Sfrrffllr;fl(U: MfSd1lgU1II1I 1,3941 C) Doom

IllHlHllef 4), juni 1996

----

Familieberichten:
Geboren:
Anmerdam 20 mei 1995, AlIlIemarlh Paula L1mbrt'gts,
dochter van Mikel en Paulette L1mbregts-Dorhout Mccs
PBdr (G 12-9, NP 2(8).
Amsterdam 6 juli 1995, Stan Olivier Dorhout Mees. 1.00n
van Even E}'I.n en I1se Dorhout Mees-Panis, (G 13-6-2, NP
264).

Gehuwd:
Rotorua (N. Z) juli 1993, Christine Ann Mces (G 12-15,
N P 292) <:n Kcnncth Bow.
Bloemfontein (Z.A) 8 juli 1995, Pierre Louis Alting Mees
l.AAhingm (G 13·4, NP 256) en SU1.anne Henricue
Hendriks, gel>. 9 juli 1976.
Mansel (Maine) USA 15 juli 1995, David Mccs JGzn
(R 13-2. NP 311) en Oidia Nynicndo. (z.ie (OCO)

Nij megell 1 sept ember 1995, Mees
Clemens Venderink, won van Derk
Jan ell Nannette Venderillk-Mccs Hdr
(G 13·18-1, NP 282).
Mm Vmdaink. Ik ur>u ,'()on"u"n·Mu,·d'aK~'
b",ntll d~ filmilidr:ring.

Bellrvc1d 24 september 1995, Reinier Frederik Emile
Cordellleycr, won van Herbert ell Marlies CordemeyerDorhoUl Mees LAdr (G 12-10, NP 268).
AcrdcnhoUl 24 september 1995, JOOSt Eric Dorhoul Mees,
1.00n van Focko FELzn en Eit' DorhoUl Mecs-Le Poole
(G 13-13-1, N P 270).
Utrecht 28 november 1995. Friso Bernard Jerocn DorhoUl
Mces, zoon van Gerda Lubberink en Jerocn Alfred Dorhollt
Met.'S PBz.n (G 13-9-1, NP 2(8).

Wassenaar 16 aug ustUS 1995, Jan Jacob Louis Mea AWzn,
w.naar van HirthI'M. Pedersen (R 12·7. NP 324) cn Jana
Bila, geb. 19 mei 1956 Ie Hralislava, Siowakije.
Ronerdam I juni 1996, Mr JooSI Mees Hzn (G 14-18-1-2,
NP 282) en Jkvr. Sandra Frcderica de Buv!), de Mauregnault, geb. Rotterdam 8 september 1966.

Ape1doorn 18 december 1995, Milou Maxime DorhoUl
Mccs, doch ter van Ronald Olaf LAwen Hanneke Gerda
Dorhout Mccs-Kcuning (G 13-10-2, NP 268).

Overled en:

Alkmaar, 24 januari 1996, Boudewicn Goslings, dochrer va n
Jan Oegc MAw en CharlollC Goslings-Biemond (R 11-18,
NP 355).
Antwerpcn 29 janu:lri 1996, Christine Willemijn Wentges,
dochter van Maric Louise MAdr en Bart Wentges-GosJings
(R 11.18, NP 355).
Harderwijk 7 april 1996, Jeroen Manijn de GroOt, won v,m
Jan en Hcleen Ldr de Groot-Mees (G 13-20-1, NP 285).

I-h lrlem 23 septcmber 1995, Albcrtha Maria Annelta Mees·
Carabain, geb. 1898. weduwe van Ferrand Mccs Fzn (R IlI, NP 325).
Heckbergen, 19 oktober 1995, Madelaine Sara Leonore
Mees·EvertS, geb. 1905, weduwe van Philip Adriaan Jacob
Mel'S Phzn (R 11·18, NP 355).
Zeist 2 (ebruari 1996, Pieter Mel'S Hzn, geb. 1903 (G 12-8,
N), 28I).

Eindelijk, na 86 jaar, weer een huwelijk Dutilh-Mees !
In de vo rige kroniek is reeds het huwcl ijk van SU7..a nn c Mecs
en JoP Dutilh vcrmcld. Z ic hier: hun bruidsfoto !

Maar 1.ic ook hel {ocnmaligc bruidspaar or 24 juni 1909 Ie
RotTerdam.
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CAHIARINA I~MnFRTA MFfS HNdr (Nf' J6l). ~b. 1886
Air JA CQUES DUTIl.H. p b 1884
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Familiedag:
w ndag 21 mei 1995, Narwal, Wassenaar.

&11 rdinic met weemoed: voor " cerst 7.ondcr Philip.
0111.(' cehlc vcrgadcring zou maaT kort duren. Hcnk hccttc
spedaa] wclkom nieht Micnckc uil Vancouver, die voor ons
1.0U sprckcn, benevens neef Hcnk Alling Mecs (samcn lllel
zijn nidlt Nono Wijsman) die lang in Canada gcwoond
beefl' thans in Engcland. Voorts IllcmorCCrI hij met spijt de
vcrhindcring van onze trO\lWC nicht Ingcborg uit Dicpcnvern (aan wic cen telcgr.lnl werd glozondcn) en van orne
pcnningmccstcr, beiden wcgens een hui~elijk opgcdaan malheur, terwijl een hanclijk telegram V;lI1 nich! Christiane uit
130ekaresl haar medcleven doel blijken. Hierna verenigen
allen ;r;ich sraande in het herdenken van de farnilicleden die
ons seden de laatste reunie ontvlllen ·t ijn.
Enkele punten worden nog door Henk :lan de orde gesleld,
7.0015 de beperkle opkomsl (32) ell de moeile om de jeugd
naar cen reunie te krijgen. Ook de nood7.aak om hel fonds
v.d. Dussen v. 13eeftingh Ie bcmmen, evenals hel nodige
hescf jegens asiclz.oekers, dlr ook orne familie vier ceuwen
gclcden :lIs zodanig dir land binnenkwam en door opgevangen Ie worden zijn weg vond.
Voons de onrwikkeling der sanlenleefvormcn, waanoe de
komcnde kroniek bij hechte doeh nief door huwclijk vc rborH!cn paren cen harrje i.p.v. een huwclijksreken zal mtroduceren. Enkdc dczer pumen (die vroegc r al.~ philippilna
werden aangeduid) hoort men later aan de lunch, o.tll. de
90s(I: verj:lardag van nichl Rudi Jacobs, de nieuwe CD van
nichl Lola, en weer cen huwclijk Dutilll- Mecs. En secretaris
Peler hcefl her genocgen Ie kunnen aankondigen het :lanslaand huwelijk van D:lvid, de won van zijn broer J:lap.
Aan de orde is dan hcr progr.unnlJpum: Inlei(ling mel dia's
door onze nicht Mieneke Mees over haar WEEFKUNST en
WEEFSCHOOL te Vancouver. Hocicnd venelt Mienekc
over haar wcdlcsscn, daarn:l hlar wecf.1ctivireiren en vervolgens ook haar docenrschap aan het Capillano College.
Danhij de dia's krijgl ieder etn duiddijk inzieht in haal"
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wcrkzaamheden, h:!ar ICxliclvcrwcrking, en hovenal btt WtTken mtt de diverse klcllren. Bijzonder dankbaar en cnthou~i.lst rc;tgcen icder or haaf ICling.
Maar or vcrrassende wij7.c ligt cr een band met hel volgende
proglmma-pum, n.!. uitreiking van de Me-tenbeker door
Peter: dele \'caagr M ieneke opnitllw naar voren Ie komen,
en wel om delc in ontvangsl It ncmen: van zijn tocspr;!ak
volgl hier cen samcnvlning. Maria Theresia van
'Ioogstrarcn, gch. 1926, was hel oudstc kind van zendingspredikanl Samuel van Hoogstraten. die werkzaam was or
Oost-Java. Tijdens de oorlog overltcfde hij de Japanse
gcv:Hlgcllschap nice I-Iaar moeder, n:l. interne ring mel haar
vijf kinderen in Semarang, rcparriccrdc in 1946, zich \'esrigC11<1 in Bilthoven, alwaar Mienckc haar HBS-diplotlla haaide. Na slUdic Engels M.O. en oplciding tOt particulier secretlrCSse en cen eerslc baan als zodanig, kwam zij in 1954 Ie
werktn 01' orne ambassadc Ie Ottawa, daama op ons consulall Ie Vancouver. Aldaar Icerdc 7.ij PCler Mt'CS kennell, lOOn
van Maurits Joha11, NP 328, die mel 7.ijn gain na evcneens
cen Indischc kamprijd, daarhecn geetnigreerd was. Zij
Irouwdcn in 1958, hun beide kindertn zij n van 1960
rcsp.19G2. Na tnige jaren begon Mictlcke wceflesscn Ie
nernCll, de basis van haar licfde voor her weven. Als kind kon
7.ij al gocd tekenen, en door hCI werken tllCt allerlei vornlen
v~n !cxtiel specialisecrde zij 7.ich in de weefkunsL VeeJ
workshops werden door haaT bijgcwoond tn gdeid. Ook lesgCVtll bg haar zeer, docente werd zij aan het Capillano
College in Vancouver, waar 1.ij ui!cindelijk her rextiele werk
als vak 01' het College 7.ag erkend. Ook maakte zij studierc:izen naar Z-Amerika en Europa. Maar her lot s[oeg roe:
Pelcr, haar man, werd ernslig zick en overleed in 1977, hetgeen halr noodzaakle 7.df mel het wc\'cn in haar onderhoud
en (tat van haar kinderen te voorlien. Zo h<'Cfr zij tllocdig
het !cven voongczet, dc kindcrcn trouwden en wonen niet
vcr van haar af, en toen zij 65 werd, is zij door het Capillano
College gepensionterd.
N:Huurmells Mitneke vindt voor haar ttxticlomwerpcn ha:tr
illspiratie in de nalUllr. En zij is een actief voorvechrster van

een natuurlijk schoon milieu. bestrijdend her kappcn der
schiuerende woudremell vall het tropisch bos op Vancouver
Island voor commercicle docbndcn.

Het besruur hccft dan ook met plezier besloten om wegens
haar srandvastighcid in moeilijke tijden. haar eminellte ZOfgen voor haar gezin, haar strijd voor naTuurbehoud, ell
bovenal haar arlistieke hegaafdheid en \'akmanschap in de
wcefkunst, haar de M('7,enbcker 1995 uit Ie rei ken als bewijs
van aller waardering. zo bcsloot Peter. I-brtclijk applaus.
Na een geanimeerde koffiemaaltijd, voomfgegaan door hel
aperitief - gedurende he(welk familie-anikelen naarstig werden bekeken en gekocln - was het tijd voor de groepsfolO en
cen kOrle wijle verpozing, waarna het cv.Tede hoofdpunt vall
de agenda aan de orde was: Video Reisverslag door on1'(
Ik Jrd ....m .... ",,-.roc

jonge neef Jonathan Mees (zoon van Ds Jaap) van l.ijn
ZIJDEROUTETOCHT van PAKISTAN naar CHINA.
Oak hier werd uitersl gcboeid naar gekeken en geluislerd.
lndrukwckkend waren de wissclcnde gczichlen op de nalllur,
de duidclijke clemellten van de vcrschillende bevolkingsgroepen, de dOfl>c!n ell gcmeenschappcn waardoor ge(rokken
werd, en het allesoverheersend gamma der k1euren, dit alles
bcgcleid door interessam commemaar.

Dc hijwndere dank vall icder na afloop was dan oak bcgrijpclijk, doch ook ieders bcwondering voor de feitelijke prcsralie door dele tochl gclevcrd.
Zo haddcn we cen gevarieerde dag, en na cen kop Ihee verIfok ieder (evreden en voldaan over ccn gezellig samenl.ijn
waarin vecll.ijdige crvaringen werden opgedaan.

J"".

It~n. Al"n~ Mea.. Non" W'J,m,n. l'nrr .n ~_mm' M..... H.,m,,,,,,•• n Fr."",i. TiUm ...... M""" l.>nkc M"""
.,h...n M""" Lvdu .n K.~I 512>1>-.\1 ..... H.n~ ...
M.d"dJ M..... p."l,n •• n Cocn 5.nJkrg.Do,hou, Mon. H ... r.... '~ ... n R.i.mod,jk.[}i ..... ' Kool. Moll" Dorhout Mccs-Rcdd,ni\l .... J.n Men ... J~n' Bib ..'toone-!«Men· ... n Hoogl.,,:"~n. M.<klon '·.n RU)", ... -Mcn. Luco.... Anndie Mm. Ihn. on Din;' \ton. Co, Arn"W.M .... , An ~n I-I ... k VrttJ<,-.\tea.. Amoin.". GodinV'
Mon.l1l.n Men. G..,,,ru; t..,u_". M>ddi,)t trr H<m,-\fen. R...JoIf \j"",.
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Madelaine Sara Leonore
Mees-Everts
28.7.1905 - 19.10.1995

bleef een mocilijkheid hij haar. Naast her staclse leven was er

het "MezenneSI" in Oostvoorne. We hrachten er mooie 7.on-

Op [ien clagen na, twee jaar na

vaders stcrfdag, is mocdcr van
ons hccngegaan, in haar gcliefde
orng<-'Ving dichtbij waar zlj ook is

opgcgroeid. Als zij het Gc1derse
landschap nog bcwust had gt'zien, had ze claar vast erg van
gcnotcn.
Gcboren in Arnhem, met cell
kordate moedcr en een bcmillllclijke vader vall wie heiden "U! haar
gcvoel voor humor mcekrccg,
was zij de oudstc van drie kinde-

"..

Ten, Bernard en Frans waren haaT
twet

jongeTe brocrs.

Met de woordcn van een rrOliwe vricnd uit die jarcn groeide
mocdcr op in cen "defrige provinciale omgcving". Her stati-

gc hllis in de Koningsnaat hcb ik 7.clf nog gC'l.icn . Dc omgeving was haar hed erg dierbaar; ze straaldc als u: daarover
sprak. Vcle vriendschappen voor het [even Olllstondcn claar.
Men yond elkaar op ude tennis" en 01' de tall07-<: partijen, er
werd dik plc-lier gemaakt. De wmerse logeerpartijen bij
groo(Ouders Moll 01' villa "Dona" legden de basis voor haar
liefde voor hel huitenleven.
Volgens de goede orde brach, rnoeder cen jaar door 01' kostschool in Zwitsc:rland en leerdc ze Engels bij een r.,milic in
Engdalld. Ook tlit die tijd kwamen blijvende dierbarc COIlracten voort; met de dochlers van ccn V:ln hen bell ik nog
Steeds be\'riend. Van de [ijd als huipverplct'gster ill het Arnhems Diaconessenhuis welell we heel weinig, af en toe kwamen er enige herinneringen boven.
De ecrste jarcn ill Rotterdam na ha~r huwdijk mel vader
heeft moeder heel moeilijk gevonden. Her leven in de srad
was voor haar geen uildaging, ze voeldc zich er alk-ell.
Evenals in andere lijden van uzwaar weer" loonde moeder
zich in de oorlogsjaren van haar krachtigsle kanT. Ze Ontfermde zich over t-ell Joodse baby en 7.Orgde dar zowcl haar
gevluchte ouden als ook een bevriend groot gain bij ons
onderdak krcgen tijdens de hongerwinter.
Hoewcl zij nooit ceht van Rotlerdam is gaan houden heef!
zij 7,ich volledig ingezer voor diverse funeties die zij mede
door haar maatschappelijke posilie heefr bekleed. Zo mocht
ik af en toe mee "babytjcs kijken" in hel zuigdingelltehuis
aan de Oostzeedijk waarvan l.ij bcstuurslid was. [n de jaren
'50 was zij aetief in her besruur van her Montessorilyeeu rn .
Er kwarnen vecl kinderen, vier v66roorlogse en rwee ern~ .
De spreidillg beslocg 16 jaar, wal belekende dal vader en
moeder 34 jaar mel OilS zijn bcziggewccsl v66r iooer hel hllis
had veflaten. Vader werkte hard en was lIiel zo Ihllis in de
huisclijke male rie dus hel grootbrengen en beslieren V;Hl her
huishouden namcn moeder volledig in besbg.
Orde en rcgelmaat waren dingen waarin 1-<: zieh Slerk voelde
en ze zorgde dat ~de bod goed in orde" was. Gasrvrijheid
stOnd hi; mijn beide ouders hoog genOlccrd. Moeder genOOI
zichtbaar van gC7.clligheid om Imar heen :lls er gasten waren,
Dansfccsten bij ons thuis organist-erde xij, perft"Ct. Oat grote
gcdoe had ook zijn schaduwkanten. Zo kon mocder het af
en toe niet aan en voelde zij l.ich eem:aam in haar taak. Maar
je moest Aink zij en het ging net als bij ome pijntjes: ~ 't zal
wei over gaan". Oat gaf wei eens een onuitgesproken onvrede waarover zij zich heel moeilijk kon uitcn. Aan emot ionele
problemen werd in die tijd nog niet veel gcsleutdd, dus het

,

dagen en vakanties door, iedereen mocht alrijd mee, heerlijk.
[n 1962 riclltlell miin oudeTs een heel nieuw bestaan in, in
Hoenderloo. Moeder was feTug in Gclderland. Het IHlis aan
de Wcikamperweg kreeg vee! ruim te voo r he t talrijke nagcslacht en er kwam een zwembad in het bos. De ruin was
moeders trors, 1.(' plande de borders met 7.Org en k1eur. Wij
kwarnen graag Illel de kinderen logeren, 7.e vo nd dar heerlijk.
STeeds zie ik haar claar voor me mer een brci- of smockwerk
in de hand. Ze maakte altijd wat moois. [n het Iweecle
Hoenderlosc hllis grociden de zorgen om moeders gcwndheid; ze had veel pijn en raakte steeds meer gehandicapt.
Maar lIa elke !egenslag kr~bbelde ze weer 01' want ze wou
altijd "weer beter" worden, daar werd alles aan gedaan.
Tenslotte terug met vader Ilaar Rone rdam, eind '89. Ze vierden hun 6O-jarig huwelijk en SlOnden daar fier als ouders,
groolOuders ell overgroolOuders ! - T oen, her jaar '93, eerst
overleed Joris, een halfjaar 1~ler vader.
He! werd sti ! om haar heen. Ze sprak hijna nooi, over haar
gevoelens maar wei lIitte 1.(' steeds meer haar dankb:larheid
voor aile aandach! die we haar 7.0 vecl mogelijk gaven. Het
was ;tkelig om haar telkens moederliel aileen achrer te laten .
Gclukkig heeft 1.ij nog in tens genoten van cell paar hooglepUllten. Dc bruiloft van ollle dochter Marie Louise ell B:m .
\X'al was zij daar waardig aanwczig ! Hel laalste ft.'CS1 was in
de Essenburgh ter gelegenheid van hel iO-jarig bcslaan. U
bclde me er zelfs enthousiast over 01'.
Plotscling kwam wen die afschuwelijke val. Ten gevolge van
de daardoor opgclopen herscnschade raakte ze steeds meer
"verdwaald" ill haar gees!, voor ieder van ons een oninvoelbare en ontiuis!ercnde tOCSland. We brachten haar naar verplecghuis "He! lmmendaal" waar moeder de laatste maandell vall haar leven liefdevol werd opgenomen en verlOrgd.
AntOinette Goslings-Mccs

***
Pieter Mees
1917 - 1995
Op 14 me! 1995 is ill Grollillgrn
ovtr/~dm 01lU /ldd~r Pi~1 M~~J.

Piel werd geboren op [4 april
19[7 boven de zaak in huisholldclijke ar(ikclell aa n de Vischmarkt in her hartje van de stad
Groningen als eerste van rwee
kinde ren. [n zijn levenshericht
verrelde hij rijdens een spreekbcurt voor de Past Rotarians dat
vroegcr bij hem chuis alles om de 1..aak draa ide. Als er in die
lijd een gasfornuis verkocht werd betekende dat 's avonds
kofTie met gebak.
Hel was min of meer van7-<:lfsprekend dar hij zijn vader in de
z.1ak opvolgde. De zaak was opgerich! in [85 [ door Lucas
Mees en was loen ijzerwinkel. Zijn 7.0011 Pieter zene her
bedrijf voort en begon mel huishouddijke artikelen. Ollze
grootvader Lucas nam de taak van Pieter over. Na de oorlog
waren aile ve rbouwingcn hoogtepumen en de winkel werd
groler en grorer. Wij herinncren ons een vader die erg hard
werkte. Ons gezinsleven werd ook bepaald door het wei en

wee in de uak. Toen we ouder werden hielpen we graag mee
in de zaak met Sinterklaas en Moederdag.
Aan het einde van de avo nd als het personeel al weg was
mochren we samen met onze vader het sleutcltje van de
kassa omdraaien. Zijn gezichr sprak dan boekdelen . Er ontstonden parkeerproblernen in de stad Cil Piet heeft zich altijd
fel verJ;et tegen het nog steeds fel omstredcll verkcerscircula- 7fJF fragraJ/ce of IJer memory lilies
tieplan. Niet ten onreehte lOals nl! blijkt. Er ontstonden OJ/ iJ/ our henrts - l;ere and in
andere verkoopmethoden en de koopgewoontcil verander- Callatln.
den. De mensen uit de provincie kwamen niet meer naar de
stad. Het moet een moeilijk moment geweest zijn toen Piet 01' 97-jarige leeftijd overleed in
in 1979 de deur voor de laatsre maal sinds 1851 sloot. Haarlem oIlle dierbare moeder
Naderhand kon hij de beslissing van zijn won LUllk om de Albertha Maria Annetta Meeszaak nief over te nemen waarderen.
Carabain. Zij werd in Noorddijk
Piet's broer Gerard emigreerde direkt na de oorlog naar (Groningen) geboren als derde
Niellw Zeeland. Begin 1946 overleed Piet's moeder 01' 54 doehter in een gezin van elf kinjarige leeftijd . Z ijn vader stierf in 1965. Piet trouwde direkt deren. Haar moeder zwaaide de scepter over het elftal en
na de oorlog mer Ger Gcrrersen. In 1947 werd Micke en in haar vader verdiepte zieh in kunst en antiek. Al spocdig vcr1949 werd Emmy geboren. In 1954 kwam er een lOon huisde de f:lmilie naar de Emmahan in Hilversum, waar nu
Luuk.
01' de dricsprong een radiostation staat. In 1925 huwde ·lij
Naast de zaak bekleedde Piet vele fUJlktie'~. Hij was voor<:it- met Ferrand Mees, 7.00n van Ferrand (1852) en Agatha
ter van de hoekeyclub G.H.B.5. en was gedurende 11 jaar Kersteman. De huwelijksreis was naar indonesit', alwaar aan
bondsseheidsrechter. Ons hele gezin draa ide zondags om Ferrand de leiding van een suikerfabriek toevertrouwd werd.
hockey en de discussies na de wedsrrijden zijn een dierbare In 1927 werd dochter AJberdina geboren en in 1929 zag
herinnering. Gedurende al die jaren bleef Pier 01' de hoogte Jenny het levenslicht, in Soerabaja. In 1931 werd besloten
van onze hockeyprestaties en later ook genom hij intens van naar Nederland terug re keren. De oorlogsjaren werden in
de wedstrijden van zijn kleinkinderen.
Bussum, Den Haag en Amersfoort doorgebraeht. Na de oorIn 1956 werd Piet lid van de Kamer van Koophandcl en in log werd het huis aan de Prinsengracht in Amsterdam
1969 werd hij gekozen tot ondervOOrlitrer. Ook was hij "home sweet home". Beide dochters huwden in 1952. In
gedurende 13 jaar voorzitrer van de WEEVA. Zijn grootste kone rijd had moedcr negen klcinkinderen. Vader overleed
hobby, het organiseren kwam tot uiting in het lidrnaatschap in 1969. Ongeveer vijf jaar leek 't leven zinIoos, daarna
en later het voorJ:1nerschap van de Koninklijke Vereniging !leurde moeder weer wat 01', en bracht ze iedere zomer door
voor Volksvermaken. leder jaar op 28 augustuS werd in Canada, waar de olldste dochrcr wuonde. Tot haar 89ste
Groningens ontzet van 1672 door deze vereniging georgani- heeft ze zc1fstandig gewoond in 't "moeilijke~ grachtenhuisje
seerd. Piet had daar een groOt aandeel in . Toen hij zijn voor- met de vc1e trapjes. Daarna is ze in Canada gaan wonen bij
zinerschap neerlegde werd hij benoemd tOt erelid en [evens Adi . Om ge7.0ndheidsredenen moest ze naar Nederland
werd hij ingeschreven in het Gulden Bock van de sud terugkeren, waarna ze uiteindelijk in een verpleegtehuis werd
Groningcn als ereburger van de stad Groningen.
opgenomen. Dc stapcls foro's en herinneringen, (emidden
Ook werd hij benoemd tOt Ridder in de Orde van Oranje van allen die haar dierbaar waren, wilen de leegte moeten
Nassau. In 1982 maakten ome ouders een reis naar Zliid vullen die 7.ij door haar heengaan heeft achtergcIaten.
Afrika, die een grote indruk op hen maakte. Vlieland bleef
vanaf 1949 hun geliefde vakantie eihnd. Wij hebben daar als
Adi Rennie-Mees
gezin hele goede herinneringen aan en onze ouders bezochJenny Sas-Mees
ten ieder jaar weer dit mooie eiland.
In 1984 werd Piet gerroffen door een hartinf:1Tct. Hij was
een man die zijn eigen gevoclens moeilijk kon delen met
anderen. Het duurde dan ook lange tijd voordar hij zijn
angst kwijr raakte.
Na zijn pensionering genoten ome ouders intens van de kinderen en kleinkinderen. Ais we terugkijken den ken we aan
zijn gl-ziehr dar straalde als we allemaaJ thuis kwamen. Onze
ouders wisten niet hoe ze ons verwennen moesten. Het was
een voorrecht dat ollze ollders steeds in het Imis bleven
wonen waar wij ook om;e jeugd hebhen doorgebracht.
Samen genoten u: van het tuinieren . Dc hatSte jaren Ook dit jaar wil her Fonds weer graag aandacht vragen,
besteedde Piet vee! rijd aan het opzetten van archieven. Ook hopend dat her in tOenemende mate aan zijn doe! beantzijn uitgebreide posrzegelver/.amel ing verdient bewondering. woordt. Het Fonds moedigt Mezen-afstammelingen van
Niet aileen voor zijn eigen kleinkinderen maar ook voor vee! Joris Mees (t na 1598) aan ten behoeve van ;lIJderen of zichandere kinderen was hij een eehte vriend en opa. Op Pier's zclf een zckere drcmpclvrees te overwinnen en een vraag
begrafenis droegen de kinderen en kleinkinderen met vecl in7~1ke steun ter beoordcling aan het bestuur voor te leggen,
[fOtS de mezenshawl en de ml"Zendas ! Nice voor niets schre- pIa secreraris Jessica Kuyt-Mees RTAdr, Groen van
ven wij "Wij zijn trOtS 01' hem~.
Prinstererl aan 14, 2272 EN Voorburg. Eenmalige of periodicke uirkering, lening, regcmoerkoming levensonderhoud,
LlIUk, Emmy en Micke Mees aanvulling mcdische voorlieningen, hull' bij studic of een
bepaald onderLOek: vc1e docleinden zijn denkbaar.
Overige bestuursleden: Lydia Staab-Mees AQdr (voorz.),
Peter Mees Jw (pennm.), Madelon van Ruyven-Mecs Wdr,
Houdewijn Mees PAJzn en Roland Mees WAzn.

Albertha Maria Annetta
Mees-Carabain

1898 - 1995

***

Ons Steunfonds de Stichting van
der Dussen van Beeftingh Fonds

***
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FOTO-PUBLICATIE PER FAMILIETAK

Zo halvcrwege onze serie familictakkcn lijkt hcr Iluuig weer cens de hele samenhang af te drukkcn, lOals ill kronick 36
( 1987).
, -_ _ _ _ _ _ _ _ Jori5 _ _ _ _ _ _ _ _---,

II

jcrcmi:IS 1598 Rotterdam

PCler 159 \ Akcn

I

I

III

Joris 1618 Groningcn

IV

['icier

Gregorius 1631 Groningcn.
I'rNib,u Rou("rd~m

I

1644

Rudolph 1665

Hcl><:11686

Grcgorius 1697

I

I

v

I

I

I

VI

Petrus 1707

Hi!:l:crtlsThcmmcn 1709

Rudolfus 1728

VII

Mensa Ailing 1744

H it,/.crus Phoebus 1744

Jan Rlldolf175S

I

I

REGNERUS TJAARDA

[' JETER

I
RUDOLF !'JETER

I

V IJ[

Adriaan 176 1
I
RUDOLF ADRIAAN
(zwagers)

'"

PETRUS (huwt DorhoUl)

'"

'"
HARMANNUS

JACOI~

JACOBUS

GREGORI US

Men 1jCI van de Ville gcncratie: vier Groningsc en vier Rotte rdamse broederparen, waarbij cen broedcrpaa r n6g cen broer
had, wiens sma!le (Duitse) lak in mannclijke lijn is uilgcstorven. VIlle generatie is gerekend van de eind 16e eeuw om de
religie uit Aken gevluehlc Joris Mecs.
Een foto-reponage van hun afsrammelingcn bl ijfr cen mocilijk z.aak, 0.111. wegens onvoJledigheid (zoals ditmaal bij oudere
gener;lIies) en kwaliratieve gebreken. En bcpcrki ngen moetcn we ons opJeggen: basis l110et zijn dc in Kro nick 1987 gepublieeerde opsrelling van de in [even zijnde Mees-naam -dragers/draagsters en hun voorvaderen. Daarmce vervallen hebas aile
lUSlers uit de historie en de uitgestorven takken van broers, en lalen we ook de kinderlceflijd weg: anders word! het vc!c!lle
uirgebreid.
Thans is aan de bcurt de tak van PI ET ER M EES. gcb. 1787, won van Hirzcrus Phoebus, en hier voIgt eerst heel korr de
samensld[ing van dC7.c tak (bcgint Nil pag. 274):

G~n.

I'IETER (l78Z)

VIII:

~~~~~- ~===--------M3r11nU~)
p,e{~'(IM6) ------~
Fred«lk (1818) hUWI Gn~'Y MmJACOBUS d,

Grn. IX,

Lubs (1825

~18S6)

Willem(L849)

Gen. X:

hcd~tik

Gell.XI:
G~n.

HcrurU$ (1820)

~

I

H. (IS7?)

I !c!>.ClUl (1872)

~

Xli:

Hc.m~n

I:r.ln~is

Fred. Mm. ("08)

PiClCr N. (,16)

I

I

Gen. XIII: Chri"janc G.II. ("31) Yolanda C. {'42}
H. FJi~bclh V. ('4t) Cbudi1l'lo.... ('47)
Fred. ritter ("43)

Ix OlldSlen van Gell. XIV:

G

I

Chudiue ('63)

j';;;,~r

('03)
Hmcrus (,08)

I

H~fm~nnus

E.I\. ("34)
Jannd,o ('311)
HitsCrus (,32)

lIil·l.ems ("59)
Marlies ('59)
N.nncltc ("60)
J<><:»t ('60\)

Ik.tu§ (187j) ~

I

I

Elil. Chri!l. ("on
Rudolf
lucas ('10)

lI(15~·t·04)

I

Ilen"~",,us

I

Joh:m

H~rm~nnu!
£IIC,,(18)

I

Ellen {I 11110)

I

/'.Li ('20) I~bine nO)
HitlCTU!

Em~"uil ("23)

Lu= (1886)
/\

I)i~m{.n ~....~ ('20)

I

I

Hcrn,.,\nus E. (54) Micke E. ('47) Christine
M.E. DO) Ikuy J. (6) Willem (,47)
Lu= ("44) Mujolcin ("49)
W~ld. Jol. ("55)
Renee A.J. {"34}
En\llly ("49) Ann ("62)
Ben Joisl ('33)
Card E. ('52) JC:lnn~l{c Pcn"Qn. ('56) Luk:u ("54)
Jocdyn
Luc:as CS6)
Wilkrnien ('58)
M:ug. ('M)

ConSlanc~

I

Volker! ('60\)

Ilclem ("64)

Generatie XlII - Xl

P'm. (1787)

x

lAmm'na Mut-Skuuiallr

janllm Mrn-K~lur

/.UCIlS

"'m.

8n....d''''' Mrn-Muid"

(1846)

(J 825)

Pimr (/856)
1'•. ""<AI....

L""'''''s..,,"

H(/uYUI (1820)

x

Wilkm (f849)

x

x

Frrdm'k Hamlln (1879)
J'h. ,"";,,,,-,

7

Generatie Xl, XlI

Htturns (1872)

Bmw (1878)

p. _ J';".-

,.•. _s.~;.;..."" ... s.. ........

M,_ o.."f

,""flU (1886)

x

Emma Mm-I'ftiffir

HtmIIlnn"s Elkn (1880)
m jrann,lu (',mmt/Ia Mm_van Aim

H. FmlmkM. (J?08)
fl9)(M9Vp. ...... LA. o...MI)

1911r _

{'itl".

V

~",.J..

(1903)

11~1-1'}f!lp._G_~)
l~rrI>. _Mf~

Rudolph Hmnw (1904)
mjamUl Adria"" Mm-van lJnnmd

8

E/iwlmh Chriuina (1907)

,"",as (19/0)

ovd .... H}.H 11_

(l9Jl-1~8p.

uW. ... MI

19S0p....... G'}.M •. J. /)"ji

MM.,,,.

_,p.e P,,"'i

Generatie XI I, XI II

Hnmann", r:1~n (1918)
rn Maria Joh"""" Mffl·R~p

Ambon)
rn M"rjolllinr OM (}930) Whllt"lrrr-Mffl

Jol"m Mnri {l920) m &r",di"" Mffl./-I,j/Z'''gll

I-li,urus E"",,,ur[ (1923)

rn Louisr MllIhildr Hrnrimr Mus-Sir",,,,,, t

P'rtn'(1917)t
rn Gmmiinll Prmmr/lll Mm-Grrrmrn

•

Ni(f)iIls t

O>c"rrn H.EiUlbnh V. (1941) Mllrqun-Mm

rn Chri.,i"nr G. ll. (1931) Bumlrnt,II-Mm

!
j

Frdm'(f) Pimr (1943)
tt/>. _ 1"'0" o~'"""

I-Im""s (J932) t rn t1sjr Mm-,'"n tUr Zu

9

•

vervolg General'ie XJII

H'fllwmu! 1'1/", fI,m,d (1934)
fI' Fml"j/t Il,w/rilt hm /1)1 .

IlmjDw(19HI
m ,~"'!."iMr ;\'i,.IIlm, ,11m- ~"I"

Adrilill" Ari!
r" c"!lJlw,a Margarrr/'r t. (1930) Girbrn-Mm

Hmu Amolllmr joMnn.. {J9J-I/
19f.t.-1"".',r. _1111,

""I-!

MuJ"'jron /Iuqurs rn
Hmy jDlwJU,.. (19.!(,) (;ou{r/-,IIm

,11ft/Jok", (I'J-i9/ m lomllJw (irr..rt .

LuCiu (I'N-/) rn A",,,, F(;wb,,/,
H",d"lta Mm-/.ubbn--mon

Cdrrl hndnud (1952)
m .If"m, l.ub.!rlJ /llm-Hljltm

err''''''''

1./«1/1 (1956) '" Amid
M"ri,IMm Mil drr 1<:",,')
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If"m"""", r]le" (1954)

I'hillp jll" '" WI/Mil j"llIlltf (195'\1
"
rlrr Ifriit/m,M,,!

"1111

Corn,lil (11 j'II/lIIm, I'nmml/II
(1956) Vldkmburg-Mm

•

vervolg Generatie XlII

W..ltrr Anlo"ius Maria~" Wilkmitll (/958)

Cljsbmus

H"lshofM~n

rn "1i~fu Emma (1947) i)wnframp-Mm

Lu/r1lJ

ChriSli"~

(1954).." Rila tU Vrin •

t<h _

Pal,' m Emili, (/949) Palmboom-Mm

A"" (19{,]) &/U,.Mm

1;"",,';'

110.,

Dallld til jor'"" Margam (J96f)
Charlnu)(mfrMtn

De oudsten van Generatie XIV:

Hirznw (1959) m}osl Mm-GonMln

Di(fr.." Na""f//~ (I96())
V(l/tUrt"fr-Mm

til 5.mdra Mm-d~
B"v? d~ AIau"""ault

jlJ()SI (1964)

Dirfr til MilT/in (1959) Trtmlm-AIm

Vo'frm (/964).." Sa"dra van

1.1t""",,, •

}a" til IMIt" (1964)
d~ Groot-Aim

II

Leven in het post-Luis tijdperk.
Vandaag is het precics 7 maandcn
gclcdcn da[ St. Maartcn de storm
van de ceuw over zich heen kn:cg.
Ik weet d:u ik de t\vccde brief
bijna net zo begon, TOen waren he!
'slcdHs' 7 wckcn, nu 7 rnaandcn.
Het is bijna niet voor tc stellen,
hoe sncl de tijd gaat. Moeilijke
maandcn? Ja, heel moeilijk, VOOf
velen zeker, en her is nog lang nier
over.
Op het cerstc gczicht 1ijkr her heel
wat. Het ciland is weet normaal
bcgrocid, de wegen zijn weer :lIs altijd overvol, de huizcn die
vlak langs de doorgaande wegen stJ:ln zijn \loor cen groo\
gcdccltc hclcmaal opgcknapt en de mcnscn kijkcn weer vrolijk en opgewckr uit hun ogell. Er is weet sprakc van cen
"Friendly Island" de mensen lijn weet aardig en vricndclijk.
Maar sla niet ineens een klein suaatje in van de meest getroffen wijken wall! claar zijn nog heel veel huizen bpot. En
vraag nier te vee! of Ie lang door, of het eeht wel w goed
gaat, wam dan komr er nog steeds een hoop ellende naar
buiren.
Scholen zijn nog bij lange na nier gerepan."erd. Er worden
diverse scholen nieuw gebouwd, met geld uit Nederland,
KLM, Rode Kruis of de verzckering, 110em maar op, aan
geld is gek genocg niet alrijd gcbrek. In de russentijd zitten
de kinderen op scholen waar zij dedtijd lokalen hebben.
Eersre ploeg van 7 (O [ 12, rweede ploeg vall 12.30 tot 5.
\X'e1iswaar met de eigen leerkracht, maar vooral 's middags
op een tijdstip, dat hel warm is en dat de kinderen normaal
gcsprokcn cen siesta 7.Ouden houden. Ook op een tijdstip
waarop de lecrkraclu niel echt met het hoofd bij de les is. Er
is nict voor niets een regeling op de Antillen ingesteld, dat de
scholen om 7 uur beginnen en om I uur khar 'lijn, 's rniddags is voor de kinderen . En waar de kinderen norm<l<ll 6
uur les hebben, hebben zij nu maar 4 - 5 llllr. Er is geen tijd
voor ccns iers excra's, een video of een extra tekcnles, een
uunje gewoon maar praten, 11<."<:, cr moct doorgestampt worden, er is ook al ved tijd in het begin van het jaar verloren
gcgaan door de orban. De IcerkrachtCll zijn gespannen en
de kinderen lastig.
De woningnood is hoog. Na de orban is er door de genic
lToepen een tweetal tentenkampen opgebouwd, waarvan er
nog een over is met cen stuk of 60 mensen , de anderen zijn
verhuisd naar een container bmp, waar grote colttainers
(40ft containers) in t\vee delen vcrdcdd zijn, w;larin [wee
families kunnen slapen. Bedden hoven clkaar, geen kastruimte, bloedheet in de middag, geen vcmilatie, gecn privacy. WC's, douches en keukens zijn voor algemeen gebruik,
tot grOOt verdrie! van vclcn. Want Anlillianen zijn heel
schoon 01' hun lichaam en \'(IC's en douches waar nog eens
honderd mcnsen 's morgens gebruik van maken is een
nachtmerrie. In her container bmp wonen een stuk of 400
volwassenen en 200 kinderen.Direkreur is Glenn Young, een
politicus en TV personality. Hij heeft de wind efonder. AJs
hij kinderen in het bmp ziet die spijbclen, grijpr hij direkt
in, en de grootstc onruStzaaicrs heeft hij met de hulp van de
politic het bmp en vaak ook her eiland afgekregen.
Opgeruimd staal netjes. Het is overal brandschoon. Drugs
zijn ten suengste verboden, hij heeft er geen tijd en geduld
VOOf. Het kamp heeft zijn eigen arts, een jongc Nederlandse
vrollw.
Naasr mensen uit de Shantytowns zitten er ook mensen in
hcr kamp die huizen huurden en (nog) nict terug kunnen
omdat de huisbaas Ie laks, te beroerd of te arm is om zijn
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huis te repareren . En al deze srakkers wachten op een huisje
in Belvederc, een stllk grond tcgen de Franse grens aan, waar
sociale woningbouw op komt. D it is een onderdeel van de
driehonderd wveel miljoen gulden die Nederland heeft
gegeven . Mel als voorwaarde, dat ze een vinger in de pap
houden in de vorm van een 'commission', waarvan ene
Roozemond voonincr was. Ik zeg was, want dCl-C overigens
bekwame man had wcinig bas gegeten van het omgaan met
de eilandhcwoners en zorgde voor een vcrschtikkeliik antiNederlandse stemming. Hij is inmiddels vervangen door
Han Lammcrs, die 11(."<:1 wat diplomaticker is.
En om jullie een idee te geven hoe slecht men hier met
(groot) geld omgaat: er zijn nog nooit w veelnieuwe auto's
verkocht als tocn de vcrlckcringen begonnen uit te betalen.
Eersr een nieuwe auto en dan gauw de bergen in om een
SUlk of \Vat oude afgewaaide ·,.inkplaten te halen en daarmcc
hel dak repareren. Patchwork daken noenlen wij die. Gelukkig worden dir soort figurcn onmiddellijk de verzekeril1g uitgeknikkerd. En dan protesteren ze ook nog!
De cerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat er vaak uitstekend
met verlekeringsgeld omgcsprongen is. Mensen hehben
absolullt stormvrije daken gemaakr, hebben iedere cent
gebruikt om het huis zo \'eilig mogelijk [e maken . Helaas
wordr roch de premie verdubbeld.
En in de Eilandsraad wordt gepraal, gepraar en nog eens
gepraat ovcr hoe het moet, of hoe hel zou moeten en hoe het
absoluut niet moct. Ondertussen hcbben zij nauwclijks in
de gaten dat wij doof Curar;ao op een niet mis te verstane
manier gepakt worden. Het begon met de 1% tax op her
opnemen en wissclen van dollars op 1 januari (iedereen heeft
hier een US$ rekening). Toen kwam er een verhoging van
15 cent op de benzine (was 79 cem per liter) \Val door de
Franse kant niet in dank werd afgenomen (aile benzine
wordt via de Nedcrlandse kant binnen gebracht). Nu wordt
cr aan het eind van het jaar wecr ecn 'sales tax' ingevoerd, op
water, e1ectriciteit, vocdsel etc. A1sof wij het nog niet slecht
genoeg hcbbcn na dezc monsterachtige orkaan. Neen,
Curar;ao zil ziin eigen vege ambtenarenlijf te redden door
overal exrraaties uir re slepen. Ik lOU niet gtaag aile ambtenaren, die wel 01' de payroll staan maar nooit komen opdagel1,
dc kosr wi llen geven, het zijn er honderden. H ier op
SI. Maarten zijn het er al tussen de 60 en 100, reken maar
uit hoevecl het er dan in Curar;ao zijn .. Maar saneren is er
niet bij en op ClItar;ao beralen 1.(' al genoeg bclasting, die zi)n
al 'overbebst' dus moeten de andere eilanden, met name SI.
Maarten maar bloeden. En er liggen plannen kla:u om de
duimschroeven nog vaster aan te schroeven, aCCl)llZen,
invoerrechten etc. ere. Jammer, want wij hebben het moeilijk genoeg.
Het tocrisme is weer een beetie op gang gckomen. Veel
hotels zijn nog gcsloten, dus er is weinig hotel roerisme,
maar de boten komen in grotC getale !crug. Hclaas ziil1 de
cruise passagiers hed erg cheap, een cola met twee rietjes
graag en cen hamburger voor t\vee personen.
Mc Donalds en Burger King vieren hoogtij, het betere
restaurant weet niet hoe ze de eindjes aan e1kaar moetcn
knopen. Maar zoals ik al eerder zei, her ziet er op het eerste gezicht prima uit, alles is open CIl everything looks JUSt
great!
lets war jullie jc waarschijnlijk niet kunnen voorsrellen: wij
hcbben nog steeds geen [elevisie. Cable TV is nog steeds niet
hersteld, aileen de Franse kant kan Guadeloupe krijgen, wij
hcbhen slcelm de video winkels, en die hebben de tijd vall
hun levell, dat snap je.
Voor sommigen heeft Luis ook heel veel goeds gedaan. Voor
mij bijvoorbeeld. INC Fatum besloot mij te houdell, nu als
account manager. Druk en leuk. Even wenllen aan het werkcn voor eell grote manschappij, maar boeielld wcrk met

ook aile voordelen van het werken voor een grote dub.
Pensioen enw. En hele weekenden vrij (hier werkt bijna
iedereen op zarerdag).
Mijn schrijIWocde resulreerde via Henk en Mans in cen contact met het A1gemcen Dagblad voor de Nederlandsc
Antillen en Aruba, waarin ik nu regelm:nig schrijr. Swkjes
over het Wel en Wee van de 130venwindell. 130vcndien
resuheerde dC'le sehrijfwoede in een gloednieuwe fotoko!,iec r
c.<I. stcncilmachine voor de Scholcngemeenschar Milton
Peters (MAVO, HA YO, VWO) die volgende week officieel
aangeboden wordt, hij sta:l! er al cen tijdje en wordt u:cr
intensief gebruikt Er was niet genocg geld voor de grOle
Copy machine en wij mocsten een keus maken. Aangcrien

de machine van Milwn Peters op instonen scond, was de
keus gauw gemaakt. Ze zijn er dolblij m{'C.
Wel. dit was een kleine bijdrnge aan deze kroniek vanuil ons
nog st{'Cds geteisterde eilandje.
Ik wens jullie aile goeds toe en bedank iedereen heel hartelijk
voor aile gocde gaven voor het Copy projekr en voor de vcle
hrieven van Sleun , die ik in de afgclopcn maanden gekregen
heb.
Pray for us, als or I juni het nieuwe orkaan scizocn h('gilll !!
T onia Mecs, Se. Maanen, 5 april 1996. Trushroad 12.
Pointe I3lanche, Tel/fax 5995-24442 .

.","•... .","•'......--t·.

Een Mees gemaakt door een M ees.
Als klein kind probeerde ik de
namen van vogels uit mijn hoofd
te leren voornamelijk om mijn
vader te verslaan in {'Cn weddenschar en za repen chocolade Ie
vcrclicncn . Ais wij wandeldcn
maakIC mijn vadcr ons altijd
anent 01' vogels en vogclgelui den. He! spccraculairste was als
wij ons achIer de bomen mocsren
verschuilcn en hij de roep van
ecn Wielewaal nadee<L De edue
Wiclcwaal hoorde je dan sl{'Cds
anrwoordend or de roep van
mijn vader, diehrerbij ko men. Nooir hebbcn wij de vogel
gC7.ien. Oat gebcurr blijkbaar ook heel 7.clden.

kleurendrukken. Oat wil zeggen dat er mcerdere kleuren op
l't!nzelfde vel papier worden afgedruke. Voor elke kleur
1V0rdi dan een nieuwe plaal gesneden. Alles war ;e niet op
papicr will hebbcn snijd je weg, zodal er verhoogde vlakken
en "richels~ overblijven. Dezc "richcls" inkt je in mel cell
roller en je drukr de ingeillkte plaal af 01' papier.
Dit drukken kall natuurlijk mel een pers gedaan worden.
Ook bn Illet de holle bn! van een IeI'd de ink! van de pla:!t
0[> hel papier worden gewreven. Dit la:uste gebeurt bij dC7.e
vogclhoutsnedcs.

De I:mtste jaren heb ik mij boig gehouden hoursnedes te
maken van vogels. Her begon met het moment dat de auto
niet wilde surten midden in Leiden. Daar zat boven or de
schoorstcen van cen hoog huis aan her Rapcnburg, een
Reiger met vooruitgestoken hals. Hij zag eruit of hij een
visje uit een vijver wilde halen. Oat laatste heb ik nier gC'lien;
de auto reed alweer. Dcre vissende Reiger was, een aanlciding om een houtsnooe te maken. Daarna volgden nog
enkcle vogels wah baltsende Futen. Marabous. Seholekslers
en Ooievaars. Ook een kleine Zwarte Met'S, lid van de grole
en gcvarieerde mC'lenmmilie.

•

Wat is nu cell hOlllsncde? Hel is cell vorm van grafiek net
als de linoleumsnede, de ets en de litho. De houtsnede
bchoort ncr als de linoleumsn<..Je tot de hoogdruk. Oat wil
zeggen dat je de hooggelegen delen inillkt en afdrukt (wals
bij cen stempel).
Ee n CIS is een diepdn,k. De lijnen worden in een metalen
plaal gectst. In die lijnen ven.amclt zich de inkt die door een
pers op een vel papier wordr gedrukt.
fen litho is {'Cn vlakdruk. De lijnen en vlakken die afgoorukt
moeten worden, liggen even hoog als de nie\ drukkende
delen. Dc litho is gebaseerd 01' het clkaar afstoten van water
en vet.
Mcestal denk t men bij een hoUt'snede aan cen zwart-wit
prene. Dc vogelhoutsnooes die ik gema:J.kt heh, zi;n meer-

Dc Zwarte Mces heh ik exclusief voor onze familie gemaakt
in een oplage van 30 exemplaren. \XIie dC'lC hOUlsnede wil
zien ell cventueel aansehaffen, kan contact opnemen mel
Illi;.
Dc afmetingen zijn 14 cm bi; 13 cm. illgclijsl in hOUlen
lijst;e van 20 em bi; 25 em met cen eremekleurig passeparlOut voor f 150,- of zander lijsl f 130,- exel. portokoslcn.
Dc kleuren zijn zwart, wit en grijs voor de Mees en abrikoosg<.x:1 en ossebloedrood voor de achrergrond. Ook zal de Mees
op de volgendc Mczelldag re zien ·I.ijn .
Hermance E. Mecs; Paradijssreeg 9, 2312 GG Leiden,
Tel. 071 - 5133416.
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Faits divers:

1.

Mcvrouw Anna Boclcs-Lycklama it Nijcholt was 1.0 vricnddijk OilS cr op Ie attcndcrcn, dal in de
fow-publicatic vorig jaar op blz.IO bo\'cnaan haar groollllocdcr, Anna Lycklam:l 11 Nijcholt-Mccs
(GJdr NP 322) word gCloond: de dochler van de bcdocldc Joharm:l rrancin:t Mccs-Hudig.
I licrnaas[ treft U, Illel om.C e"cuses, de gocdc foro.

2.

Van de ramilie van OOf(1I krcgcn wij in dank voor ons aTchier cell exemplaar \'an de ~Zcvcn Essays" van Ralph Waldo
Emerson, vcrtaald door on7.C nicht Ne1 H avclaar-Mccs PRdr, geb. 1880, NP 308, ell ha:H man JUSt Havelaar.

3.

Dc man van Maric Louise Mees Wdr. NP 328, Card H enri Brinkman, advocaat Ie Middelburg en
deken orde van advoca!en in 'I,ij n :Irrondissement, werd hij de Koninginnedag-onderscheidingen
(nicuwe systeem) benoemd w! Rid<Jer Omnie-Nassau. Om.c feliciratics !

4.

He! vorig jaar tocgC""l.egde n~der ingaan op he! bock hPsyche en Psychologie~ van Dr Hans Met'S uit Drach!en houd! U
van ons tc goed.

S.

Or 20 september van vorig jaar bcrciktcn Mans en JooP Mccs-Ruys
(NP 286) hun Couden Bruilofr. Onze bijzondcrc gclukwensen !

6

Wij W;Hen lo gelukkig uit de boedcl van wijlen Philip voor o ns :Irchief in dank !e mogen a:ulVaarden een exemplaar van
de beFJ.amde "HisTOrische Atlas van Noord-Nederland van de XVII' eeuw tot or heden" (1863) door Prof. Mr Gregorius
Mees A:t.n (NP 362).

7.

Op 4 maar( werd hi; zijn aftreden de direc!ie-voor~itter van MeesPie~on (eerder Bank Mees & Hope), Dr O.M.N. van
Wcnsveen, benoemd TOI Ridder in dc Orde van de Nedcd. l..ceuw. Meer dan 20 iaar was hij de cersre man, en wii
mogen dankbaar zijn voor het ondcr zijn leiding bchouden van de gocde repurarie v:m de Mccs-bank, voor her v:lS!houden hij fusie van de leidende naarn, en daarnaasr voor zij n pre{rige ve rstandhouding met de $richling Geslacht Mel'S.

8.

In foto-publi C:lIie 1993 (Kronick 42) S!:lat op biz. 11 Ruby O. Mees ('38) vermeld, tussen Elisabeth en Reinild, doch de foto ontbreekt op bIz. 13: Zie hier alsnog.

Lnm lumdf~ rn Ruby Olt.:l Colm--Mm FHd,

9.

Wcdcrom ccn :!rchief-aanwinsl. In dank onrvingen wij van de lOon Ir Rudolf Adriaan her archief van zijn befaamde
vader, Prof. M r W.e. Mccs RAm (N P 343) 1882- 1976. hooglcraar staatshuishoudkunde. agragriseh recht en statislick,
Landbouwhogeschool W~gcl1il1gcn.

1720 -1995

leder zal begrijpen d:u 275 jaar n~
het opriclHingsj~~r van de firma R.
Mees & Zoonen de beide voornetOVE . . .
ten de Mees-bedrijven enige, ;r;ij het
n"~UNP1G""U '" Tun'T"
bescheiden, aandacln aan dir jubilcum schonken.
Ziehier van beiden de uitgave van
een boekje, d,l\ lefugblikt, met de
assistentie van cnige bckwame scri benren. 1..c7.cnswaardig voor icder die
deze bedrijven kent, en hisrorisch,
leVCllS bcschollwend, weel terug te
kijkcn.
Beide bedrijven gingell hun eigen
weg, en zijn ook zeer van elbar versch illend, maar de naam is voorop
blijven staan, ("Jl klinkt nog sleeds als
cen klok.
[n dit zclfde jaar vierdc hel Rotterdamse Hoogeschoo[fonds zijn 75jarig bestaan, en de band met de
Me'l(·n is Ie opvallend om hier niet Ie
vermeldcn .. In [920, bij de vicrll1g
van her 200-jarig bcstaan van de
firma Mecs, hebben de vijf firman Lell, in samenwerking met Mr w.e.
Mees,
mcde-opriclncr van
de
Handclshogcschool III 1913, later
N.E.H., door ccn grote schenking
gcnoemd fonds docn ror stand komen . Nog steeds IS dlf fonds - thans III her kader der Erasmus Universireit - een buiICIlgewoon nuttigc inslclJing op het gebied van stlldit"voorschotten en andere voor universiteit en studenten bclangrijke f:1cilileilen. En lOt VOOf kOT! zijn er steeds familielcdell van ons bij he! beStuuf van dit fonds betrokken gewees!.

Eenfundament belicht
nOUW.H.~. '~,

Financieel verslag 1995

Bestuur en Commissies

Sld'U '-d" /"kom"", m Uitg""'"

Beseuur:
Mr H . Mecs, ,"oonincr, Essm laarl 6, 3062 NM Rouerdam
Mr P.R. Me.:s, sccrcearis. r.lcsdagban t. 3')4 I CJ Doorn
J.Ae.A. Dorhom Mces, peoni"gmces,cr, S,hum-rsiaJrl 6.
5708 EB Helmond-S, il'ho u,
M.ddinc ter Horst-M~cs, Vi~ra!11hachls .....eg 57. 2481 KS Woubrugg~
[lieu H .M. Me.:s. Bloklancic"picin I I. 25')4 CK ·s-Gr"venhage
L.11.1e.:s. SlaalwijklaJn 4, .3763 LG SocS!
Drs R.A.J. M""" Dirk &,,,,1:.;,,,26. 3723 PO Bihhoveo
Commi •• ie voo. dc Kronick:

Kosten Kronick en Kronick Special
Divcrse onko.\,cn
KOSlcn aankool' fam il ie-.m ikek"
Subs idic famil icdag 1')95
Ih tigsaldo

Mmmvaui"g

Drs Eleonore F.T Slakcoburg-Mc<:s, redani.· adres:
Groen<· Welering 38. 3062 PC RonodJrTl
Hi lde Mees-Veth, Maanen Dijkshoorn l""n 18. 3055 AT
Madeline ler Hor:s,-Mccs, Mr H. Mccs, H.E. M~cs

R,·me
Corm ibu tics
Ext'" dOUJtic
O l,brengs' verkool' fami ]ie_a"ikelco

ROltmlam

Co mmiS5ic voor dc Gcncalogic:
Drs J.R. M('"es, Wcstl"'lookadc 8, 2271 GA Voorburg
Mr 1-1. Me~s
Iktalingcn:
Bank:

Mn·sPierwn N .V .. Rottetdam

G iro:

rdl"ning Sticht iog Geslacht Me",. or. 25.50.50.5')3
St iduing Gcslacht Mces. 11elmond. nr. 3.79.23.24

Sa ldo M=l'ierson pcr 1- 1-'95
S" ldo I'ostbank pc, 1-1-',)5
MccsPicrwn: leg:m RictWijsman·A.M.
lokomm·" 1')')5
Uitgavcn 1')95
Sal do per 3 1- 12-·')5
SaId" Mccsl'icrson 1'''' 31 - 12-·')5
S"ldo l'oslh..,k ptr 31 - 12-'95
M,csl'icrson: u-gaat RictWijsman -A.M .
S"ld" I>cr 31 - 12-·')5

Waardmngfomilit-drrikelen
WaarJc ,·oorraaJ per 1· 1-·')5
Toe,,"mc in 1995 door a"nkoop
Afname in 1995 door verkool'
Wamic voorraad I>cr 31 - 12-·95

r
r
r
r

75.64
9.694,86
2.000.00
664,00
12.434,50

r

8.112.93
814. 11
185.00
56'),04
2.753.42
12.434.50

f
f

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
f

r
r
r
r
r

6.1 10.7'5
9')3,27
8.850,00
15.954,02
12.434.50
9.68 1.08
18.707.44
7.612,37
2.245,07
8.850,00
18.707,44
2.3032.00
185,00
664,00
1.853,00
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Joost (NI' 282) tn Luuk (NP 292) haaldtn in januari dt ptrs: Dt Sttr (Kralillgell) , resp. NRC-H, op verschilJend gebied:

Kralingen houdt
adem in voor
'sprookjeshuwelijk'
" . duid< lijl.o ,."..I,n·· (P,oj " ·!"",""""" i"" It , len
, I, "ok «,,'e VVD 'er in r<.o.~.oo oJ", <on Groo oLi" "
"" Ilini I1«ft " "...
(GrocnLi.l.·f'lOCIie"",,""l,ille'
bul~), 7.< 11 """"" hi) ,~" <lee llaodsoijd
un

n,."

p<' Kode."·

.-i''''''''''

Ito",") ,.

',, 0"" ok

T"'""n11«1 lo u.,
P

"w,. !Iel1>oos"P<"' ",.. ? 11<'''''11> <cn >anU"\C"~' I '"g "n

,,",I, h,j ok,,,,·

hoo.,<pun1<n!"'

'"'h"",.
.. ~ ",,"",.. N,.
miJ

I" ' ''''''''lijk w..

O""'"P
,.'"
commi"i .
So< .. le o,,''''i.ok
d.

k, li nl . die oi"

Wij leveren uit voorraad:
Ncd. I'al r;c;.al Nr 67 Ao '8.3: f20.- inc!. 1'0 '"0
(w<larin on"!.e volbl ige fam i li~ 0l'gcnom~n)

«h i mijn be·

- o...,.;gem

11«1 ...n. _

(,octie. t:n d..,

(,i, oW ....
uu, kr<",n." uit."·
Joo .. Moe<., die <en .. I~ i. ".., ,ok

bjJ <Ie ",rtiel'ng.n ,n he!

"-'g.:lijb _

'''""2'" <Ie "", .... i"'"1

'.,"",I~.n, Iw.. ,""olen In ""

Gfoo'"!'"

,ok .an do be~<oo<
"Jo .roc"' , mel dra>I~ o•• ~.od<n,
F.e.
hJ ~ g..... .,.".;Iat, ok Grooi.!", .\~<l"n bel«oo " .. n·, I.
ok b"m.wwe"'on ok 10""1,,,_ Ihj bel,,,,,,,, on ~", .. r<llm ''''n "J.
vnr ... v..... oop ... ok (omil"_brou ..~,,j,
he! R"".,.
<1>""" Onnjet:oom-«>r>«," , Eeo r><t1e"'JC .. n de I'>dA·I,,,,,, ... "-'I
doorTon Ho". ""'''' OOloch", .... n . 1, .... " ~""< Ik. prh"rI<e<IlIem
:;:::!~,~:"'f~;:I~~~;'f~;'~~"~~fif~ ",brou " ,.
Gohoel uil
i, M«> "'¥ nie" Op I jUo, luoge<n ~ ij In ok
l'aI<,u ...J " .. Do: Esc~ IWl1<IIjk. IlJ,,,,,,,I(lmI'p<ler "'.en """,mono<
"aorh,j ....1 >an p>l1"><iaat word! "klool«n, II" 'f»OO~J<," u"~l lj~
van m<. Jooro .'.1 ..... n jortI. 'TW"~ S;uwl" do Bu,,), ok M"""'g .... I'
word, "1' ok« do@: ,',,"roUen <l.!or
F.I, Tim me ".~ , "", ""I , >on d<
<l« 1""';'I.o.n<. - .... u u,-fiJ. _ de
reed> ""~h. I ,.t>d nur dil ""''''Y_
e.... """",,,, """ j'erode S.. "
IWricitf,f'm il,ie. weld

,,,,pos..

'i,....",

,,,,,,rod ""

,,,,hi

Tcrugkccr?

,i<" .,,' 10"'1"'''0 "...
'
1
'
0
0'".'
n",
kone ",,"';n. """~" I i~ mi"d;"n
M<" ,,,,

ok<lee l,aad, m... , Iu" «n " "uw po"It_.. N1<I "1' ,.eel

l il;"k

~~'~~I,';,tl~~ ~~'!"~~~~~~I~f! ~,'f~~

O.'"iHe li ng
"" b",ngrij'
.1.1 .... 00< -

pu.',

"~om'n
Oooi'<ru"l<"
op h<l
con'o "'n ""'~

.1, ,k ...... .,..., g...,,"d bon. "1' ""n
onde, " "."" ""I "0' 'erul,

:leg

r><>oLl"""" , " M~_'"""","~
_dr>, A,6, W'",,",

Maenlcgd: f25.- exe!. 1'0'"0
Me"!.enhord

(Ro, ' ~rdlm):

f)O,- exd.l'orlO

Dc moraa l in hel handd.leven van Mr RudolfM ...., 1? 18:
f2,50 indo P0riO
Pimpdmccs-kaan va" Gloria,
mel envelop: f2.- incl _ 1>0"0
CD Lola r.-kes, \'iool: f 25,- ind POri"
Vln Mc<:s & u)oncn kle in aama l l>oiyc"cr d",scn ,
"i" iLli,"n.! voor na",,"" familickril1g, ovcrgcnomel1 :
f 12,- indo l"'riO

Hcsldl ing kan door b."" ling "'0 Stieh,i"g GM

***
Josine A. Simons-Mees
(Rdr, NP 338)

~--

Vorig jaar vermeldden wij reeds
d:J.r III Roncrdanl naar deze
IOnedschrijfs!er
he!
Josine
Simons-Meespad IS genoemd.
Zij werd in 1863 als dochrcr van
een flrmant van R. Mees &
Zoonen te Rouudam geborell .
Zij debutecrtlc in 189 1 als
toncclschrijfster ell schreef gedurende ecn denigtal jaren eell aanzienlijk ::tJ.m::t1 korterc en langere
toneelstukken in een psychologisch rcalistische st ijl, die in zij n bes!e mOlllenten irOllisch
gerint is. Haar bekcndste werken waren o.m .: "De Veroveraar~ (1906), "Aric's huwdyk" (1907), "Levensstromingen "
en "Een pJ.ladijn" (1909).
In 1904 schreef1.ij "Een moeder" dar in 1905 werd opgevoerd door de Koninklijke Vcm:niging Hct Ncdcrlandsch
Toned. Ecn opvorring in 1981 door Tonedgroep Centrum
met in de hoofdrol Ann H ::tsck:J.mp, is in ollze Kronick nL
30 gerecenseerd door J::tap Mees PRzn.
In 1894 was Josine gecrouwd met Dr L. Simons, oprichtcr
van de Werddbihliotheek: zij ovcrleed in 1948.
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De afgelopen dagen zijn
onder erbarmelijke
weersomstandigheden
wedstrijden in het betaald
voetbal gespeeld. Zou het
niet beter zijn wanneer de
KNVB een iangere
winterstop inlast?
Door PAUL DE LANGE
Hans Westerhor, tTamer Fe Groningen: " Ik denk dat zo'n beetje iedercen voor een langere winlerslop is,
omda! je dan problemen met het
weer zoals die zich nu voordoen
grotendeels voorkomt. Ex!ra wedstrijden op doordeweeksc avonden
in augustus en september lijkt mij
een goede optie. Op het moment is
het hier in Groningen onverantwoord om een wedstrijd te spelen.
In het noorden is he! extreem koud.
Donderdag trainden wij. Na veertig
minuten moest ik het voor gezien
houden, omdat enkele jongens over
bevroren neus en vingers kJaagden.
Zelf kon ik nauwelijks meer praten.
Het veld in het Oosterpark ligt er
goed bij, maar je kunt toch ook het
publiek nie! in de kou laten zilten?
Toen even later dat advies van de
GG&GD voor de wedstrijd tegen
Heerenveen kwam, hebben we contact met de KNVB gezoeht. De
bond had begrip voor de omstandigheden.'"
Luuk Mees, voorlichter GG&GD in
Groningen: "Door de kou en snijdende wind waren wij bang dat veel
toeschouwers in de problemen zouden komen. Vooral die mensen die
een zitplaats hebben. Tegen deze
kou kun je je nauwelijks kleden en
dan moetje maatregelen nemen."

