schriftelijk kwalificatie examen aflcggen over aile colleges van de
vierjarige ingenieurs opleiding (die 01' een vecl lager niveall
ligt dan de Dclftsc). Na tv,ce jaar mocsr ik een onderlocksvoorstel verdedigen voor cen commissic van vijfhoog1crarcn.
Dc uileinddijke verdediging van het pro({schrift is geen formaliteit. 7.oals in Nederland, ma:1f (-en gt"":>lolen zining mel
zes hoogleraren waar grondig word! nagegaan of je vooral
niets over her hoofd hebt gezien tijdcns je onderwek. Voor
mijn verdediging W;lS een professor van de afdcling natuurkunde uir Oxford overgekomcn :,Is . External Examiner'.
De vier jaar voorafgaande aan dc vcrdediging bcsteeddc ik
aan het kijken naar srromend waler in eCIl gekromd kanaal
me! een vierkante dwarsdoorsnede. Slell U zich voor: cen
twee meter lang slUk lUinslang dal 01' een la.felligt; de eerste
meier van de slang is rechl en de tweede meIer vornu driekwart van cell cirke! met eell diameter van 40 cemimeter.
De dwarsdoorsnede van hct kanaal was eehter nie! rond,
maar vierbnt. Ik was ge"intcrcsseerd in hel effect van de cenIfifugale krachl op de stroming in hel gekromJe kanaaJ.
Deze interesse was in eerSIC inM:lI1tie wetenschappclijkc
nieuwsgicrighcid, alhoewcl cr inmiddels meer en meeT
tocpassingcn worden gevondcn voor dil soort srromingen.

lk had het 'gcluk' dar ik direct cen nieuw verschijnsel ontdckte in dit apparaat: een oscillerende srroming. Dell' Ontdekking was geheel toeva1Jig, en yond plaats wen mijn voor·
ganger cn ik aan het spe1cn waren met de srroomsnelheid,
Icrwijl we aan het wachten waren 01' be-lockers voor een
demonstratie. Later vond ik cen fweede nieu\\' stromingsverschijnscl onder 1.eer gclijksoo{tigc omslandigheden. Voor
pUlir wetcnschappelijk ondcrzoek 1.oals dit is het erg hclangrijk dal je ollbevooroordecld Olan hel onderzoek begim en
open staat voor nieuwe, onverwachtte gebeunenissen.
Gclukkig ondersteunden mijll bcgeleidcrs mij in mijn beslissingen om de rich ring van het ondcrwek te verandcren als
gevolg van Jeze experimentclc rcsullaten.
Inmiddcls zijn beidc overgangen experimented gocd gedocumClHcerd. en er is zeer gocdl' overeenkomst tlissen de
experimellten en computersimulaties gebaseerd op de theorie
van vlocislOfgedrag. Een combinatie van experimentcle en
numerieke rC5ultaten wordl erg gewaardeerd in vee! gebieden
van de wetenschap. Ik herinner me nog gocd de dag dar ik
snclheidsproficlen aan het meten was cn tegelijkertijd de"J.C
zdfde protiden berekendc mel dc com purer. Ccen van beiden had ik eerder gezien en de overeenkomsr was bijna pcrfeet. Dit soon dagen ma:,kt goed de veil' tegenslagen die ik
natuurlijk ook gelcden heb.
Ais U zich afvraagt of de 'stroming in een gekromd bnaal
met vierkante dwarsdoorsnede' niet ('Cn gewe1dig gespcciali7.cerd gebied is, gcefik dOlt natuurlijk grif we. Maar daar gaat
hel niet om. Een promotie-onderzock doc je niet Om de
expert in een heel gespccialiseerd dcel van de welenschap te
worden. Het is eerder cen ervaring in het docn van onafhankc1ijk en oorspronkdijk onderl.Ock en de technieken die je
claarbi j ken zijn vecl wi,der toepashaar dan bet eigenlijke
prollloric onderzoek. Of dit inderdaad het geval is 7~11 de lOe
komsr uitwij7.en. Eerst maar eens cen b~an vinden.
Philip
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FOTO-PUBLICATIE PER FAMILIETAK

Twcc jaar gclcdcn zij n we "lOals bekend hicrmce bcgonncn. Vo rig jaar haddcll we de rak Dorhoul Mccs, en (hallS is aan de
beurt de tak van JAC OB MEES, gch. 1790, in ccrstc cehl gehuwd met Anna vall Ihalen, in [wcede telu mel Hcndri ka
Adriana Kolff. We blijvcn gcnoodzaakt ons beperkingen op Ie leggen: b:15is m oel l.ijn de in Kronick 1987 gepublicccrdc
ops{ciling va n de in levcn zijnde Mces- naam-dragers/draags ters en hun voorv<ldercn. Daarmee vCl'Vllllcn helaas aile zustef5
uit de historic en de uitgeslorven takke n v:tn broers, en laten we ook de kinderleeftijd weg: anden wordt het veel Ie uitgcbreid. Nu eerst nog or de: volgcnde bladzij hed kort de samcnstclling van cla.e cak (begint NP pag. 317).

Generatie VIII - X

film (1790)

GrmllMrus IImd,ilt (1836)

Fnrnnd(J852)
nI

AgarM Mm-Kmum4n
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Gount }lIrob (18/8)

x

x

}IIII }"rob

lAuis (1845)

,,,jahalllUl S.....",.., H",JrilUl Alm-Ri"skvrr

Abraham Corn,li, (/864) m LouiS<' jtlhallllil
f'hilippillil Mm-'f", N" RJj"bn-ft

Walr'r{/872)
", Maria Elisabtlh Mm-Mij"

General,e VIII:

JACO B (1790)
Gov~n

Jacob (J 818)

Jan Jarob l.ouis (1845)

['errand (1852)

Abraham Cornelis (1864)

AntonicW.(1895)

Ferrand (1896)

Willem (1903)

,

Generalie XI:
Cen"ralie XII:
Gen~ral i"

XlII:

Gu.hherus Hendrik (1836)

,

I AIbc,rdin~71 ~y

('29)

,

1'.hrie

,

Wah"r (1872)

tliburiu J. (1903)

U:Ui~ ('43)

Jan Jacob Louis ('24)

----,-

I Syl~ia

I'ele. ('27)

Waller (1904)

Jarob (1905)

M.<klo~ E1is. ('42~rie Elis. (,34'"

('31\
Waher ('30)

MauriuJ. ('30)

Cud

"

1\·bnen J. ( '60)
Anton ('63)
Adine (,62)
Moniquc ('65)

Inger Margarethe ("53)
Anthony Wille", ('55)

F.~. ~2)

,

1'.brk Jacob ("59)
Paul Jacob ("56)
Maria K.(,62) Carolina M.M. ('59)
elfd Reginald ("64) Elisab. Th.M. ('61)
Maurin W. ('65)

Generatic XI

x

AmolUt' Wilkm (1895)
(II Efbmjt' Mm-Nrw

Wilkm (J903)

x

In~borr. Co",~/ia Anlonl~

Wilklmlnll Mm-Korh

A/bmha Mana Annnha Mm-G.,...bam

Maurmjoha" (l90J)
(II

w,,{u, (1904)

x

Hrndrika Hr!t'1llljllr~ba Mm-Oll d.. V.i"

WIII,,"'nllna Ad"ana ''''" tit' StM,

jarob (1905)
119J9.19.U

r, "'" (" fll" ""'i,)

II

Generatie XlI

GroWS..,/lh Ttrylnrt
Albm{"", (77) Rrnm~MN1

Nt

}'iflrr Hfndrikus jclmmus t
", jnm, ('29) Stu-Mm

Ca,.,.! 1-/",,/
Mari, /.J)/iiw ('J9) Rrillkmllll-Mm

f~

Wlllrrr (')0)
(/9111v1'_~"
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m M"'/II Tilt,.";,, Mi'I'/_""n Hcogllralm

Atna."dn RUIf"
In MaRdtm Elizabnh (,42) ... n Ruijw,,-MN1

ChJ!.-.l)

Mawr/lSjclm" ('30)
m 1Wybtjun Mm-/'",ud

P,ur ('27) t

G"d I'm/mk W/lln" (32)
'n F./iwwlh Mar/a ChriS/ina Mm·HuJI""'''s

Graham Nn·jfk
Manr f.1iJ..Mlh ('34) A"hw,·Mm

Nt

Generatie XIII

Am/wnJ Wilurn (55)
m Amu MIlri, HOit MQrtolSO' •

Manmjan ('60) rn o,rolynn joan Mm-

Timm,.""",s
(/9tU-19/I!,.h. _,11m"" p.,,.,..;,, h'rth-f.",,)

AdJn~

Oil) [),ry-Mm

Anton (OJ)

Mllrlt j,,(o/) ('59)

Gud lVt'na/d ('64)
m In Mllnl MIl1f,Jlfflit Mm-Carri",

m Bkn Mm-S"""r

l/'JUttio _ l ) ...n'_fM]1

Ron,,1d m C"ro/i"" Mari"a Maria ('5'1) &

H~"dr;kjnn

(,'rflllfMm

Smunk-Mm

m Eliznfmh Tlmu/Qra Mnria ('6f)

Pn"lj"cob ('56)

MIl~,jrs Wiliur (,65) m Htll'n' (,'~rnrda
MII,in Mw-Ml>Ort"
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Een Mees-viool
Vorig jaar publicecrden wij e<:n kramen:Hlikeltje over de cerstc radio-uiil.ending nn cell muzick-cnscmble in 1923,
waarin de violist onze LecndcTr Mccs was, de vader en groOIvader van Rudolf C.s. (NP 367).
In aansluiting daarop bdoofden wij nog een vi(M)l-verhaaltje,
wdnu, hier komI her, lOals we her van de-I.e ramilie Ie horen
krcgcn:

Lccndcrt sruclccrdc medicijncn in
Amsterdam, u:gelijk emhousiasr

leen machlen hebhen op weg naar het podium, 01' voorwaarde dat de sHldem(e) ten minste cen kcer per jaar hij hen
thuis cen conccrt ga.f. Zijn kinderen kunnen zich van enkele
naderhand leer hekend geworden nederlandse violislen nog
goed het huisconcert herinnercn, al wislen zij men niet hoe
dat lOt stand was gekomen.
Lcenderr en 7.ijn vrouw Eva hebben later nog veel op het
instrument gespccld. In de 60-er jaren werd de Stradivarius
via Sotheby verkod H, omclat onderhoud en vcr/.ckering Ie
dllur werd(·n: de opbrengsl is aan bij7.onder nutrige doclen
besleed.

in een band spelend. 01' een
kwade

Jag,

vcrmoedclijk

na

1923, gebeurdc cr een ongcluk
mel Iijn viool. die onhcrstelbaar
werd beschadigd. Vol schroom
wcndde hij 1.i,11 tot de al war
ouder wordcndc Wijnand Mees
(firmam R. Mccs & Zoonen), die
lOen op Maasl usl aan de Parklaan
woonde. De-I.e financierdc LecnL.FC Mm /902 - 199Q
derts sTudi.:, en krceg de vmag of
cr rnisschicn ccn nieuwe viool
vanaf kon. Neef Wijnand dacht na en 7.ci locn dal hij zich
vaag hcrinnerde dal er op de - reusaclHige - :l.Oldcr van
Maaslusr een viool moeS! liggen. Wannea Lcendcn die zou
vindcn mochl hij hem wcl hebben. Lcenden hcef! wen
dagelliang gcwclH en, jawel hoor: hij vond cen viool. geel
gclakl mel kone hals. Argcloos brach! hij de viool naar
Vidral, cen bckende reparareur in Den Haag.
Na enige tijd kwam hij daar langs en vroeg hij of de viool al
klaar was. Vidral vroeg hem of hij wist wat hij had ingele\'erd: Leenden wist van niets. Vidral vcrlelde wen da! her
een Stradivarlls, was (cen mooi exemplaar. zij her niet cehl
uil het hoog!epunt van her werk van Srradivarus) en dat
bekend was dar cr begin 1ge eeuw hij de ['Imilie Mces een
exemplaar was "vcrdwenen". Die was elus weer Ie voorschijn
gekomen!
Tocn Leenden dil aan ned Wijnand venelde, vertrok dC'Le
geen spier: "bcloofd is beloofd~ lei hi;, en hij macht de viool
houden . Later heefr Leenden llle! Prof. l3ack, de bckende
muziek-pedagoog, cen afspraak gemaab, dar veelbclovende
leerlingen van hem Iclkens voor :t 2 jaar de viool in bruik-
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Bestuur en Commissies
lIestuur:

Mr H. Mees, \loonitu:r, EsS(nla~n 6, 3062 NM Ronerda",
Mr P.R. Mees, 5«r.:.~ris. M,:~bglun I, 3941 Cj Doorn
J.A.:.A. Dorhout Mea. penningmeester, Sc:hu[[.:rslun 6,
5708 EB He!mond·Stiphout
Madeline .er llors.·M""s, Vic ... mb~clu\w"S 57, 2481 KS Woub,uggc
Ellcn H.M. MCTI, IIl0kiandcn picin II. 2594 CK 'I·G"''I'cnhagc
L M=. S.aalwijk.laan 4. 3763 LG Socst
Drs RAJ. Mees. Dirk lIoutslun 26, 3723 I'D Bihhovcn
Co mmiui e voor dc Kronick,

0,., £I«:>no", 1:.1'. S,alu:nburg.Mta. rcd>clic ,.,Ires:
Groenc Welering 38. 3062 1'<: ROtlerdam
Hilde Mec,·Vcth. Maarten Oijkshoornlun 18, JOSs AT Ro[[crdam
Madeline Ie. Hor".M""" Mr H. M=, H.E. Mea
Co n,m ;..;c

~oor

de

~ncalosi-e,

Orl J.R. Me.:" Wl'$.erlookade 8, 2271 GA Voorburg
Mrll. Mt<:1
Ik.alin gcn:
B~nk:

Giro:

M=l'icrson N.V .. Rotterdam
rekening S.iehling Gcslach. Me""s. !lr. 25.50.50.593
Stichling G",,]ach. M"".I. Belmond. Ilr. 3.79.23.24

Joost Mees
W'ij l/Torgm ann Mr, JOOst Mus, (30 )T), :won vnn a rus in
EIs)e MUS-IIIIII drT Zu, rnlulslid van dt du/grmtl'n"
Kmlingrn-Croolwijk rm stllkjr If srhrijvtn 011", dt planlSt/ijkr
polilirk tn JJtU hi) dilltr;" urrdJl is grkomm.
Begin 1991 werd mij door cen
descijds zincnd raadslid, 1llT.
Sacrc, gevmagd of ik wdlidH
interesse had cen keer aanwezig
Ie "Lijn bij ccn vergadering van de

ffactie van de VVO in de deelgl'Il1CCnte.

Polirickc aspiratics had

ik nice, maar her leek me [('uk op
de tlimodiging in Ie gaan om
('ens Ie kijkcn war de ondenverpen waren die lOa] bcsprokcn
werden. Zoals vden was ik waf
sccptisch over de inhoud vall de
ondcrwcrpcn.

' Her 7..al wel gaan ovef het verplamcn van cen boom , of het

het C I-IIO ell de dcelgemeeme besloot dan ook het verzock
af te wij1.CI1. Dcze afwijzing werd ons door het College van
de gemccntc ROllerdam en burgemeester Pepcr niet in dank
afgenomen. Zi j lien dergcl ijke evel1ementen als 1,CCr bclangrijk voor de promOlie van Ronerdam en dreigden dan ook
OilS besl uit Ie overrulen, cen be\'oegdheid die zij formeel nog
steeds oclir. Uileindelijk werd er voo r een compromis gekozen (wals 7.0 vaak in de politick) wat belekent dar hel even/:mem hoogsrwaarschijnlijk ergens anders in Rotterdam 1.a1
pbatsvinden.
Oit SOOT! spa nningen tussen de gemeente en de deelgemeenten wilen overigens lla 1996 tot hel verleden gaan behoren.
Rotterdam 7.a1 een provincie worden en de verschillende
deelgemeentcn wilen onafhankelijke gemeenten worden. Oe
nieuw re vormcn provincie Rotterdam 1.a1 aileen belangrijke
1.aken als de haven, de politic en de grootstedclijke infrastrUCHwr onder haar hoede krijgcn. Oil berekent voor de
nicuwe gcmcenren ee n gigantische uilbreiding van de veramwoordelijkh("<Icn. Aile voorbereidingen 'l.ijn gerroffen en
de declgemcenre Kralingen-Crooswijk is er klaar voor.
Aileen een nieuwe n:lam voor de gemeentl: ol11breekt nog.
Oaar wordt bij de volgcnde raadsvergadering over bcsloten.

versruren van cen kaartjc aan meneer Jansen die net honderd
is gtworden' . Nicts van die alles bleek al snel. Vele interessante onderwerpcn belreffende de leefomgeving, sociaal- en
cu lrurcel werk, werkgelegenheid etc. passccrden de revue.
H er werd mi; tocn wei duidelijk dar de zcggenschap van een
dl:eigeml:elHeb(.'Sruur veel verder ging dan ik aanvankelijk
verwachtte.

H et 'kaartje a:an men("er Jansen' is meewerken aan de vorming va n cen nieuwe gerncente gewordcn en dar is zeer intereSS-lllt om aan decl Ie nemen.
JOOSt Mces

Oe verkiC'li ngen van 1991 sronden voor de deur en na enkcIe verg:aderingen te hebben gevolgd kwam ik op cen onverkiesbare plaats op de lijst van de WO. Helaas kwamen we
na de ve rkie'/.ingen in de oppositie waarin ik .lIs burgerraadslid. dat beteken t dolt jc wei in commissies zining mag nemen
maar niet in de Raad, lid werd van de commissie Sociale
Onrwikkeling en Welzijn.

* *

Na de verkiezingen v;tn 1994. wa:tr ik wei als raadslid ben
gekm:en en de VVO weer in her Dagdijks l3estuur zining
kon !lemen. ben ik overgesmpt naar de commissic Ruimtelijke Omwikkcling en Bcheer.
Die is een cOrllmissie die vele mensen bC"lig houdt en veel
aandacht in de plaatscJ ijke medi:t krijgt vanwege het feit dat
de onderwerpen die bcsproken worden dicht bij de mensen
staan. Ecn hcsluir dat de Raad nCCrllt naar aanlciding van
advil:s van de com missie ROB bn grote gevolgen hebbcn
voo r de dirt!Cte woon- en Iccfomgeving va n de bewoners van
de dcelgemcenrc.
Zel fs landelijke aandacht werd er besteed aan ver$Chillende
problemen die in OllZe dcelgemeente spclen. In het hartje
van Kralingen is men bijvoorbeeld be7.ig met een grootscheel'sc bodems:a.nering, de duume ooit in Nederland uirgevocrd . Dc grond is, door een voo rmalige gasfabriek, ill cen
groot gebied 1.0 veTVuild dar er honderden woningen gcsloopr mocten worden en vele gcrinllen tijddijk of voorgocd
hun huis uit moclen.
Een ander 'hOI item' is het Concours Hipl'ique (C H ID ), het
hippisch evenemcllt in het Kr.lling$C Bos. Al jaren wordt dit
zonder veel problemen gehouden aJicell kwam nu het verzock van de organisatoren binnen tor uitbreiding van de
loblil:. Uiteindelijk lOU dil betekenen dat er 5000 m2 bos
gekapt zou moeten worden. l:..en storm van prOtest kwam er
binnen vanuit heel Ronerdam. Vecl mensen die in
Rorterdam en omgeving geen win hcbben of on1 andere
redenen recrecren rond de Kralingse Plas vreesden voor aanlasting vall hun recreatielllogelijkheden bij uitbreiding van

Financieel verslag 1994
SIIIIII

WOI

'lIko"'Jlm m UllgIII""

i{cmc

f

Comril"n iel
Opbrengl! "frkoop familie-artikden

r
r
f

7 1,77
8.569,34
87.00
8.728.1 1

Ko>!en Kronick
Diverse onkollen
Tl':lmferprovisie b,,;!enland!oC donati~
Onderhoud en res!lUr:lt;e fami!ic' ponrettfn
lbug$>.ldo

r
r
r
r
r
r

6.634,13
485,05
50.00
975.00
583.93
8.728, 11

Saldo Meol'ierson per 1-1-'94
Saldo I'o~,ba"k pcr 1-1-'94
MeesPier$on: i.q;;u! RICIWij~m~n-A.M.

r
r
r

Inkom~!~n

r
r
r
r
r
r
r
r

3.398,50
3.121.59
8.850.00
15.370.09
8.728, 11
24.Q98.20
8.144,18
15.954.02

S4nmt<·tllllttK

f

1994

Uitg;lvcn 1994
Saldo Mccsl'itrson pcr 31 . 12·'94
S.ldo I'os,h.nk per ]1 -12-'94
Meesl'itrson: 1.A·g." RiclWiism~n -A.M.

6.110,75
993.17
8.850.00
15.954.02

Wtll"drri"gfi'mili~tlrtlkrlfll

Waardc voorr..d per 1· 1· '94
Afnamr in 19'») Joor schcnking en verk[)()1'
Wurdc voo ... ~d per 1. 1·'95

r
r
r

2.449,00
1t7,OO
2.332,00
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Faits divers:
I.

Vorig jaar stOnd in de foto-publicatic DorhouT Mccs ondcraan blz.13 een verkeercle folO bij
Alexander Bernardus (gcb.1936). I-iiernevens Staal, mel onze excuses, her goede hoord.

2.

Op 31 juli vorig jaar bereik[e Rudolfine JacobsMees (NP 366) de indrukwekkcnde leeftijd van
ncgernig jaar. Wij zijn vol respec!.

Doeh ook voor halT 7.00n onze neef [lim Jacobs,
de pianist en componis(, die or Koninginnedag
Ridder Oranje Nassau wcrd. Oak a:1Il hem omc
hanelijkc gelukwcnscn.
.
3.

Opnieuw is in Ro[{crclam cell we!; naar een oud nmilidid gcnocmd: n.t. naar
nicht Josine, befaamd IOnedschrijfster: Josina Adriana Simons-Mees, waarovcr

wij vroeger publicccrden. Oat wilen we cen volgcnd maal opnieuw doen.

4.

5.

Josine S'monsMeespad

Onze vorig llla:.1 met de Me-Lenbeker gecerde violiste Lob Mecs werd onl:wgs voor Radio 4 gcInterviewd.
Behalve haarldf lworden wij grote beroemdheden in anie die zij gekend heefl, wals Menuhin,
Hubenmnn, Casadcsus, Stokowski.
En dan hel voor ons bclangrijke nieuws: haaf nieuwe CD is uit ! Zie elders ill dit bbd.

Behalve Lola had ook on1.c vooniner met de radio Ie maken. Voor Rldio 5 nlm hij bij de Educatieve
Omrocp deel aan een interview over "Mlrten Mees en de ontwikkcling van de havenslad Rotterdam",
waathij een kJein deel vanuit de F.amiliehoek werd bekekcn.

Mans Mecs heefl opnicuw een tcnloonstcliing gehoudcn ten hate van hel weeshuis in Tirgu Mures
(Roemcllic). Dilma:d werden prentell ell schilclerijcn getoond, gemaakr door leerlingen van de lekenacademic, gevcstigd naast gcnoemd weeshuis. Wc geven nog maar weer even het banknummer van lijn
Roemcnie-fondsje: 14.15.46.239.

7.

Van onze oud-penningmeeSteT Peter Badde Jansen kregen wij in dank voor ons archief cen e"cmplaar van de gedichtenhundcl uit 1881 van A.J.M. Achrer d<'7.c inilialen gaal schuil Anna Jacoba Siegcnbcek van Hcukclom-Mees (1847-1887)
Rdr, NP 338, half7.usler van Wijnand en Josine.

8.

I-leI bn vcrkcrcn, ook in de Universitaire werdd met zijn be-winigingcn en reorganisaties! I-let reeds in
twee kronicken aangekondigde "W.e. Mees-celllrum voor ondcrLOck van de geschiedcnis van hel economisch denken~ gaat niet door.

9.

Uir hel oorlogsdagbock van
nichl Cor Arnold-Mees werd
uilVoerig gcciteerd in de tijdcns
(Ie recente Boekenweek :110m
verspreide caralogus oorlogs
bocken "Dc vijfligsle mei".
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10.

Vlak voor het Icr persc
gaan: ziehier ons actieve
cchtpaar Sandberg-Dorhout
Mees (NP 265) dat op 9 mei
hun Couden Bruiloft bercikte. Proficiat!

