Srrrrtariaal: Mrsdagl(ftlll 1.3941 C) j)rlOrtI

Familieberichten
Vijfennegen tigja rige:
01lltlllgs. op 1 februtlri. In:rriktr IJrt kralligr olldstr lid IJIln onu
fomilirgrllleemclJap. Lllll/Ije Dor/JOut Mus-de Vries (NP 266).
hovel/genoemde
luftijd. omgeVeil 0.11.
door
/)tIllr drir WOIIS
(V.I.II.r.) Louis.
f-ItlllS ell !Job.
Onu
diepe
respeaen l

Gcboren:
Nepcan (OntJrio), 17 juni 1995. RJymond Hendrik Hohforster, won van FrJnklin cn Birgirre HWAdr Hohforstcr-Ahing
Mccs (G I3, NP256).
Zuidcr PJarl, Z-A, 28 mci 19%, JCJn Pierre Alt ing Mees, won
van Pierre-u,uis LAAzn en Suzanne Airing Mecs-Hendriks
(G 13, NP256).
Hoofddorp, 16 juli 1997, LisJl1ne CJrolJ Maria Mees, dochler van Mark CFWzn en Ellen Mces-Mooren (RI3, N1'332).
Rorterdam, 23 seprember 1997, Daniel Willem Ourilh. won
van JoP en Suzanne Hilde BJdr Outilh-Mecs (G 13, N P284).
Singapore, 17 november 1997, Reinout Armand Hendrik
Mees, won van Ludovicus Jacobus Hzn en Maureen Thcrcsia
Carharim Mees-Pieters (R 13, NP317) .
Haariem, 24 november 1997, Roebnd Herbert Cordemeyer,
won van Herbert en MJrlies U\edr Cordemeyer-Oorhour
Mees (G 13, NP268).
Rorterdam, 8 december 1997, Bas Joris Hcrmannus Mces.
7.oon van Joost Hzn en Sandra Mees-de Buvry de Mauregnault
(GI4, NP282).
Barcelona, 18 maart 1998, Rebeca Angelillue Mees, dochter
vall Nanno WJ7.n en lrrene Mees-Mlatiari (GI3, NP297).
Leiden, 7 april 1998, Linde Maria Elisabeth Tillmanns, dochfer van Francis en Hermance EleOllore PRdr (RI3, NP312).

nummrr 47, juni 1998
Gehllwd:
Tucson, Ar. USA, 1996, Marina Isabella OorhOllr Mees AHdr
(G 13, NP270) en Anthony lowe.
Vancouver B.C., 30 Jug. 1997, tweede huwelijk, Adine Mees
Pdr(R 13,NP329) en DJvid Arthur van Seters, geb. Willo\\!dale (OnLem.) 7 aug. 1959.

Rhoon, 29/30 augustus 1997, lIernardus Gregorius DorhoUT
Mees I'zn (G 13, NP269) en Daniela L.M.E. Sondeijker. geb.
Amersfoorr, 19 aug. 1968.
Tucson, Ar. USA, 1997, Stephanie HenrietTe Oorhout Mees
ABdr (GU, NP270) en Richard Stowe.
Eerbeek,9 april
1998, Maria Hen riette Oorhout Mees
EJdr (G 13, NP264)
en Gerrit Frijlink.
geb. Middelharnis I
novcmber 1943.
Overled e n:
l'ymble (Ausrr.), 12 lllaarr 1993, Perer Fead, echrgen. v. Constance Mees CAdr (G 12, N(252).
Apeldoorn, 31 aUgUSTUS 1997, Delphine ARPdr Mees, geb.
1915 (RI2, NP309), weduwe vall Sandor Weidinger.
Rotterdam. 23 dccembcr 1997, Hcndrik Nicolaas Durilh
Clm. geb. 19 12, (NP351), edngenoo[ van Anna E. de Bock
Nijmegen, 2 januari I ')98, Elisabeth Mees-Wilffert, geb. 1917,
wedllwe van Ouo Arnold Mees HWm (Rll, NP3(2).
Zuidbren, 15 jalluari 1')98, Hiuerus Emanuel Mees HE,w,
geb. 1923 (G 12, NP289)' weduwnaar van Wies Siemt:ns.
Cardiff (Wales), 14 maarr 1998, Anthony Whittaker, geb.
1923, (GI2, NP286) , crhrgen. van Marjolaine O. Mees HEdr.
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Or de hatSle 30e mei va n d ie
millcn nium gall hel gebcurell en
kunnen we U als "vcrwantes" niCI
mis.scn op de EERSTE G ROTE
FAM1Ll EDAG.
Ilet worde geen circllS, maa r

wd cen mc ngcling van fcs livilcilen in hel cemrum van hel land op
meer dan ecn locatic, aamrckkclijk
voor aile &milicloocn van jong (0(
011<1.

Notecr J us:

ZO N I)AG 30 MEl 1999:
GROTE FAM1LiEDAG.
Wij houden U or de hoogtc!
Hel is orlZe bcdoeling slcchts

om de ca. 5 jaar w'n fecslel ijkc
familicdag

Ie

houden.

Organ isarie:
Woubruggc,
Madeline

$ocs('

Lucas

Dricbcrgen,

Roland
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Familiedag, zondag 25 mel 1997, Narwal, Wassenaar
E.cn gC1.clligc bijecnkomsl. wooerom met cell bcpcrkt aanlal dcclncmcrs, 33, maar daardoor wel cell hcchtc cenhcid. \Y/e
hidden 'I.Oals steeds maar cen korte formele vcrgadcring, waaTin I-Icnk cnkc1cn speciaal wclkom heet die nog nimmcr gCWCCSt
waren of lang gcledcn, 7.0..15 Jenny Sas-Mccs met haat dodncr
Joke, Philippine Mces, de zusrcr van -Ionia, Marie-Louise meT
Carel lI i t hel nest Goslings-Met's, David, 1.0011 \'an Jaap en
Glori" en Tllii POt, de Twcclingl.llSICr van Licke Mccncns. Dan
vcrcnigcn allen 1.ich st:\andc in hcrdcnking van de famil iclcdcn
die ons sedert <Ie laatslc rclinic ontv.lllcn ... iin.
S]}()cdig geeft de voorlincr het woore! ;mn Ollle eigen IcidstCt deT Kronick-rc<IaClic Lconoor Stakcnburg-Mccs. die VOOt
ons cen bocicndc causerie houdr over de schilders vader en
7.oon Voerman: net 7.0 :lls we hadden de vadcrs en 7.oons Brellghcl en Israels, of vader en doehrcr TOOTOp. Dc aanleg word!
ovcrgeerfd. maar her eigen k un sren:t~rschap moc! veroverd
wor(len. al is er bij Voerman Jr ook cell grote inbreng van zijn
mocders kant Verbde.
Vader Vocrman is nier in re delen in hel cen of ander -isme
in de schilderkullI van eind 19de, begin 20s!e eeuw: hij ging
zijn eigen wcg, blcef in her Oosren. geboren in 1857 in Kampen, als lOde kind van boer Hendrik Voerman. Heel jong
!ekende hij al bocrcn ui! de omrrek. Op de bgere school Ontstond een levenslange vriend.schap mel \Y/. B. Tholen. Mel
behulp van cen oom moell[ hi; in Amslerdam 01' de Rijks:tcademie sruderen, sarnen mel o.a. Willem \'<'ilsen en \'<'illy Marlens: dal was cen oom van Leonoors mocder Mccs-van Srolk,
die in 1908 leerlinge was van vader Voerman. Sindsdien verbond een jarenlangc vrielldselIJp de gezinnen Voerman en
Mecs. Vocrman \'crbc[eT{ zichzelf nog in Brussei ell AlHwcrpen
en krijgt cen subsidie in Amsterd;1ll1, alwaar hij exposeen en
Breitner en Isaac Israds leert kennen. maar ook Kloos, Verwey
en van Deyssel. Dan krijgt hij het atelier van Josef Israds aan
de R07.engracht en schilder( hij impressionislisch en geeft hij
les aan Jan Ve rkade, de 7.0011 van de arrislieke opriclHer van de
koekjesfabriek. Mel j:I11S ZWiter Anna ontstond cen ba nd en 7.0
kwarn he! rol een huwclijk: niel llaar de zin van vader Verbde, maar 7jj 7.cuen door en vcsligden zich in Hanem, erg ttnvoudig. Vier 7.oons en een cloehler kwamen cr. Vocrman ging
ondcr invlocd van Franse schilders over naar w:t! hij nocmde
zijn Iheorel ische periode, mel \'en:envoudigdc vormen, hcldere
kleuren etc. [ntusscn groeidc zijn feputJl ie en zijn aantal exposities en in 1896 kwam zijn eigen huis, mel behulp van (Ie
Barel, in Kampen gen.-e<i. Gaslvrij oord werd het voor vcle
kunsflinnige lijdgenoten, als ook voor de familie Mees-van
Stolk, die hem Illeemaakle als een grOle stille man en zijn
l'fOUW \'rolijk en vol grapjes. JOOSI I ludig, profc~r in Wageningen, bracht zijn hele ver"IA'lmcling Vocrmans vcr weg vall de
Grebbcberg naar Rotterdam: desondanks ook daar geen gcluk,
alles verbrand in mei 1940. In 1941 overleed vader Vocrman.
Van zijn vijf kinderen werd lijn zoon Jan ook een bekend
.schildt·r, heel anders dan zijn vader: die ~childerde de lJssel. de
rivier met (Ie grootse wolkenluehten erboven. Jan werd groot in
het kleine, l1lcewerkend :l:ln dc Verbdcplaaljes: planten, blocmen, insecten. Thijsse, de grOle n:HuurkennCf, zou ];ijn Stuwkrach! worden. P:IS 01' 1;ljn 23ste jaar gillg hij na,lr (ic AC;ldeIllie in AIllStercblll, uil onder de vleugc1s van de grole vader.
Maar da:ll·lcerde hij lilhograferen en ook daarin kreeg hij grote
faam. zie zijll blenders elc.
Dc spreeksler hedl :t1dus de werken V~1l vader en 7.00n
gocd lcren kellilen door de banden van haar f:lmi lie en er van

gellotell, behalve lOen (Iieven h;I:J.r Zeeuwsc
lu!is leegha:,ldcn: een schilderij "Koe in een
stal" van de 18·jarige Vocrman Sr is nooit
teruggevonden.
!cder was opgclOgen over dere interessante causc:rie: l..conoor heef! de bijwndere
gave om haar gchoor Ie boeicn, waarvoor
ieder haar harrclijk dank!.
Ais de vOOr"liner ver\'olgens hel woord volgcns uadilie :tall
Peler gc.'Cft, die de Me-/.cn-heker relOur gekregen heefl van Mieneke lIit Vancouver, de hatsle winnares, loopl alles anders dan
hij gedacht had. Want al gauw blijkl uit zijn woordell (tat hij
stilletjes de voor"Litter zelf 01' het oog heefl als kandidaat, wat
voor"Litters ge-Licht docl \·erstrakken. M;lar cr is geen pardon of
uilweg en Peter nOClllt gocde redenen op. Door omslandigheden heeft llenk Ie maken gekregen met oude gebouwen in
ROllcrd:ull wals de Laurenskerk en de oude hof,es Groenevelt's
Liefdegesticlu en Kuyl's Fundalie. Als bestuurslid volgde hij de
bnge f.lmilierraditie en to was daar Ilier aileen restaur-Jlie en
conservering a:1Il de orele, cIoeh ook lIloest hij ill twee gevallen
mcewerkell :1:111 cen ovcr elit ondcrwerp verschenen boekjc.
KOrtOIll, het hclpcn insr;Uldhouelell van deze eultuurmonllmentcll . 1.oals ook 1111 weer de I.org voor een betere archil'ering,
hoon :.(eer zeker in de c:HegOTlC die de beker wil belollen, vooral als dc 1X:lfOkkcne lieh lOegewijd in/'<:l in de maatschappij.
Aldus heefl het bcsltlur stilletjes de:.(e heker roegewezen aan
hem en onder ;Ipplaus krijgt hij de beker in handen, wei nog
wat vcrbijsterd, maar lOch in staat voor de7.t' eer hartelijk Ie
danken en enkcle bij de genoemde aClivileilen behorende ervaringen Ie vertellen.
Dc lunch, 113 hel aperitief waarbij gdegenheid is voor
kopen .,.;111 Mees·arrikelen. wordt 7.owd binnen als builen
gcserveerd.
En dan komI de middag, die beSt wei de middag van penningmeeslcr I bns Ie nocmen is. Want eerSt weet deze met ·.tijn
grote forogr:lfeenedmiek OilS alien, regen de <:on in, 7.eer fraai
Ie vereeuwigell (zie bijga;mde foro) en vervolgens geeft Ilij ons
een reh:ls van I_ijn zeiltochl in 1990 mel een vriend, verluehlig<] met de door hcm gcmaakre dia's. Die tocht met een vrien<]
ging naar de Azoren; de reis dUllf<le 58 <lagen, waarin ruim
7.000 km werden nfgclegd, hetgeen hem de "Kars"-bekcrople.
verde. Dc "Kars"·beker is een ja;lrlijkse wissdprijs van de K.R.
& z. V. "Dc Ma:ls" voor het ·,.eiljadn d,H in een jaar de meestc
·,.cemijlen zeilend heeft afgclegd. Ecn hcgeerdc uophee.
I-bn~ mnaktc de TOehr met zijn schip "Valerie". een In
Engdand gebouwd 1.eiljadH van her rype "Ri\'al" met een leng-
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Ie van 9.60 til. en een gewiehr van 6 ron.
Vanuil Colijnspl:l:t! in Zeeland ging
hel via de Ooslerschelde cn de Roolnpm
direct naar Newhavetl aan de Engelse
Zuidkusl en vandaar tIlet enkele tussenhavens llJar l~almOllth. Falmouth is cell
goc'(\ Start punt voor een dergelijk lOch I.
aanga.ien het in her uiterste Zuidwes[en
van Engel:tnd lig[ en aile ftcilite itel1 hiedl
om hel sehip Ie bevoorr:tden en de ui[rusting nog ccns goed te conuoleren
resp. aan te vullen. Dc bdangrijksle aanvulling was cell kleille noodl.ender, die
door de British Coastguard werd aanbevolen. De7.c instantie bcvindt 7.ich met
een groot station in Faimolllh, dat
hcwehr werd om waardevolle adviezen
in te willilen voor de IOcht die ~Valcrie"
Ie wachten stond. 01' de vraag of men
redding 7.OU kunnen bieden als het midden 01' de occaan tor prohlemcn komt, werd geanlwoord:
"'what do YOll thin k or
our Nimrods, they
kan find an cmpTy
Coca Col:! lin in the
ocean". Een Nimrod
is een gea\'aneeerd
verkcnn ingsvlicgt uig
en het anrwoord gar
enlgc rust.
Dc rocht vall Falmouth flaM Punta Odg;[da 01' het eiland
Sao Miguel, dar als eerste eiland vall de Al.Orell wcrd ;[angelopen, dUllrde van 7 tot 18 juni. 01' die locht werden sleclH5 vicr
schepen gel.ien. Aan rwee sehepen werd over de mariroon een
bericlH voor thuis meegegevcn, dat alles gocd was aan boord.
De warervoorraad bcdrocg bij \'ertrek 150 liter en aan brand-

stor wer(1 110 liter diesclolie meegcnomcn, die hoofdzakelijk
voor het opladen van de aCCu'S en het in- en llitiofX'll van
havens werd gebruikt. Op de oceaan hecrt ecn klein zciljadn
niers aan zijn moror om hel sehip voort te sruwen, aangezien
daarvoor {Ie brandstofvoorraad vediC klein is.
Na het verlaren van hel Cotllinemaal Plat , waar ook Engeland op ligt, wordl de oceaan al gauw drie 101 vier kilometer
diep en 7.el de lange oceaandeining in. Dc dicplcmeter werkt
dan niet meer,
Na 500 km. uit de kust is dat ook het geval met de apparatuur voor clecnonische plaatsbepaling, aange-lien de signalen
v~n de kustSC:ltions nier meer kunnen worden ontvangen. Voor
plaatshep~lillg moest toen op de sc:nant worden overgega~n.

Or 13 juni om 23,00 uur kwamen twee walvisscn tol op
10 meter langs7.ij het sehip, wat schrikharel1d was. He! was een
hcldere nachr en de zcc lidme, waardoor de hanen die de dieren 7.wommen, liehtgrocn onder
het walcroppervlak ziehtbaar
waren. Volgens de boeken is het
dan gocd om de motor te Slartcn
ell de schroer lang7.aam te bten
draaien. D;II veroorlaakr een
gduid wat dele dieren nier ken lien , waardoor 7.c weg gaal1. Men
mag 7.c echter niet laten sehrikken, wanl <lat lOU tot een klap
met de Slilart regen her sehip
kunl1cn leiden. De bemanning
vall de ~ Vale r ie" was aan de
grond genageld en deed niets.
Na 20 minuten verdwenen de
dieren weer. Was ~ Val e rie~ geaceeptcerd en gold her s1cchrs een
begroeting van de wachre rs van
de A7.0ren ?
Her is nooir bcwczcn dat
een 7.ciljacht door een walvis is
aangevallen.
Tijdens hel \'erdefe verloop
& jami/i,d", drdn' mrn wn"n: Nmlr A/ri,,! /Iftt"!, Nono Wijm••m. Rmuft/, ,,, EWri /Ifo/, Purr m EMma /IfffJ,
van de reis werden nog vijf maal
f.tonoor SlIIkrn /", 'X-Mrrt,
M"r/llrlti M,t"t, f).""dj(lz nMrrt, II"", '" Margor Oo,holll Mu., jan", jill'" M,t>, walvissen waargenomen, ma3r
j"'''} Sm-Mm, jolr, M"m,,,,·SIU, l.u(IIt'" Ann,!i, AiffJ, MII"< ",joop MffJ. An VTfflf,-MffJ, Anloinm, c"J!inf'-MffJ, steeds op grotc afsl3l1d.
M" ", ltJui~ V;~nlt"-c.,dinf,J. uml (itHl",,,.. P"ilipp"" tI, lJorr.Aitt"J. Lith Aitm"lJ. 1"hil Po/-Murlt",. Rud"'f '"
Bij aankomsi III Puma
Delgada kWam de ~ Valeri e~
CIJriJl)" AlffJ, Ro!.",d M It/, H!", M,n, M.If/,Ii", '" Mulnr!rr !lon/· M,N.

N,,," '"
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naast een jaclH uit de Verenigdc Staten Ie liggen, dat tussen
Bermuda en de Azore op een slapende walvIs was gevaren . Her
dier maakte zich met gewtid uit dc voe ten en beschadigde
daarbij hel roer d:lt bijna nici tl!('er te dra:lietl was, doord:u het
krom stand. Met moeite had men de Azorcn wetcn te bereiken.
Dc 1'otvis, de meest voorkomeJl(k w:llvissoon rondom de
AlOren, kan wei 20 meter lang worek'n, 50 t01 60 minuten
onder water blijven en duiken lOt 2000 !1ltlcr diepte. Daarna
ligt hij ongeveer een ullr aan de oppervlabe om zi jn wurstofhuishouding weer 01' peil te brenge n
en is dan moeilijk voor een :t.eiljKht
Ie zien , wlang hij niet spuit. Dc
golven rollen immers steeds over
zijn rug die n:wwclijks boven water
kornt.
Dc Awren zijn Portugees en in het midden v:1ll de 15e
eeuw door POrTugal ontdekt. De cibndcl1 waren onbewoond .
Dc ,\fcllipd bestaat uit 9 eil~n de n die ruim 1400 km. ten
westen van Portugal liggen op cen richel waar de aa rdkorsr
zacht is, de "M id-Atla ntic Ridge". I-let zijn vulkaan ei landen
van slechts 4 mil jocn jaar oud. Zeer jong in vergelijking tot de
meer onder de kust gclegen Kaap Verdische eiLlllden, dic 120
miljoen ja:lr oud zijn. Dc eil<1nden zijn ?eer klein. Sao Miguel
is het grooTStc en meet GO bij 10 km. Hel ?.ijn spclclenknoppen
in (Ic occaan. In werkdijkheid hoog opgestuwdc vulbantoppcn die boven water uitsteken. water van 4000 meter diep.
Dc hoogste vulk~'llltop is die vall het eibnd Pico, 235 1 m.
boven de l-cespiegel.
De eilanden ·(.ijn over het algemeen groen en lenen zich
goed voor w~ndcltochten. Zo ontmoette de bemanning van de
"Valerie" ecn gTOep oudere Nederlandse dames, die de Azoren
over wanclelden. Ze lieten zich van <:iland naar eiland overletten en waren erg enrhousiasr over de vergeziclnell, mooie bergpaden en heT frisse zon nige wcer. Voor OilS hegrip staat het lOeris(lle 01' de Azoren nog in de kinderschoenen. Het leven is er
goedkoop. de mensen zijn aardig en de eilanden stralen rust en
tcvreden heid uit. Landbouw, veeteelr en visseri j vonnen de
bdangrijkste middclen van bestaan. 'Ior in het midden van de
zevenriger j~ren was de walvisvangst rondom de eil anden heel
bebngrijk, maar die (ijd is nl! geheel voo rbij . Dc manncn 01'
de thoren stonden in het buitenland bekend als goede walvisvangers. Vden zijn geemigreerd naar de Verenigde Staten.
Op de cilanden zijn ved bloetll("tl. De Hortensia is de
narionale blocm cn groei! overal in het wild . SOtllS nemen de
strlliken boomachrigc vortllen <Ian .
01' hel eiland Sao Migud werd een auto gehll urd en ccn
bewek gebraclH aan de plaats Furnas met zijn vde heet water
bronnen, solfataras genoemd. Het \V:Her borrelt !tevig alsof het
koob ell de brollllell zijn gehuld in sroomwolkell, die een sterke 7.\vave!geur verspreiden . 01' hct cila nd zijn ook vee! :l.llanas
plamages.
De zcillOcht ging vervolgcns verder langs de eibnden Terceira, S10 Jorge, Pico en Faial.
In 1957 werd Faial gecollfrotlTecrd met een vllikaanu it bars!ing die ruim eell jaar aallhield en mer hevige explosies en
lavasuotllen gepaard ging. !3oeken spreken van lavafonteinen
van 15 meter hoog en gesrold bva, ciat tot 500 meier hooglc
de lucllt werd ingeslingerd. He! eiland was grotendeds Ol1truimd. Het ging om een geheel !lieuw vulkaan. "[()(en de kegcl
zich sloot lag de 101' 160 meter hoven de zeespiegd, precies
voor eell vUllrtOren en was he! eilanJ !wee en eell halve vicrkante kilometer groter geworden . Inrniddels lteeft de zee er
\\leer een vierkante kilometer va n afgek:tlfJ. Va naf de "'Valerie"

bood de vulban een spenacuiair aanziell1 vall een stllk aarde.dat sledn s 32 jaar oud was. Er groeide niels.
01' F:lial ligt he! mooie sudje.- Horta me.-t de.- beste.- marina
\'an de archipe!. Veel nationaliu:itcn komt met ("r tegen.
lmlllers de Awren vormen een knooppunt voor zedjachlen die
op weg zij ll va n Amerika n;lar Europa v.v. of verder.
Ook voor het luchtverkeer zij n de eilanden een belangrijk
kruispunt. Zij 1.ijn lelterlijk een baken in zee d.w.I. voor/jen
van sterke radiobakens. Ook '"Valerie" had hler plezier van bij
de n:wigatie.
Va n Faial glllg de reis rerug n~ar
I'atria via Sark, een v~n de Hritse
bnaaleihnden, clat na 15 clagen
werd bereikt. Opnieuw kwam de
"Valerie" skeins vier schepen tegen
en werden opnieuw aan Twee schepen berichten voor 1I1\tis doorgegeven. Daarna ging het naar
Ramsgate en vandaar naar Colijnsplaar.
Het was ee n lange reis. Dc langste rot nu toe en misschien
wel voor altijd. Dc oceaa n was indrukwekkend in al zijn grootTe en eenzaamheid, soms beclreigcnd maar meestal vri endelijk.
Dc deining was hoog maar erg lang, md:tt het goed wilen was.
De "Valerie" heefr nallwelijks slechr weer onclcrvondcn, maar
daarvoor was her rijdstip va n de reis zorgvlllclig gekozen.
ofschoon dal niet altijd iets zegt.
Op de oceaan is de mens heel klein en "Valerie" een norendol"
Men is cnrhollsiasr en beloonr Hans met een warm
ap plalls, lH1 we op dezc Wijl-C eens ecn zeclOclll hcbbcn kllnncn
meebde\'en.
En zo kon icdcr na dc gezamenlijke thec terugzien 01' ccn
geslaagd samenzij n, dc rcrugreis aanvaardcn .
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j.Ac.A. ])",ho"l Mcc'. I","n ing"'''''>!'''. Seh,,[{crslaan (,. 5708 EB Itel·
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Cornrnissie voor de Kronick:
D,s Eleonore F.T. S!ahllh"'g-Mees. re<iae, ie-ad,,'s: Grome \XIelning .18.
5062 PC I~orre,dalll
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Delphine Weidinger-Mees
191 5- 1997

INP 309)

Ecrste hcrinnering :tan Ficn: 01' - IVaI 30
november
I dec~mber 191 5 gCWCC5( moe! zijn
- werd ik 's oclHcnds vroeg door mocdcr naar cen
staapklmer in ons locnrnaligc IlUls de "Gcclmo-

or

len" Ie Vaasscn lllccgcnomcn om cen ccrslc blik tC
kunncll wcrpcn 01' mijn pas gcborcn 7.nsjc Ficn.
Zij was kenndijk op cen voor rnij duislcrc wij1.c
(W:IIH :I:l.n het veThaa! van de ooicvaar wcrd door
orlle oudeTS nie! gcdaan) bij ons gcarrivccrd. Oi t
was het begin van cen gczamcnlijkc heerlijke en
uiters! harmoniCLl1.(' jcugd. Veel samcn spdcn - we haddcn er
aile 'ijd voor, wa nt we krcgcn [hillS lcs v:l1l meestcr Ve rsteeg in een huis, gdcgcn in ce ll bnddijkc omgcving, W;taT veel
gemusicccrd were! ell logc's haas! lOt de norma Ie inl>ocdd
behoordcn.

Een dccl van haar middclbareschooltijd bmcht Fien doo r
op de !IBS in Apc!doorn, n~:lr wc!ke gemccnte wij inllliddds
verhuisd waren. Sicchrs ccn d('el van haar H BS-lijd, omdal Fien
plolSeling T IlC bleck re hebbcn. Maandenlang lag 7.C in ('ell
onverwarmde slaapkamer. de ramen wi,d open, tcrwijl wij, in
de wimer, gcklecd in dikke overjasscn, om haar bed Z:lten.
Gclukkig werkte de Sparraanse kuur gocd en was ze, na 6 maanden, weer herstc!d. Zc maaklc de H BS niel af, maar ging een
opleiding K&O (kinderverwrging en opvocding) votgcll in
Amsterdam, waarna ·le ging werkell in di ve rse instilUten voor
kinderopva ng. Dc moraal van dele periode: schoflics uit de
Jordaan zijn V('et aardiger dan rijketuis kindercn uil hct Gooi.
[n Amster(lam o mmoene 7.1: de Ho ng:mrse ehemictls S:mdo r Weidinger, mct wie zc al spocdig trollw(le. \'Vat een a:m winst
was Sandor voor de helc familie door :tijn grote eruditie en kostelijke humor. Olll ccn enkel voorbeeld te gev('n : over lX:n weinig gewaardeerde tante sprak hij ahij<1 als 'irri-tante' en cen
anorel"ia-achrige overbllurvrouw, Nc!, die veclvu tdig voor haar
raam Ie zien was, werd door hem ' Nd Greco' gedoopl.
Dc 2de W.O was voor Fien en Sandor ('en hij7.0 nder 7.Orgelijke periode daar Sandor ecn jood was. II;j o\'erleefde dezc
beprocvi ng criner, als vrijwcl enige va n zij n naa.~te fiun il icleden, dankzij onderdlliken bij on:te ouders in Apddoom.
Na dc oorlog werkle Sandor op lX:n laboratorium van
AKZO in Delft en daar woonde hel gC'lin Weidinger ook. l Ocn
Julie en ik, mel onle dochle rs Leonoor..:n J udith, in 1953 na
15 j:lar noren-leven (N .1.), weer wa ren teruggekee rcl, werd he r
oll(lerlijk hllis, Ge nista in ApeJdoOTll , VOQI" beide dans het oo rd
waar we ecn d ee! va n onle vacanties, gCl~lI1l cn lijk d ikwijls,
doo rbr:achlen. Hoogtepunten: St. Nicola:ls en hct Kerslfeest,
waarbij Fiell altijd, als vaardig pianiste, de hoofdrol spedde.
Mlar, als de herfsl van Fien's leven is bego llilen vellen de bij dar
seizocn horencie slOrmen enke lc voor haar bclangrijke
~bomen~. Eersr, in 1962, Sandor. lOcn hij, door cell hartinf.1C{
getroffen. maar nog le\'end, thuis op de amb ulance wac hne,
waren zijn barsre woorden: " \'(Ial is dat 11\1 weer typisch joods
om zoveel drukl e Ie veroor£akell over cen ktci nigheid." Oric
jaar later wcrd de oude "boom", mocde r gevc!<L ook door CCII
hartinfarct. Ma:lr. het vresdijks te, wrccdsle w riies moesl nog
komell: in januari 1990 stierf dochre r Anna Pauline, n:! een
zeld"l.al tll Illoedig ge(lragen ·,.iekte. Ouk Illl blcek Fie ll in St;I:!t
Ie zijn door te gaan, waarsdl;jnlijk mede gesterkl door de
welenschap dal famiticlede n e n haar ongelofdijk uilgebreide
en trouwe vriendenkring haar nict in de Sleek 7.ou(len bIen.
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Fien mel haar kinderen ach !erblijvend is
ailee n, maar ·reker nie! eelluam. Mel bcwonderenswaardi gc vee rkmchr zocht 7.e . Anna Pauline
leefde wen nog - een eigen weg. En die voerde
n:lar ·ti:I"cl . Tegen ai le be1.\veri ngen in van "doe dat
IOcil niel, eell7~1amhe i d zal je deelzijn," laat l.C op
Ilel verTe eiland door een neer,e, lockonmig architec t. een verrukkclijk hillS bouwen. Als dar er
Sla:H Cil de tllin , een fcest van wilde btoe lllcn Illcr
als accetH - als in de Hof V:11l Eden - een knoestige, oude appclboom, klaar is, dan blijken de
zw:mgallige voorspdlingen nonscns gewcest.
Her hllis wordt - als eens de ~Gcelmo1cn" cen ocrgezcllig togeeroord . En war een activiteiten
01' sociaat en mU1.ikaal gebied ontwikkelde Fien l.elf! ~ De
Cocksdorp, c'esl moi.n 1.01Il.1:, met enig recht, gczcgd kunne n
hebben , en ze bleef tot het eind van haar ve rblijf daar. bC""leten
van <Ie natllur en, voora\. de vogcls. die 7.e met haar ahijd meegcvocrde kijkertje bcspiedde.
Fien was tocn 7.ccr uitgesproken va n mening dat Texel haar
ved meer aansp ra k dan "die donkere bosscn van jou in Ape1doufl1. ~ tk W:1 5 da n ook hoogs t verbaasd wen ze opeells tiel
welen dar l.e v:ln plan was hlar huis Ie verkoren en na:tT onu
serviceflat in Apeldoorn Ie ve rhui u n. Voor dcze onverwachtte
koc rsver:andering mocst ze cen bijwndcre reden hebben ve rmocdde ik direct. En, inderdaad, naar ~chleraf bteek uit corres pondentie aan dochte r Anna Pauline en crvaringcn van bijv.
haar dicrhare vricnd in en nichl Lieske van Wocrden, we rd Fien
de taatsle jarcli wei huirengewoon vergcelachtig en vaag. Ook
:tij zd f had dil waarschijnlijk opgemerkl ell dal deed haa r
in1.icll, dar:te Ilier :llIecn op Texc! moeSI blijven wonell, maar
bCler kon verhui7.en naar Apcldoorn, dieln bij haar schoonzllster en brocr. [n 1989 kwam 1.1:. Ze had haar flal in o n ~.e service-flat al gekoch l. maar haar huis in de Cocksdorp nog niel
verkocht. Enigc 1.enuwslopende maanden votgden voordat haar
hltis Icnslotte toch nog cen koper vond.
Nu votgen enkcle ge:teltige jaren-~-t rois. Samen naar
mtl1.iek- en tonccla\'onden, sa men naar o nl.(: dochters (allebei
do l o p tante Fien) in EmS( en Epe, samen naar haar wo n Kees
en zij n vrouw Marlies in Piclcrburen en samen gellteten van
wcdert.ijds familie- en vrie ndenbczoek.
I-lelaas, lang-lamerhand werd hel duidelijk dal zij hel
slachrofTer was van de gevreesde ouderen-:tiekte die de geest
sloopt. AutOrijde n was niet meer veralltwoord, dus: weg de
aUlo ell een dccl van haa r onalhankclijkheid. Hel dwale n en
\'crdwaten begint. [(hter voor haaf omgcving is dal altemaal
wei te verdragen w!ang de persoon van Fien. met :,1 haar charmes, nog redclijk inIaC! blijft. Maar de :tickle van Alzheimer is
daarom 7.0 wreed, omdal :tij de persoonlijkheid a~tHaSI en
sloopt lOt cen deerniswekkende 7.Ombie o\'erblijfr, waarmce
vrijwelniets va n hel eens zo dicrbare coruact meer mogelijk is.
Gelukkig heefl dC7.e batsle f:lse "maar" (wam wie wee! hoezeer
Fie n Iced, omdat :tij :tich, Wilder dal Ie kUllnen uiten. bcwust
was van haaf gcestelijke ve rv:,I) een klei lle 2 jaar ged uurd, aan
hel eind waarvan zij slierf in hel ve rpleeghuis Randcrode in
Apcldoorn .
Dc wr:lnge woorden van de dichler Leopold: "Wij we rden
voor OilS komen Ilie! gemisl, na ons vertrc k 1.al her nier ande rs
we-.tCn ~ , zijn allerminst 01' Fien va n rocpassing. Zolang wij,
vrienden en fam ilieleden, levell 1.al 7.ij onvergerelijk blij\·en.
Zoon Kees schreef lerech! in haar overlijdensbericht: "Op
wal l~ ien achleriaal aan waardevolte herinneringe n heefr de
dood geen val. ~

R.P.Mm

Het verhaal van de drie Meesketiers
De drie bracts Alling Mecs (GI2NP256) werden alk-n in
Nederlands-Indie geborcn in de jarcn 1928 lOt '36. In 1940
vcrlHlisdcn l.ij met vader en moeder naar Kaapstad. Kaapsud
was halverwege lussen lndie en Holland. Holland was wen al
be-.UL Daar groeiden zij 01' in ccn licfdeml huishoudcn als
jeugdige mensen en licpcn claar ook de school en uni"crsilcit
door. Maar. met de .. Ooop van het ondcrwijs, wcrd hl"! tijd om
de vleugds Ie stfckkcn en het ouderlijk ilUis Ie n~r1att:n.
In 19;2 onderbrak Wick, de middclSll\ t;ijn slUclic en vertrok llaaT Noord Rhodcsic (huidig Zambia) m:lar kecrdc ria cen
paar jarcn Icrug naar Kaapstad.

Ilcllk, de oudstc. vcrtrok in 1953 n;lar Engel:H1cl om uitcindclijk in Onl:lrio in Cl1wda Ie bcb ndcn. [)Jar vond hi;
wcrk als omwcrp ingcnicur voor kcrnkrachl statlon.1 die lOen
erg in de 1110de waren. 1(1 1993 gillg hij Illel pcnsioen, trouwde 1'001' de rweede keer ell verhuisde na:lr hel zuiden van Engelalld.
In 1956 was de derde
:l:Oon, Ilell1l11o, oak ~fgesHl
deerd als ingeniellr ill de
clcklronica en verliet ook het
ouderlijke Iwis. Ilet voorbcdd van Henk volgend em igrecrde hij ook, eerst naar
MOlllreal en later naar de
staat New York. Vanwege de
winters die hij orl\'erdraagbaar vond, verhuisde hij na
cen paar jaren met zij n f.unilie naar Californic, een warrner en zonnig land met
indrukwekken<lc aardbcvinV.1.'H Hmk. Il"ifk
gen.
En daar zaten wij IlU. l'1n ;n Engcland, ccn in Zuid Afrika en de derde in CaliforniC. Een re(ept am clkaar nooir meer
Ie OlllrllOeten.
·[och liep hel nicI 7;0. In de loop def jaren berochr Henk
zijn broer Hemmo en 7i jn F.rrnilie in Californic en, ande rsom
kwall1 l-kmmo n:mr Canad:l voor een bezoek aan Henk en
familie. En af en toe W:lS hel ll10grlijk voor Henk om naar Zuid
Afrika te kOll1en om daar brocT \Viek Ie bczoeken. Maar dar is
niel helzelfde als cell bijecnkomsf van allen te/.amen.
Nu komt her jaar 1996. I lemmo, wiens edltgellote DoroIhy. uil Engcland afkomsrig is en die daar nag een ZlIster heeft,
belr Henk in Engeland. Hij deelt mee dat hij van plan is in juli
met Dorothy drie weken in Ellgeland vacamie te gen;eten. Wel
heugclijk nieuws, Henk denkr flU even na. Std je voor dal wij
e"en \Viek kunnen oveTluigen dal Ilij de reis va n Zuid Afrika
naar E.ngeland moel aandurvefl am zijn twee bracTS bij elkaar
re zien? Telefoonverbi ndingen l.ijn tegenwoordig heel snd en
geendrifrig nam hij dat idee aan. Nu we l"Cnmaal 'lOver 1.ljll is
her mogcl ijk om die gebeuTlenis uit te brciden met cell klein
reis;e mel aileen de broers door Belgi;': en Holland am (laar ook
r.lmilic te be'Weken. Alles komt mooi uit.
Begin juli kornen Hemmo en Dorothy Jan en een paar
dagen later \Viek. l or la:H in de avond praren wij over :Illes wat
cr in de laalste vijfcll vcenig j:lar is gebeurd . Wij komell ook,
door ervaringen Ie vergclijken. lOt de gevolgm·kking d:u wi;
.~i nd s 19S2 niet hij clka:lr 'l.ijn gewee..,l. Wiek speeh gr:lag golf
en kan een bal van het ;IfspeclvdJje w 'n llK'P geven dat die in
de verle vcrdwijn!. Dat is goe(l ell wel maar de bal komI
gewoolllijk in de verkeerde buurt van de golibaan terrell r ell

d:1l resultL"Cn in e,'n langc 7.ocklOdll om IK'm weer!e vinden en
da:trna nog cen pa:H slagen om hel bcdaeldc putjc Ie bcreikcn.
I lij had gehoord d:1I cr nIL cen nielLwc stok bcstaar. Een stok
wa:trmee je een hal gewoon hel heehl in bn slaan. Die slOk
heet, I,,'CI passend, een ' Big Bertha'. Die stokken zijn in Zuid
Afrika nogal duur maar in Arm'rib bclaalbaar en Hemmo had
er cen voor Wick meq,ebrachl. [k weel 1.eker dal hij die stok
bij de securilY heefl moclen aJngeven als een gevaarlijk wapen.
Wick is dolblij en probcert de stok een paar dagen laler mel hel
verwacille resultaal: de bal moel IIIr in he! heclal zijn walll hij
is niel 01' deze a:mle Ie vinden.
I lemma had v:lrIaf Califurni;.: een aulO gchuurd die ons
van Cal:lis naar 1I01land (en ICTUg) WI] hrengen. Een pass:Igierskaanje voor hel veer Wilder :nrro van Dover naar Cabis en
l('fllg kOSI norma:!l £40 (zes dagen) , maar ik had gehoord clal
.ll~ je et'n dagretour kaanje koopl dan is 'I ll1:1ar £6 per persoon.
Dus da! deden wij. her rerourstrookje gooien wij weg. Dc hemcl
weet wat er gebcurt wanneer wij na
zcs dagen de terugreis proberen. Dc
overtocht verliep wnder rampen
lOt grOle opluchling van Hemmo
en Wick die dir nog nooir hebben
gcdaan. 01' de OOor kom ik plol.seling 101 her romamisch bcsef dar
hier drie brocrs zijn. Athos, Porthos
en Aramis. op weg naar Holland
om daar on5 fOTtum te zoe ken en
d:lar de haTten van schone dames te
veroveren. Oit laarste is wei niet
mogclijk lVam wij hebben al famim "'flIIIIIO.
lie en finsocnlijke heren kunnen
zich dat niet permitteren. \vij zijn
dus 'OE DR[E MEESKETIERS!
In Calais staal de gehuurde auto kJaar. Helllmo STUurt terlVijl Wick. die uitsluitend aa n links rijden gewend i~, voor vijfriell minl[len de oge n maar dichl doel. Zo Olltrnoeten wij weer
de familie Evers in Brussels. Yvelle is een verrt~ nichr van Illoeders kanL Oaarna. in Iiolland. orne IJJlte Gieneke, de jongste
zuster v:m oll'l.e moeda Caroline. Verder naat Baam waar orne
nicht Eleanor ('Nono'. clochrer van Riet Mees-Wijsman)
woon!. Ilij haar 'rusten' lVij rwee dagen uit am de omgeving te
zien. po/Tertjes te elen en de Arnsterdam se grachlen door te
varcn. Er zijn I.Ovec! dingen Ie docn maar met weinig tijd kan
niel alles, 01' de lerugreis kolTie bij M3fy-Hallllah ZijlstraKroner. dociller vJn Emil ie Kroner, derde lusrer van orlle
maeder. Aan :llll'S komI een eind en wij arriveren lerug bij
Cabis, geven de auto rcrug en vragen ons af hoe wij met het
veer rerug komen. \Veer vragen wij am een dagretour ka:lrtje
(ell dit om aclll ullr'~ avonds). Wei meneer dar is 30 frank elk.
Hel spijt rnij 1ll:l:lr k:m ik mel Engelse ponden beralen, hoevecl
7.011 dat zij n? Wd men(.'Cr, d;1I is dan £2,SO (ik bat aan de kLers
over am de bcsparing voor het veer te bcrekenell). Na de terugkee r hehbcn wij nag cell p:lar uirsrapjes gemaakr mar Landen
en hebben wij cen p:lar 'pubs' bewdlt; dar zijn alleraardigste
knmse herbergen Wa;lr je een pim 'biller' kan drinken en ook
lekker kan eten. Die best;mn in Californi;.: en Zuid Afrika nief.
ma:rr ja, in (lie landen heb je ook andere leuke dingen.
Na drie weken geflli fd Ie 1H.:bbcn W,IS het we,·r tijd om
v:rarwc\t e zeggell en d.lllkb:mr Ie zijn d:lt de hcle episode mage,
lijk wa~ en dat wij het oak versierd h(·bben.
Hmk A/lIllg Mus
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Elisabeth Mees-Wilffert

Hitzerus Emanuel Mees

19 17- 1998

27.3.1923 - 15.1.1998

(NI'3G2)

Elisabeth Wilffcn werd gcboTell in Amsterdam op 3 mel 1917,

alwaar haar vader vde jarcn bij de
poslerijen wcrktc.

In 1937 venfok liaar brocr
Ilaar Cura!i:w om (bar cell mcubcl·
1~1akjc Ie ocginnen. El is:lbcrh, die
inmiddds ha;IT kapslcrdiploma had
gehaaJd, vcrtrok in 1946 ook na:1T
Cura\f:J.o cn gi ng hi; haar brocT

wonen.

In 1947 onllnocttc zij mllll

vader, Ouo Amold Mccs, cen
klcinwon V;Ul [)s LUC;I$ Mcc$, de
jongs{c vall hel bekcndc liental brocrs uil Ron erd3.lll. Ui[ hun

huwelijk op 1 november 1948 wcrd hun doduer in 1950 geboTen. Otto ging !Oen wcrkc n hij de Radio- en Telefoondiensl.
In 19 55 vcrtrok he! gCJ;in 1l:l.:J.r Nederland in vcrb:md mel
et:1l crnstigc kcelaandoening van vader. Hi; was well ,'cenig
ja:u. Na andcrllalf jaar in Nccle rland te hebbcn g{"\\loond, ging
het gezin weer lerug naar Cura\ao, Elisabeth was erg be! rokken
bij het blindeninstitullt, 7.ij gOlf hraillelessen aan hejaarden en
blinde kinderen. Ook bij de bcjaardenbond en gehandiC".I.plen
waren Elisabeth en 0110 erg aClicf. Hel zeem:ll1shuis van II('I
Leger des I !cils kon ook elk jau, als de feeMdagen weer aanbraken, fekellen op de hulp van Elisabeth; met een tiental
andere vrijwilligcrs werden er heel wat prcscrnjes ingepakl voor
de zedieden,
In juli 1964 verandcrde cr heel veel in het gezill V:111 Otto
ell Elisabeth: Elisabeth werd getroffen door een zwart' hersenbloeding ell lag vele weken in coma: 7,i; bleef voor de feSt vall
hJar leven rechtszijdig verlamd, Ved mcnsen op Cur:t~'a() maar
ook familie in Nederland bewonderden haa r om lk· mauier
waarop zij met haar handicap omging.
In 1968 ve rHok her gt"'Li n naar NederLind. Ondallks haar
handicap s!Olld Elisabeth ook hier in Nederla nd kb ar voor
haar medemens.
Op 2 januari 1976 slierf 0\10 aan cen ernstige keelaandoening. Ook in die tijd bleek hoe sterk Elisabeth was. Zij
woonde nog vcle jaren 7.clfstandig. Op 2 j:uHI:lri 1998 overleed
zij op 80 jarige lceflijd. wa:una zij in Nijrnegen werd g(-cremeerd, alwaar zij het laatste deel V;ll1 haar levell hl1::fl gewoond.
\Vij namen af.~cheid van een vrouw die ved verdriel ill
haar leven heefr gehad, wals lij ze!f vaak lei, maar toch ook
tcrug kon kijken op cen mooi maarzwaar level1. Tijdens de cremarie namen lIeel menscn afscheid van haar, luisterend naar
Amilliaanse mllZiek waar Elisabeth zo vee! van hidd.

(NP 289)

G('borcll als dcrde ·'.oon van Herman M('CS, de kunstschilder, Cll Nellie Mces-van Aken. lellenskunstenares, groeide
Ilit,Lt', dool' sOlllmigell Seflls ge noemd . 01' in het ROllerdamse
va n voor d e oorlog. Va n die oorlog maakle hij het begin mee.
samen met Lijn vader gezcten 01' hel dak, gefascineerd door
"vuurwerk". dit tot grOle consternatie van moeder Nellie.
In 1941 ving hij 'I.ijn srudie ge neeskunde a:tll ill Gronin·
gen. lerug IlJar de wonels; zij n groorvader Wi1Jcm Mees was
huisans in Vee ndam. Als Vindicater vo nd hij zij n Magna
PClcllle \Xli(·s Siemens. Die was aporheker. en zo begonnen zij
de apotheekhoudende huisanspraktijk In Zuidlaren. in hel jaar
1955.
Vier kindercn kwamen viOl achter clkaar: Herman in
1954. Wald a III 1955. Jeanct(c in 1956 e n Willcmien in 1958.
Zo "sticillen" zij cen gezin, harmonieliS e n hecht.
Hij was een zuivere exponent
van 7.ijn tijd. cen doener, cen aanpakker, een hcer in de na-oorlogsc
vijfliger jaten. De huisdoktcr die
echt 24 ullr per dag klaarstond
voor zijn ziclen. Hij gen:ts niet
aileen. hij hracht v(.'(:1 leven 01' aJle
frOlllen: honclerden bevallingell per
jaar deed hij. en kllndig, gelloot hij
van 1.ijn kUl1st als dorpsnolabel
dieht bij de mensen tC staan. In zijn
eommentaar, tijdens de visilCS, 01'
de aangerroffen huishouding of d e
inhoud van de 01' 't "uur s1<lal1(le
pannell. maar ook 01' het in e!kaar
knmsclen va n eell hijsmechanie bo,'ell 't bed van cen al1ecnwonende bejaarde. Lief en Iced dee!de hij met hen. War je
nocnll. een Eelne.
Verdriel b.ram toen Wics in 1987 01' 64-jarige leeftijd
overleed. en zij niet de kans hebben gekregen om samell te
kunnell gcn ieren van rUSt. die zij zichzc1f amper toestondell.
van hun hecrlijkhcid aan de GrollingerStraal, en de kleinkinderen.
Tach heeft vader de laatste negen jarcn op slerke wijzc:
invu lling weten re geven aan zijn besra:m, 'Lelfs de laalSlc jaren,
wetend dar 'L ijn virale functies hem in de Sleek begonnen re
lalen. 't C1rpe diem en eXlenso. Ell w hOOf( da\.
Hrml(lII

Jokr P/1111101lt-A1u1

Even Dorhout Mees (Nl' 263) heef! na 'I.ijn pensiocn als
professor nefrologic. nog 7 ja:tr met ·lijn vrolL\\' in Turkije
gewerkt. \Xlij zullen me! toestemming cell overdruk va n zijn
:mikd in het Ned. Tijdschrift v. Ge necskunde in de7.(' kroniek
vOllwen .
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Uit de pers:
'"Dc gcmeente Wassenaar wil een zijweg van de Papewcg
vernoemen n:lar de vroegere b u rgelllees ter M r K. Staab, echtgenoOi van LJ.H. M('(:s. Staab n3111 in 1985 na 14 jaar op 65jarige leeftijd afscheid en het echlpaar woom sindsdien in
goede gewndheid ill hel I--bagse Benoordcnholil. Hel komi
weinig voor dal een str:lat vernocmd wordt naar cen nog levende oud-functionari s.~

'Vader 1\,J2L. & Z oon 'We.
De komst van de Bijbank der Nederlandsche Bank

III

Rotterdam

door drs Cora Bod e
In 1m jl/aT 2000 gnlll dl' Bij'bllllk dfT Nrdrr/(/IIdsrhr /Jallk

dr /Joompjrs ill Roturtinl/l didJl, Mot/rrllisrrillg Will ht'l brra/illgsl'rrkrrr maakt I'm drrgrlijkr Ilmiging ol'rrbodig.

tlflll

Dil l'OOTflrmm tot ophd/i"K wI ongrlwijftld 11;1'/ zo lW/ I!{)l'ill liard, lubhrll grhnd (lis dmijds de 6l's/lliwormillg n)lld dl'
komst I'"'' d~ Bijbllllk ill dt' l'Origr I'l'lIIl( iI(/Illifhn IIIOI1lI'fIt tim
rr I'OOT lilt errst owr dl' Vfltigillg wad gf'Sprokm /011/1111 tll'drjilli/;1'1'1' oprlling in RotUrdllfll ill 1865 I't'rstrrkrn vijftigjllTm. Em

11'11

hijz()Iulrrr rol hirrbij WIIS u~rll'Cd Il()()r l/ller {t'dl'lI VIlli dr fomilir Mus: RudolfAdrilwlI, firlll/Illt R. MrrJ & ZOOf/('// m Zijll WOII
Wljl/nll Comelis, Jl'fretllris /'(//1 dr Nrdl'r/'lIIdsriJr I3l11d(.
In 1814 wcrd de NV Ncdcrbndschc H~nk in de hoofd<.tad
gcvcstigd. Vanwcgc het nation~le kar~kter was in de octrooihep~ l ingen opgellomen dar de werb~1:lmheden ook in andere steden konden worden uitgcocfencl. Willem I was daa r een groor
voorsrander van en trochue de dircrrie dan ook re hewegen
toch leker een bijbmoor in Rouerdam te opcnen. Dc reden
waarom een dergclijk filiaal or de lange baan werd geschoven
had, naas! de liguiditeirsproblcmen van de pas opgerichte
Il:lIionalc bank, te maken met de strttctuur van de vermogensmark!. Dc'£( m;lrkt (waarop aile finaneiclc transaccies plaarsvin<lcn) was in de eerste hclft V:1I1 de Ilegc lltiende eeuw leer
overf.ichlclijk, omdat zij werd beheerst door een re!atief klein
aantal financiele instcllingen. Het bctalingwCTkeeT was volk·dig
in handen van de loble bankiers en kassiers. VooT ROl(erd:lll1
bCHof dal her bankiershuis M. Ezechicls & Zoonen en de kassiershui7.cn R. Mees & Zoonen. Gebr. Chabot, [an [Ia\'e!aar &
Zoon en P.S. Madry & Zoon. Dc cerste 2') jaar bleef de Nederlandsche Bank dan ook vooral cell in Amsterdam opcrerende
bankiosrclling.

Met het oog 01' de verlcnging van het Bankoctrooi werd in
1838 door de regering het heSt:mlldc reglcment aan een rcvisic
onde rworpen. Dc vrijblijvende machtiging om ciders filialen Ie
kunne n openen n'randerde 01' uitdrukkclijke wens van koning
Wi llem [ in de dwi ngende formulering dar te Rotterdam ecn
Bijbank mu worden geves!igd. Vlak voor de tnvocring Ontstonden cchrer problemen met de kassiers.
Als nieuwe bepaling was in hel oclrooi opgenomen da! de
Nederlandsche Bank voortaan ook bcvocgd mu zijn meT particulicrcn in rckening-courant te treden. Oat was rot dan roc de
t:mk van de kassiers. Toen de Amsterdamse kassiers dat in april
1839 verna men . was Lcidcll in last. Onder aanvoering va n de
Associatie-Cassa protestcerden elf van hen vooral heftig tegen
de lagere provisieberekening. Dc Associatie-Cassa besloot als
[egel1lnaatregd eigen b3nkbilje[[cn uit te gcven. mgena311ld
kassierspapier. en het bankpapier van de Ncderlandsche 133nk
te weigeren. Oat dreigde te gdukken. DC'LC maatregel kon worden genomen oilldat pas in de
R.A. Mm
Ballkwct van 1863 het allecnrccht
[01 uitgifte van ball kbiljcnen door
de Hank werd vasrgclegd.
Van de cO[lllllorie in Amsterdam waren de Rouerdamse collega's 01' de hoogte. De Associ:uieCassa ell R. Mees & Zoollell
onderhiclden n3uwe, zakdijke CO Iltac[en. Ilet W3pen vall he! eigen
papiergcld mu door Mr Rudolf
Adriaan Mces, op 3dvies van de
Amsterdalllsc adVOC3at mI'. Floris
Adriaan van Hall, ook in Rotter-

Dt Nrdrr/t/I/(/;chr &lIk (11/1/ dt Boompjl'J.
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dam worden gebruikt. In mei 1839 wnd Mees n:llllens de vier
kassiershui1.cn een memorandum aan koning \'\Iillel11 J. "Dc
kassierderij wordl op het orl\'erwadlls ernsl!g bcdrcigd: (:en
maglige corporarie bij ocuooi op vcrschillcndc wijlc
beschermd en begunsrigd meldt :lich als bssier aan", lui(ldc de
eerslc 1,in van di! elf p:rgin:r's lellcnde schrijwn. Als prores!
Icgcn de Bijbank Ill.dden Mees en de zijnell he! voornerncll cell
'Deposirok:is van COUr.ln! geld' op Ie richren, waarna kon worden overgcgaan lOr de uirgifte van eigcn papicrgdd. Dir Rotrerdamse waardcpapier lOU dezelfde functie gaan ven'ullen als
de bankbiljcHen van de Nederlandsche Ihnk. "Dc kassicrs",
:[ldus Mees "vreezen voor eene ondergang :rhhans cene langzamc wegkwijning doordat de B:ank zich naast hen plaats! lOr een
loon vcr bencden het minimum". Zij hadden in ROllerd:rnl:11
rovee! schade ondervonden va n de opriclHing van de Nederlandsche l!:Ink en ha:ar bankbiljenenuitgifte. Danb.i; het
papicrge1d vonden vee! nansacties pla:IIS IUssen handelaren
waar de kassie rs niet meer hi; nodig w:m.:n.
De directie v:an de Nederlandschc Ihnk - geen voorstandcr
van een Bijbank - h:ad her prolesr van Mees mel bcide handen
a:mgegrepen om WI lIilSlcllt.' vtTwcken, hergecn gelx.. trrde.
Een ingewnden brief in de Nieuwe Rorto:rdamsche Courant rakelde in 1847 de kweslie weer op. Ecn anoniem briefschrijver "roeg zich af wa:arom de Bijball k er nog niel was. De
minisler van Finaneii3n inforrnecrde kone tijd larer zowd bij de
directie van de Nederl:lndsche Bank als bij dc Rotfcr{jamsc
Kamer van Kooph:andd hoe duns over de oprichting V:1Il dc
Hijbank werd gedachr. In Amsrerdam werd het '"in hel bcl:rng
der moederinstclling gcenzims als wcnsclijk beschouwd",
bovendien leefde de BankdiTl.'Clie ill de veronderslelling dat '"de
VOOrflame handel- en kassierssland re Rotterdam geen verlangen tot vestiging de'wlve, gclijk vroeger koeSlen". Dc Kamer
vall Koophandel had niel meer op de vesliging van de Bijbank
aangedrongell omdar de kassicrshuil.en hun discolllOrenlc
gdijkgeslelden mel die van (Ie Nederl:lndsehe Hank. Bovendien
waren de kassiers er toe overgegaan de bankbiljcnen als volwaardig geld Ie beschouwcn en re accepleren zonder kassiersprovisie in rekening Ie brcngel1. Desondanks hechue de Karm'r
grore waardc :rall het rechl 01' een Bijbank dal Rotterdam bij
octrooi W:1S gegeven. Orndar de opvaningen van de Kamer van
Koophandel en de Ihnkdirectie onoverbrttgbaar blcken Ie :lij n,
gaf de miniSH'r zijn paging 01'.
De secrelaris van de ROllerdamse Kamer van Koophandel in
die rijd, was mr. \'(fillem Comelis
Mccs, de twetxle zoon van Rudolf
Adriaan. Hel 1011 dC'lc rclg van dc
kassiersfamilic zijn die de patsleIling rond de Bijbank wisl Ie doorbrckcn. Hij kon dar bewerkslclligell in zij n nicttwe funclie. \'(f.e.
Mccs \'erhuisde mel vrouw en kinderen in de zomer van 1849 vall de
Geldersche kade naar een dienslwoning van de Nederlandsche
Bank aan de Oude Turfmarkl te
we Mrrs
Amsterdam. In maan van dat jaar
was hij namclijk gevraagd als seeretaris van de Nederl:lndsehe Bank en per I juni benocmd. Ais
secrcraris van de Ne<lcrlandsche Bank was W.e. Mees van
mening dat het oprichten van een Bijbank !e duur was, echter
bepaaldc handelingen in Ro{!emam konden door corresponclemen women uitgevoerd. De vier kassiershllizcn waren \'01-
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gens hem de :tangewe7.ell insranties om een dergelijke rol Ie
vervullen. Zij vormden lnlmers de spil van de geldcirculalie en
het handelskrediet en Olllvatlen het gehde terrein van de handel.
In december 1851 werd de Bijbank-kwestie weer :rctueel.
De Rotrerda mse Kamer van Koophandcl verwcht de minisrer
van Financicn lOt uilvoering van het Bankoctrooi over Ie gaan.
Hel wcgvallen van {Ie Schccpvaanwetten in 1850 blcck aanzienlijke gevolgen re hebben. Door de afschaffing van doorvoerrechren, Rijnrollen en scheepvaartprolectie was onbelemmerde doorvoer langs de Rijn mogdijk gewordcn, helgeen een
lOenernende handel met Duitsland 101 gevolg had. DC1.c Olllwikkeling was direct van invlocd op hel bctalingsvcrkt-er. Het
disconleren moes! cchler via procedures van de kassiers verlopen die hepaald geen slimulans "ormden voor de handel.
Woordvoerder Rudolf Adriaan Mecs klom opnieuw in de
pen en 7.ond op 12 december een memorandum aan de
Koning. De srrekking van dir schrijven kwam op her 1.elfde
neer als die va n 1839: de Bijbank was naar de mening van de
vier Ronerdamse kas.siers overbodig. Het enige nut dat lO'n
Bijbank "lOU kunnen hebben. was d:1I dil filiaal van de Nederlandsche Bank a!rijd geld in voorraad LOU hebben. Zo nu en
dan deed 7.ich de sirualie voor dal III Rotterdam orwoldoende
kapillal beschikbaar was om rransaclies af te sluilen.
Niel aileen de vader, ook de zoon h:ad de pen u:r hand
gcnomen. Willem Cornelis schrecf in een inrerne memo: "Nu
her water aan de lippen kome, wJien en de Nederl:lIldsche
Bank en de Ronerdamsche kassiers ter vermijding eener Bijb:ank ved aan den Roucrdamsche handel willen inwilligen".
Hij stclde de B:lnkdirecde \'oor een schikking te nelTen met de
vier bssiershuizen. Zijn reeds eerdet gt"Opperde idee onurent
de samenwerking kwamcn weer ter t:afc! toen op 20 (k~cmbcr
185 1 de vertegenwoordigers van de Rotterdamse kassicrshui7-(:n 01' uitnodiging van de Bankdirectie te Amsterdam bijeen
waren. Dc Kamer van Koophandcl IllOCSt 01' andere gedadm-n
worden gebrach(, maar dan dicnden de kassiers ten aanzien v:tn
de kassicrsprovisie wal water in de wijn doell. Heide panijen
bereikren et.'n \'oorlopig\:, doeh vrijblijvcnde overecnslcmming.
Terug in ROller(bm werd de regeling nog eens kririsch door de
kassiers bckekcll. -[ivijfcl rees over de g<.x1:me toezeggingen. Er
bleek onderl ing geen o\'ereenst("mming meer Ie bcstaan, helgeen vader Mees op 25 december 1851 aan de :loon in ArllSlerdam scilrt-ef. Het grOOISI(~ probleem vorrnde het gralis llIoeten
verriclnen v:an een aantal handelingen ren behoeve van de
Nederlandsche Bank; h:\Ildc!ingen die bovendien vec! V:lll hun
tijd lOuden kosten wa:lrdoor hun eigcll werk 7.0\1 blijvcn liggen. Dal ging Ie vcr. [n de eers(e weken van 1852 wisten de
kassiers en de Bankdirect ie hierovcr een regcling te trefTen. Op
26 maar! 1852 rolde een accoord lussen dc Kamer van Koophandel en {Ie kassie rs uil de bus, gched volgens de door vader
en zoon Mees opge-zelle slf:tlt"gie.
De ROl(erdarnse kassiershui7.cn gingen zich vanaf I scp(Cmber bclasten mel incasseringell en Oclalingcn "oor en
n:rrnens de Nederbndsche Bank. In ruil daarvoor genoten de
kassiers 01' het door hen bi; de Nederlandsche Bank verdisconleerde papier t'e n korting van vijf procell! op de disconro-rente.
l"evells onlvingell zij nog cen provisic voor wisscls ell incasso·s.
Va(ler Mees krecg het ven.ock een aankondiging in Rotrerdamse kr.lrHen Ie plaatsen. En "1.0 verscheen op zarerdag 28
augwituS 01' de l:latste pagina van de NRe. in de adveffcmierubriek tl\ssen de familieberichlcn over gcboone, huwclijk en
overlijden, aankondigingen van d:lns:lvonden en publieke veilingen in onder ande re 7.octhour en drop het voorgeschrcven

herichcje van de kassiers. Drie dagen later, op I september vid
in de advertentierubriek van (Iadfde krnnt te Iczcn wle in Rotterdam als makelaar in muntmateriaal voor dc Nooerla ndsche
I!ank 7.OU optrcden. Met dae publicke bekendmaking was hun
agenc~chap (ler Nedcrlandsche Bank een fei!.
Hec aanvaarden van dil agelHsch:lJ) becekende geenszlils
(lac de vestiging van de Bijbank in ROHerdam deflnitief van de
baan was. Er werd 7.clfs me! dc korns! gooreigd wen blcek dac
de kassiers de afsprnken niet geheel nakwamen. In eell brief van
21 januari 1860, die gcz.ien de aanhef 'Waarde Vader' en de
afsluiting 'uw liefhebbcnde lOOn Willem' wiver een privekarnkter droeg, uine de sccrelaris van de Nederlandsche Bank
enige waarschllwende woorden. Dc Bankdirecrie had namelijk
een klachl omvangen ovcr de kassier Madry. DC'le bleek lOch
kassiersprovisie Ie bcrekenen. Mees melddc lijn vader dll de
regels strike Illoesten worden nageleefd. Wanneu de kassiers de
aFspraken niet meer wensren na re komcn "dan Slall de oprigting ccner bijbank, die in 1864 toch wei 'lal moelen plaats heb·
ben, voor de deur".
Willcm Comelis had del.c wetenschap omdat hij zich,
enige jarcn \'oor de afloop van het OCtrooi, reeds bcrighield mel
{'Cn vooromwerp-bankwet. Van de zijde van het minislerie vall
Financicn waren signalen gekomen dat de Bank ook bllilen de
hoofdsrad gemakkelijker bereikbaar moesl worden voor het
publ iek. Ilocwel de BankdireClie tot dU$\"erre regen was
geweeSI, viel door veranderingen in het economisch tij aan de
oprichting van Bijbanken, agenrschappell en correspondent-

Een dierbaar schilderij
Voor mij was hel cen verrassing om in
hel Economic Katern van NRC-Handclsblad van donderdag 26-6-'97 lOwaar :I:ln
Ie HcfTcn mijn grootvader Regnerus Tj:mrda en zijn Ztlsje Philippine Louise Marie.
Zij staan afgebeeld op een groot schi lderii
dat hangt ill de hal vall MeesPiersoll,
Herengraeht 546 te Amsterdam, mel 01' de
\'oorgrond de heer Frentrop, g6nterviewd
door Menno Tamminga.
Ilet pr:tchtige grole schilderij \'an hem
als vijr,arige met zijn jongere wsje ,
geschilderd in romanlische stijl in 1863,
gesigneerd D. Heynen, Batavia, in de Iropisclle win van zijn ouders, h:mgl momellleel dus bij MecsPierson te Amsterdam 01' cell ercpi:lals.
Ik wist niet dat hct daar, via <Ie Stichling Gesl:lclil Mees, lereelll was gckomen.
Ik kcn het hcel goed van vroeger, lOen
het in mijn groorvaders huis in Den llaag hing en later bij
mijn tante lOetie Captij n-Mees. Een dierbare herinnering voor
1111).

Mijn groo[Vader was cen geleerd man. Zij n proefschrift.
waarmcc hij in 1881 de lilel Doctor in de Slaalswctcnschappen
verkrceg, aangevuld met Stellingen ter vcrkrijginS van de graad
v:ln Doclor in de Rcchtswetenschap, aan (Ic Rijksuniversileit te
l..cidcn, is gelilcld:
"SUatSIOC"I.idH op de bbrieksnijverheid in hel bclang der
0l>cnb:lrc Rust, Veiligheid en Ge7.0ndheid"
grOOI 316 hi:ldzijden in rood leer gebondcn en goud op sncde!

30.5.99
ewrrvabbet

schappen definitieF nie! meer Ie OlHkomen.
In december 1863 ging he! parlemem mel
de niellwe Bankwel accoord; de Bijbank diende
uilerlijk 1 januari 1865 in werking (e trcden.
Willem Cornelis Mces, dic de basis had gclegd
voor de J3:wkwe[. was bij de beh:mdeJing ervan geen secrctaris
meer, m~ar president van de Nedcrlandsche Bank, hij 1.OU dat
blijvcll lOt aan zijn dood in 1884, Het agenrschap liep zo na
twaalf jaar ten einde. Danbij Rudolf Adriaan kwam cen regeling tol stand om de overgang voor de e1icnten en de kassiershuil.cn wnder \"eel problemen te laten verlopen. Op 30 december 1864 SlUurde de directie van de Nederlandsche Bank cell
dankb ricf naar de vier Rotlerd:unse kassiers, waarin zij haar
grote erkentel ijkheid loonde voor het samenwerkingsverband.
De directie sprak daarbij de wens uit dat de heren kassiers 'de
vruehten uwer veeljarige ervaring' beschikbaar zouden willen
stellen aan de pasbenoemde directie van de lIijbank.
~a"'cnvJ11ing ,"an cen voord",du. !:\choudcn voor het Hi>wri>eh
Gcnoouchap'[)(, Mne' np 26 april 1997: de voord",du is gepuhlireerd in
het RQlfminms JnnrlHHlrj~ 1997, JOe r~ks, 5e jllrg:"'g, p. 257-279.

Drs. Cora Bode is wc,en>eh'ppehjk ondCf"l.OCkcr bij he, Centrum mo.
IktIrrjfsgnchiNenis '";In de Er.>l'mus Un;'"cI"!;;,d, Roue.tbm.
Wi) d.mlrm d~ ....dt/(1i~ ,>an 1,,, ROflm/II>>I! Jl1IlrlxNlrj~ VfH!r f(!.rju>l!",i,~
101 p"Mimlit 01 dt t/uftur l'{)(Jr IN' l<'tt"'1""" Mil di, WOr Itl' fotl/ili' "ilztmdtrlijlt:t gtbt" ....".

Van l.ijll hijdragen aan "de Indisehc Gids" 7.ijn er enkclc bewaard
geblc\.'cn, zoals ill de maart-allevering 1902:
"Vrijrn:tking van de grond der
p:mieuliere landerijen ten \'v'cswn dcr Tjimanoek»
en in dc juli-aAevering 1909:
" Indisehc Anom:lliecn"
over de zo nodigc nieuwe welten
01' sociaal gehied in NederlandsIndic.
Regnerus Tjaarda had een
groot gevoel voor sociale rcell!vaardigheid gepaard aan een
vooruiniende blik. Daarhij was
hij 7.eer bcschci(len.
Polvliel, 1915, schrijfl over
hem:
"Van februari 1882 . 3 auguStuS 1883 was hij adjunctcommies aan hel Depanemem
van Kolonicn. In september 1884
verlrok hi;, lIa hel examen voor den 1n<lischcn dienst te hebben afgelegd, naar Noo.-Indic, waar hi; werk7..:tam werd gestcld
aan de Algemeene Sccrclarie om eelller cen ja:lr laler l.ich als
advocaat en procureur bij hel Hoog Gcrcchlshof Ie Balavia te
vest igen. Tevens was hij hoofdredacleur van hel N.Bataviasch
J-landelsblad en gedurende ruim 10 jaar tot juli 1899 plaalsvervangend direerem der J:wasche B~nk. In september 1897
rielllfe hij her bankiers- en adrninistratiebntoor onder firm:.
Van Heusdell ell Mecs op. In juli 1908 verliet hij Ned.lndic en
WOOIlC Ihans Ie 's-Gravenhage" I lij overleed aldaar in 1932.
Tbl'odora MI'I'J-Mfl'$
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Foto-publicatie per familiestaak
Dir is de 7.csde van de achr pllblicalies: ~al1 de beurt is dir ja~r de oudsle Slaak van de hele f:1milie: die v~n REGNERUS
TJAARDA ( 1790), ook wel sraak Airing genoemd omda! velctt daarvatt dcw n;lam van dc vader van Regncrus Tjaarda (dic dar
wee r van moedcrlijde overkreeg) met zich mecdragcn. Tcgelijk ncmen wc mee zijn jongere broer HARMAN NUS, wiens smal Ie Dllit5Clak in rnannelijke lijn is uitgestorvcn . Van dClc combHlaric lalcn we cerst de samellstelling volgen (beginr NP bh. 242).
Zo'n fow -rcporrage blijft een rlloeilijke zaak . o.m . wcgcns onvolledigheid en kwalitatieve gebreken. En wc moetcn 011 5
bepcrkingcn opleggen: basis is de in Kronick t 987 gepublicccrde ops!Clling van de in kvell zij rHic Mccs-naam-dragns/dr:lagslers
ell hun voor v~dc rc ll.
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(1919)

'" h ..r",rI", ;Ilr(Jb", Mol-111m

Crr/ofFo/.>ko (1')2(,)

COnlllUlrr (/940)

m \""","i«/ Mru-&!Ilrhin

""" 'W" I~,,,, I....
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!)Qror/ml F"lIIri,ra (1943)
m I/ri'lll ,IUllilry &urII(·Mrn
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Gcncra lic XII , XIII

R,."nrrus 7]'/IIrdll (1933)

/."'; (19J{,)

rll

/.""rms IlI-rlus JI'/rItV<'/d-Mtrs

Hmdrilr \I'illoo, Afli"g (928)
fl91' 1')')1 tti','"' ,II_/·in UJ,i",...)

(.mIm'I)"

Ad",,,,,, Afti"g (1929)

1/'J6·-19·6r....

[J,.,,~fHd,;,

Ilr,",,,,, Rmll (/9J6)

Unula Aupmt hllgrlmnsm·Mm

1',"" JAllis (J968)

}lnlll/d M"""u (1967)

m ,o;.."",nr AIling Mrrs<Hmdrs/n

F","It1", Albrrt Holtjimur-Altint, Mm

Lodru'ijk Ad.i",,,, (19/0)
m An"lut Afling Mus-Sfflmidl
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COllllt"'li""1 Aflint, (J96J)

m DONII" Aftmg-Mm-l-I'~lIu",

"rtr" /If",it (/96/)

Ad",,,,,, I'itr (1965)

Suphlll'" LISt (J96Ji)

Utrecftts NieLtwsblad.

Midden Nederland

Antroposofisch verpleeghuis in Bilthoven
DoG< HeI"... ~an d..,

Be,.

U u du\' Std"~rsticJ'tinJ:"pl.OCk b'"
".~.."., mar l'en ni c u'"'C locali c
cengl'<.)tcrvcrpk-eghui.in d~omll<'
vinl! Y311 Valkenbosch Ulleinde-

"00'

aillh"v • .,
01' hel terreln van hel woegcre
saa atonum Berten Bosch in Bilt·
ho\"Cn .. o.d l halfrcb",u,1 ~dcr·
IIInd. IvHOle anlrGpMOliK he

Hjk viclde keus op hel 'TOeiC'" &<""
bo"""'= De Billloe Hordie Isver
huisd uaareen groul nielhobuu",·
compte", cklef"!; up Mt Iltl) en
UO$chterrein. Een perfecte klcal;" .
Zegj!CIl I"" "n Emou~ .. ,Oil is ~II
van de mOCliSl~ pl~kkcn VOOT ccn
verplecghui •. !>tiddcn in de "~tuur.
I!. lupen hier "dIs pau"''Cu. F. n vall
hC\ ~bu.. w kun jc ook iet. he..,l
moois makcll.··

wrpleel'mi. Ic'''pcmd. 1" be'

•·.....,.cr~

KeIxlLlW ",...

~c'1' lcq.

hull De BUlse H o i, dat op In hlade' , 'M il de Rudo lf Steiner Stieh.
linl inp.riJp.md wo,dl ~ .bouwd.

Ikt "'CLlWC "~rpl""l)liuif, ge·
nnemc! naar de in 1991) nvcrlcdcn
arts Lcendert
eeo 1.\ls)eY8n HU;7,cn
ValckcnOOKh in Zci~l un hc1 ""'rviccco"'plO!.o: Kmaybcek ill D rieber
lien.
I let uemJeri Mrnhws bied!
anlroposor.~dlc
M~. wOrdl

Rondgang
Ecn rondJ!:t113 door het ]>lind loun\
de mClBmorfosc. Z .."d d~aldelillN
~ ..or wmalisehe palibltcn ai, die
,-afl dcmellt .. rcn dc ""WOllers hcb·
i:M:n KfOte. liehle hul$kamtrs met
invnieus verpalrte kcukc"'ljc~ L,
ziin zonnige lherapie·en IClililci·
len-Mmlen. rn-, pIISIclkl"uri~
bltdk.mcrs. n.:vr~r, vrijdonke
'" gangcn hebben door lichtJcoe·
pels ~n !Il~r ~n2i~ pn.1jcn
En CCn aanOOu"," mel hd vf()fgere
houfdgebouw \'11.0 hCllan~t'lrium
biedt OO.-en,Jien Cen liard;' loop
mndic. Ilier is ook de ,rotc ~crk·
en concertl.~al Ie vind~lI, nO\! com·
pk..,t mcot d" V,kJT nud'JIl'IJiinlcn
beke"de greene I:og~n, i!u·j"
Ioodramen en een fr.. ~ .k~llek
Ell , IIchter c.:n dc\lOU." n;l , wuchl
een opbaarrulmte. Wlm ~e"'en
/loon net togoed bij h"'t k...... n, zeg.
een F..snouscn Juc. ,. Inc!eamropo>
gun wij L'" van .. il dal blc.... c:n

SI.aks onderdlik aan rulm zcstig
dcmenlcn::nde en chruni..:::h .tieke
bo:\r.·OIk.'fS Hel etrs1ewrpl~ui5
op antnlpoiDnSCM IINndslag is
hel Rudolf Sleir~r Vtrpleq:- ""
Thenlpiehui, in [)ell Ih.. ~ d~l 75

bewullcn tell.
Dc dil't!clie """ het Leenden
Mo:eshui, i, in handen

v~n

G, lue,

le,eni diro<:leur .>on Valckcnbosch. II Emnu •. ,·oor~et'n I>c.
trokk~n bij hd II~nJ:"" nrpl""g

hui •. iii benocmd IOllocatiemana·
!!<,r. Vullle". jue en I:;mo ,us is de
1.0,¥"Ii,e van wn anlroposolis.c:h
I \le'1'leeghuis op ,ets .nde~ llee$l
, lI'-'$ChoeioJ dan ~.n ""dcrc centra:
.. \\lijgun WI ~an loCI individuen de
mt:n,;clijke unlwi.kdillX Ook in
de 1a;l1~lt It\·el1$f.ue tn ook in een
verpletpiU.II.t;". Wij
Ie

""Ii"

pro"""'''

~"<:n ontwikkelin~momenl js

HutSIJot
Dcnatuurlijkc wrg h,."cft dWlfbij de
voork~ur. M~I biolo~jl,b·<lJ.'!lami·

who "....,'lInll. W"~"rvij u,'e,*",n.
ook kculcmc",u '" als hutspol met
klapiwk en boen:-nkooJ metwom
mOflClijk lijn. ~ct "'ikkcls. inwrij_
vill,llcn ~n VOCd'IlJj.b<ulen. Zo Verleh F.I1tous over sl:lpdoosheid:
.. \\<ij ' .. UL.... Olin lI"uw mc:1 """
&lupillblel~ unkomcn. nl,lar«rd~r v"'lI"n uf de bewu"". prublcllX'n Ited. ll el kiln ook zijn d~l hii
of zij
kn .. de ~Ien hcd1
mIlt ~boal i. n,ct """ kroik ofvoc·
lenroossaGr. ,.
I «nden Me<:shuis$I~"IOJlCn voo.
icdcrwlI ,Ji~ zich 10t,Je ~kcr ,'an
h,us "!>elr n~ngclrokken. 7..owillen
jucen 1:",.,ul in hun hui . hijzon dc.
re undacJn ifvcn nan hel v"""u
V"~n iaurfw.len lk"~lm;., p>osen ,
Sinl Jan. MithaH), un Iheraplet;n,
voordrochten. mu,iek en acti~itci 
u:uw ""hillkren, Ickc"cn,boebeI~U "'II gynlm~1I op mu~iek. ju~'
Wij willen et:n kUfl5l1innige leef
OIl1£1'V' rtij ere.' '" n " ....ri n de bcwf>.

WI

betekenis kan hebbcn '"OOr hel ~
ven na de dood . O ns indjviduele.
naruurlijkc zO'lll'lan is daurup ",_
g.sh,md. DaM hoon ook CCII res.
(>CCt'o'ollc benadcri nK nu hel .te,·
,'en bii. Ook op de ~lde1inll mO'tl.n
",ense" ;n ai le ruSI .fscheld van ,I;:
mcdcl>cwoncr kunnen nemen. HI)
men>lln kunnen hier, ab de fam,],,,,
dal ,,;1 , ook 0l'il'baa.d worden ..

kijJ.en nurhttl Ikmcni. Mctaan·
daeht voor htt !lchameliike maar
ook \loor hl/\ ~telilke ~

Minpunt
Mlnpunl ',on he! project il da l cr.
bdUll .. ~ eenpt'nOO~·kcnl~n;. 00.
"'"cini(j royale lWecpersoons·ka·
me .. -.£ijn. Daa,door ~iin o;>nbc.cn·

""'0011

de meniltn $Oms (jedwongen om
mC1 clkaar hun umcr en penonn·
lijh bL"fI tedckn.
Vola cns Emous en lac word! dl!
eavd andcrv~ngcn mel ....,n eu,, ·
$Irunit waardoor dt ruinlle, "oor
het ~czic~t, door midden ""ordl ~c.
docld. Bmcndicn wud"n de b. I
woners ook vL'Cllijd in de hui~k"·
Ill.... ooorb",ngen
IJe lrots van het huis moclen de
binncntui...,n worden . Elkc h ..i.·
kamer ell ook ~eel and~re nlimten
biken hicrop .. it. Een landschaps
architect kriigt "".... ", dotn dan
oo k devri~ hllnd

I

nc .. zichlhai, ....... kn. In ~Ikc hui.·
kamer komi dan ook...,n piano Ie
.t~an f)c sm. c ~~a l l. hch"IV<." ... ~'r
k~rkd;""'I~u ook J:<'S' hikl vuur
kOO>"7Ang en cnncenen . En ef'n
huisclijkc sfccr i. daarbij
belaugtijk In de hui.kuJIJO:n., ma~r
ook in de andere '"Crtrekken. OIls
pcl'OOnctlloopl i"I1<.... .,nc kll-oing.

00.

Icdcrc t>cw"ncr moe! 001; Jel> vor·
lrouwdli uJlziin ufhuor eil!cn !luis
III dcom)(c"inl:hchhen.·'
VolJl<'n" j""en t:rnoU!; i~ hel "00 ....1
van belan~dat l,Nnden ;\lfe1il'en
huis ",urdl ~oor, maar vin de be·
"on~t"I: ,,\V,j I'llIII lI,t vuu hCljcren
dcmcnscllzelf",illcn llalZilinlx>laande hL'~~" n.n omln.;k.,....v~n

hct p"=ncd '~rJ:on

MWlr ",ii

hebben hel voocde-cl dal "'"C ,,;cuw
,iin. Vnorons hui. ,.ijn nOKK""Cn re
gels, dit- II1JkCrl wij

n'~t

de bewo·

nerszelf.·'
Sindsoc $luit inll,.. n hCI ktelne ,lin·
ItOp..."fi"d,,, ""rplc"I.'IIh"l$ de M~·
rClok in

Driebe~n ,

,n II)9&. is de

Van ·t.ijn vrouw, Eva Ml"es-Christellcr, is weer een boek uitgckomcn: "Gcnc1.CIl IIlct
kUllsc handrciking aan kunsltherapeuten". (Uitg. Vrij Gcestcs[cvcn, Zcisr).
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Een Meesdochter - een hondenleven
Nccf Philip sprak van Mccsmocder bij iemancl die nie! 10
hetl, maar cr

wei

bij 1100n, n.1. Wi<.!llS Illoccler "Mees" heet, 7kgl

I [cnk. Hicr gaat het ove r cen Mccsdoc htcr.
M aar crrst nog even over Iwee andere Illcnscn d ie (101 op

gell U.N. H .C.R. in Kenia t il Indoncsic; Icrug in Den I-laag
Socialc Academic; weer solo, wc rkzaam op vcrl.Ock in "rcmed ial leaching", huiswcrk·curSlls: 8 ja:lf 's middags huis vol ticneTS, is sHellg, 'r 100 1'1 uilstck cnd. Een vricndin IroOIl\ haar

kllnSt 'Lij n. Aan het Noor- r;c==,---------- - - - - - - - -- - -- - - mee na:tr schildcrlcs. Dc schildcdeindc in Den Halg Slap ik
res mad! haar aan lich Ie bckwade fianle pijpenla bi nncn
men voor de Academic. waaraan
met doorl icht in de min, die
1£ haaf wcrk laal zien. Die nccrm
sillds kort van pi:mowinkel
haa r in de opleiding: 5 jaar
lOt galcrie is geworden. Het
avondschool (1992- 1997), diplowas de geheime we ns v;m de:
Illa juni '97. Werk (schilderijen,
heer en mevrouw De Rijk
tekeningen, litho's) blijft een
eens een eigen galcrie te hebweek hangen, ze verkoopt er veel
ben. Ze vtrzamelcn al lang
van. Krijgr aanmoedigingssubsimoderne ku nst en Ill! was de
die van I-Iaags eenuu m voor
tijd d:lar: ze verkochlen hUll
l3eeldende Ku nst "$troom".
bedrijfin Lceuwarden, en de
Lcvensverlekering Royal Nederpianowinkd onderging cell
land 100ft jaarlijks een grnflekmetamorfose. Maar net vanprijs uit aan cen jong grnfisch
t{'\loren hadden ze nog icts
talenl. Ems is een van de drie
anders gedaan. Ze waren
genomincerd('n, die hiervoo r elk
ga;ln kijken in de I-iaagsc
nog l'en werk mocten maken.
KunstaGldemie naar hel werk v;m de pas afge:studccrden in juni Ems maakr litho: "Rebel kwisl>cII". Rebel is haar Rhodesian
'97. Zij lraden binnen bij 'I werk vall ene Ems Tcychinc 51:1- Ridgeback (pronkrllg). Dc prijs zal lIilgereikt worden tijdens
kenb urg. Ems ze:i: eerst kwalll cen hOlld binnen <Ian een lijmje Parijs!- reisje met het hele personee!. 01' 12 september bell ze
ell lOen de baas ell de: ba'l.in. En 'I.e keken maar. NlI is Ems gef- me om 23.30 uur. "' k heb hem!" Dc f:11T1ilie raakt langzame:rascineerd door "ge:zichten" van honden en mensen. En die hand in een trance. Zc krijgt een interview in het tijdschrift
schilder! ze: grool en in mooie klcuren. Er hingen er twee..
" Kunstbeeld". Haar commentaar: "Honden en mensen lijkcn
"Ilebt u er nog een?" vTOCg hel echtpaar Dc Rijk. Ems SIO Ill - or elbar. Dat sukkdige. Het menselijk tekort is interessanl. ..
verbaasd , prodllecert er nog cen va n opzij. Laten De uitdrukking van een gC'licht. de ironic van het be~tlan. de
ze nu die aile drie k6pcn! En15 flabbergasled. steeds maar proherende/mislukke1ing - onheilspellend of rnerkwisl niet cens wal ze rnocst vragen.
waardig priemendc ogen ... ~ En "Wal gaat er om in die: kop?
"Ja, wij welen het <lis we iets mooi \'(fat \'oor cnergie suaah va n iemand uit?"
vinden, en dan kopcn we het rneleen", zegt mcnccr De Rijk.
Ems doer mee aan vcrsch illendc exposities in Den !-laag,
" Dc na;un van de kunstenaar doc! er niel7.0vce1 roe, blijkt ach- Delf! en Rouerdam. Nu ik diI schrijf, april '98. is Ems gcwdteraf"goe:d" Ie zijn".
dig aan 't schildercn van nieuw werk, want .. En nu kom ik
We 1,iuen aan de kome: kopje en Icpcltje zijn ·'design". lerug WI WJnt .. van 30 mei 101 28 juni ;1.$. krijgt Ems een
Mevrouw De Rijk hecft van twee van Ems' hondcnkoppen ccn-vrollws-expositie in Galerie de Rijk, Noordeinde 105 in
klelifenfolO's latcn maken. Wal zijn d ie k1curen zeld'l.;ul11 mooi Den Haag! Een enorme opstekcr voor iernand die pas begint.
overgekol1len! "Die srllfcn we naar<le bladen", zegt zij . ~... ,'Is schilderes g:lat ze nu door hel leven lis EMS TEVCI-Ii Nt
'Icychinc Sukenbllrg is t{' lang \'oor de computer.
M aar ('erst d e feiten :
Dus, leurs/essen v:}n de Kronick: 'I is maar dar jullie het
Emslcyehine Stakenburg ( 1957), conservalorium Utrecht weten!
Lrolloor
(lw:HSfiuil; 6 jaar gefTollwd mel Hans Illankenberg: vluchldin-

Ned. Patricia" Nr (,7 Ao '11.1: f 20.-- incl. pono
(",auin onU' vollcdi!:e f~milic 0l'g('nom ... ,,)

Archidin"entuis: f 30.· cxd. porco
Ma.enbord

(Rouerd~11l) :

f 30.-- en!. pono

P""pdm=-b.:m '·.n Gloria. mel en.-.:lop: f 1._. indo pono
CD', 1..01. Mm. vi",.,1 f 20.-- ind porlo

/I.1 l"/.e"d.u: f 45,· ind o p<>no
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Wij Ieveren uit voorraad:

.~

MeeSl>ierson

"

FORTIS
Io/us"i~'r~~

is p~n ,,/ ,'" 1<>nn t "'UP

IliernaJst !feft II de "Slamboorn" va n MeesPierson. DC1.e -----..
troffen wij aan in hun recem hislOrisch bock van de hand van
de heer J.P.B. Jonker, "Schake! IUsscn "erlcden en tockonlS(~,
dat wij in dank van hen onrvingen. De bestuursra:ld, welke
hinnen de Fortis-groep MeesPicrson leidt. besraat momelHecl
lIit: Drs E.A.J. van de M"rwe, voorlillcr, Mr M.e.D. v~n
Ikrckcl. Mr C. W. van llocl'I.eber. Il.J.IIS Feib:r en Drs S.
v:m Keulcll.

1

•I

!

s

•

•

~

l

l

I

H

I
I
I

j

0"

~

I

!,,

,•"
••
0

"

-',, •!"
•
0

•
"
"-."

I"

•

"
H"

."
!" !"
••

;;:0::

Huibert Mees Phzn
van USA naar UK
In March of 1997. almOS I eXlClly a yea r ago IOJ :!)" as I \\1:15
working at my desk at Ford MotOr Co. ill Dearborn Michigan.
I recei,'cd a phone GIll which WQuld completely change the
course of my life for {he next 2 1/2 YC,t f S and possibly the test
of my life. The cal! was from a friend of mine ,u Ford whom r
had worked for;1 few years c;irlicr Ielling me of an ope n posilion at JaguarCars Ltd. in CovcIHry Engl:tnd. Since I had been
wo rking on a joint project ber,\lccn Ford and Jaguar for the
p:1S( 4 years, 1 was f.lllliliar with the organisation and had fo r
SOffie lime (dt a desi re 10 work there on a foreig n servi ce assignmem. The position fit neady into my own CHee r aspiratio ns
and came al a lime when I was looking 10 change m y job
rcs ponsibililic~. Artt' r considerat ion of several other candid:l tcs,
I was offered the assignillem in April. The next weeks and
momhs were to become extremely hectic as I was preparin g
myself for a move to a foreign coullIry, completed my current
work assig nmcnts and orga nised my belongings. The move
itself was completed smoothly an(1 efficientl y since Ford and
Jaguar ha ve a ve ry effect ive org:lnisa tion fo r h:mdling foreign
service assignments. J spell! tWO
weeks in Britain looking for a
house and found a very nice if
small terrace house in Stratfordupon-Avon less than 2 kilometers
from William Shakcspe:lre's binhplace. In Jul y of 1997, wilh some
of my belongings in storage and
others on a boat Steaming TOwards
England, I stepped inTO an airplane
in Detroit and headed off 10 my
new life :lmong the green rolling
hills of t he British Midlands.
This would be the first time si nce I was very young tll at
would sel foot in England and I had o nl y a vague idea of wh:u
to ex pec!. \'(Ihat I discovered W:lS a lan(1 filled with an imlllen se variety and beallty. In a very small space. relative to the USA.
the country changes from rugged mo unt:tins to rolling hills to
flat plai ns. And scattered throughout arc some of the smallest,
quaimcst villagcs outside of fairy tales. some of which appear
to have missed the passage of time for the past several hundrL-d
yea rs. The feeling one gets is of being enveloped by the history
of this land in a way which is very foreign TO Americans. It is
difTicult to comprchend unless experienced first-hand. As one
who owns an "old·· ho use in the USA built in In I , living in a
house built in 1852 and imagin ing all tlllI this building has
wit ncssed is mind boggling To consider then that tlu: town I
live in cont:lins numerous structures dating from tlu: 1500's
which arc stil] used o n a daily basis is rrul y amazing. Yet. for the
British, this is an every day occurence and does n't cause ~
moments pause. I~o rtu n ately. this f:1miliarity has not reduced
the British people's respCCt for thei r hislOry nor their understanding of its importance 10 fUlllre generations. I lislOric
monuments and buildings arc jealously guard t.-.:I and I'reser\'ed.
Most of these places are open 10 the public and lOuring them
gives a fascinating glimpse into Britain's past.
If their su rroundings keep t he British people connected to
their past , the n proximity keeps t hem connected with c:tcll
ot her. Most of the people here live in small towns and villages
close to cach other and dose 10 the 1000I pub. Such intimate
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environment has been difficult to gCt uscd to for me si nce the
USA offers each ind ivid ual a large amount of space ifhe or she
so desi res. This same space, howe\'er, kee ps Ame ricans separated from each other and has resu lted in a strong sense of personal space. Where the British will call on each other for tea
unannouncM , the Ameticans will make appoinrmems weI!
ahead of time. Kn ocking on yo ur neighbours door for a friend ly visit is not do ne unless preceded by a phone GlIJ 10 make sure
they arc home. I believe this is a direct result of mllch grelter
dislances TO be travelled in America even from one house 10 the
next. By cont raSt. neighbours arc only a few steps apart in Britai n and Ihe disappointmem of not findi ng them available is
te mpered by the much shorter distance walked.

Huibrrt (N? 356)

MEES & Z OONEN
MARSH & M CL ENNAN
VERZEKERINGSMAKElAARS EN AOVISEURS

Hie rboven treft U de niellwe naam en het nieuwe logo na
de fusie van R. Mees & Zoonen Assuratllicll, dat al weer vele
jJren gevestigd is aan de Manen Mees-w(·g in Rotlerdam-oost.
De combi nJlie olltwikkelt zich gunstig, ell de directie wordt
rha ns gevormd door: A.S. Strijbos, voorliller, Drs J.J. Dijkstra. A.A. Meyburg. Drs G.L.W. v.d. Sande, Mr P.L. $octe man
en R. Vermeer.

Familicl cdcn die o ns sederr 1995 ccn bijdragc
hebben gezo nden,

Hartelijk dank!
H~mmo

It Ahing

M~

L\AhingJ.n

I kndrik w. Ah,ng MttS lAAhing:tn
Lodcwijk A. AI",,!; M...,. lAAhinglll
M . Eli",be,h A.d,u •• M...,. Jd.
Cornc!ia E.A.C. Amold· Mees WCdr t
I'w·r C. R. lIaddc J.ns<:"
Il"h" "i,,~ J. va " Ik...,k· l~onj~, JhI,
Anna Bisser)·. M...,. RAd,
Phil ippa d~ !k:><'r· M...,. Bdr
Charlou~ T. Boon· M= WCd,
Jan J.L Honj~r JFlI1
~hri~ Loui~ Brinkman·MttS Wdr
Ruby O. Coker· M...,. I' Hd,
Marlies A. C.oI"II"",C)'cr.Dorhou, 1\1= LAdr
Jud i, h E. Dl...,le","n.Me"" AMdr
Mieke Em",a Desenkamp·1\kes I'd.
Arnold IU. DorhoU! Mea ARM,."
A""a C. Dorho", M= TJdr
E,·~" J. Dorio .... ", M...,. TJ~n
E'~"J. Dorh .... ", M~ EJm
Johan M.A. Doth .... ut M= JAeA."
F' etbik E.1.. Dorhout Mea B(;zn
Focko 1'. Dorho\u ,\lees I'Ftn
Focko M. Dorhou, J\-lees FELln
Jerne" A. Dorhmu Met' I'llm
Louise Ae ])",huu, M...,. JAcA",
L"wtje Dorhou, /o. 1 ~·dc Vries JAeAww
~laa"en J. DorholU MttS JAeAm
Mohri R. DorhoU! Mcn-Rrodingiusl'F",-ro
I'ctrus U. l"">orhuu, Men JA~Atn
Roland 00.100,,, J\1=JAeAzn
Roland O. Dorho,"' ,\ lttS LAm
Tj"lIingJ. Dorhout Mee! EJm
WOlUl·r F.. ])"rhmn M~e, I'll",
Durhout Me.-s (Stidn ;nsl
Anna L. ])",ilh·d" Bock
Jacques Dutilh Cl.t.n

Vista C<ll. USA
Chelmsford U.K.
Zuid~r I'..... rl/_ Af,.
Cmtl l'oint Aum.
l..oosdr("<;h,
ROllndJtn
I.e Chc!l1ay I'r.
H a~rbn

IXn Hug
Zwijndrtthf
Mi(lddhurg
Gon",I",1..o USA
Jknfvdd
II'''
Y""rhurg

11."",1....
Veil'
Vorden
Lttn"",

Hdmond·S'ipho",
Kapdl~n 6.
IXn II ..... g
ROII~rd.m
Suesferl~rg

Velp
Bihhovc"
H""'mSlro~

IXn Haag
Souogr~ndc

Sp.
Amsrcrdam
l.e"sd~n

Zwo lle
Rorrcrdam

lx-n Ibag
Rollerd~'n

Rollcrdam

!)uunne H. DtHilh M= BJdr
W'ill~rn Irederik DUlilh
Arn,,~ 0\1_ bterl-Mea LI'Cd r
"1.ri~ H~",i<'ltc Frijlink-DorhoUl Mmo I'Jdr
Rc:j'1l1d Cab'-Azi-Mo:cs \V]G&Thdr
Co'mance M.E. Gicben.Mea RHdr
l\clt y ). (;o"l~h\l""s l..dr
]\-\ariJ ,\"w"'ene C,o$lings-Mecs PhAJ'!.
J. Card Gosli n):! MA,n
Jan-D..·),,,, II . Gosling' MAm
I klw, I I' de Groo1-Mea td,
Roh..rt H. HJJ, Fe",
JJMi<' T. H.wrkorn v. R.ij~'.-ijk-W"p,[er
Rud<)lfC.Th. Ha,,,rkorn v. Rij~ijk
\'('..Id, }oland, ,·.n der H~ijdcn-M= HEd.
HislOrisch Museu.n
Clm 0\1. H<XIb"'"JI"r-Mces Mjdr
Joh.m" C. Il00i.o l\1eursing-Rucb
Ju,lilh 11""nd...,_Mccs RI'd,
I\bdebine ler Horsl-Mecs ['hAJd,
WillcuHcn Hulshof-Mces HF..I,
Rudolf,,, ,, Jacohs-Mees Rdr
Sylvi. KUI>{;hcu-Mcc. /l.1Jdr
Je.,ic. KUYI -Mces RTAdr
l'aule!1e Lamhrcg15- DorhoU1 Mo:csl'Bd,
Ern" -J.n Lonwcr) Mm
C«rtr"i 'i.E. lou""",,,, Mdr
H. l'Jis.belh V. M:irqu<"L Mces HFMdr
Victorl. MjrqnCl. Mces HEVdr
Ch.;s.in~ A /l.tUlwijk-Dorhourl\kcs I-Jd.
Alid. M«Uen5 Mdr
A:",ine o\1ees Rdr t
AII.rd W. Mees R~H~n
AleXAnder M""I Gln
lIa rb.r.. Mces I'Iodr
Boudewij" I, M«. PhAJ,n
Hert Joisl M«, RHw
IIr.mM~ Rw
Card E. Mea HE",
D,,-id Mees JG,n
D,,·id Mea G,n
Fdurd C. Mces WAzn
EJi$;lbtch Mces Adr
Eli$;lbc:th Mea I'Rdr
Hlen H.M. Mees IIdr
Frik 111\1= WAzn
E.ik N. M...s Nl7.n
CeriofE I\I=Ohn
Hendrik Mccs AQ",
I !.-m...",,,, F. Ml"" I lEm
Ikrm.n"us E. /Ioke5 Hit~E7n
lIerrn:uutus E.B. Mo:cs H~n
lIil11"'u. E. MttS HEw t
Him:ru~ Mces H~n
Henr; M= RA:w
Inb E.W.A. Mces Wjdr
In~~rM. MccsJJI.dr
J.<ob ,\jeTS I'Rzn
J~n J I MIXS ,\\'(!W
Jol .. n M.,; M= Hbn
Joharu,~. It M~..-s Illn
Jot)\[ M",,~ I hn
Joris M<'es WJG&Th",
Julie""" WM. Me,,' RAdr
Ka'p"r I. Mttl WAw
Lronoor Mco RPdr
Lola R.M .E. Mea RAdr
[ueu Mees l..ln
LUlU Mea III::,;n
[UGU M...s Pzn
Ludo J. M.a 11m
Marten I\\tes l'hzn t
\tortcn 11.1= I'hAJ~n
,\I~rj"lrin M...s 1Il'.d.
]\1",,,i[s Joha" Mces Jm
Mauril! W. Mco CFWw
Nuu,,, A Me,,! WJ~n
Dc"" R. Mc,,~ WJzn
Paul J. Me.,. C I'Wzn
Philip M'-"'-I ['hAhn

Rolt~rtbm
Acrd~nhOUI

S'Ullga"
I:":rixek
Miinchcn
Ja"ea Sp.
Boulogne-Billanmu" F•.
O'1¥'gecsl
AJHsterd~m
Dam~s.:;us

Z,-",wolde
s,,,,o Domingo
H.,·elle
\'i'cmme! B.
Ermdo
Rollerd.m
W"b.q>
Ddden
bnSI
Wo"h,u!l!l"
Doorwerth
I !ih·c""",
An"''I",li, Roya l Can.
Vnorhurg
Reeuwijk
Voorburg
U",:.:I"
/Iole.ico-Ci"
Mexico-C;[)'
Oud......"J[e.
\'i'A""na~r

Offenburg D.
Am,tcrthm
Am.,~rd.lm

Roltnd"",
Roltnd"",
Wins.:;hOlcn
R",.e.dam
Annal",I;. Md. USA
londen.
Ulrecht
_'if. \X'olfgang O.
A"'~I~rdam

Oo:n Haag
Ut"",h.
Ldy""d
BWls<:ho" Aus".
ROll enhm
Capd le aid Ijs",1
7" id l;"cn
Utrcd"
Rm.e"lam
De" I bag
Anmerdam
Kopenhagen
Lo"d~"
'I);:':l.5SCn,a,

Drach[en
Voorburg

R"m,,,[.,,,

A"t,t"rdJm
Nieuwkoo»
Amsterdam
Fpe
1""'o:I""d N.B.

Soo.
Xhilde B.
Groningcn
Jak,ma
Am5le,,!.m
Cefal" h.
WCSI-Vanto"vn C.n.
Hoofddorl'
Ca"dldd<' bIBJ 'c, ~I'
Den I t."1;
Cincinnat i USA
Glendale C.al. USA

I'lulil' A.J. /Iokn Gzn
Ed",o",o" Can.
Pielcr Mea Hln t
I'ie.er Mea bn t
Pic.n Rudolf '\b:s Jzn
Doo.n
A. Quiri;n Met"! H",
Haml",,):
Renff A.). Mecs R! Id r
Gornel
I~oderiek Me", Bbn
Roncrdam
I~o"ald II. MeC5 Gw
Den I bag
R"h"d AJ. Mn" WA'1!\
D'id""I;~n
R~,dolf I\kes !vhn
ZCiS1
I{lldolf Adri.an Mccs WC..ln
Nicuwkoop
Ru,[olf Adridan M= I{zn
Kamcrik
R",lolf Picler Mces ARP7.11
Aprldoorn
RudolfS.H. Mea LFezn
Zei51
[~Ii.h~ V. Mea Hdr
Ixn Hug
[oni~ M<n Hdr
~" I\hancn Ned. Am.
Volkert R.N. Mea B.J.~n
Ron~rd.",
Will~rn Mccs Ilbn
Wimcrswijk
Wilk", C. M= RAw
Goudd
W,I"" .. J. MIXS A/I.lm
\'i'~ssc"."r
Willem J. Mccs R1.n
Aerde"h"u.
\'('UIIler J.c.. AQm & Theodora RT,\dr Mces· Mee,
Sampoort
Wij"""d A. Me"s LFC",
I""'i"
Ikn.j(-l1~ M.J.E. MC"eS ',u (k""r Jdr
AmSle,,!.,,'
Germ! I~ M= .en Oc"er J~n
" Ilenogenbosch
Jaqueline M.J.A. Mecs len 0...", Jdr
Amslerdam
,\hrg;<rcrhe M. Mccs len Ocv.,.·Kei/.cr jwcd
A",sl~rd.rn
Ref(me A. Mecs ten cx-.·cr Jdr
Utrcdll
I)oom
Slel'h~"w. "kes Icn
Jill
Ildcna '\1. ,\Ices Icn Qc..~r-lluffing;< BGwed
" H~rrogenboseh
I).,n HAag
A",oinclte I-I. ,\-Ices-\"Jn Cah.cn:n AM,,"Cd
Alherr.l /1.1. ,\lccs_C, r..bain I'wed t
F.v-. I . Mces_Chr;>1eller LFewed
Drid>cr)!;cn
lydia Mces- Felix NI"-wd
Gron'''gcn
W'c\, "Va"eo",'er c.~n.
M..-uckc ,\lce.-va" !-IoogStr"",,,l'wed
I"f(d:,orf( CA.W. Mtt<_K",h Wwed t
Fvdine Mee,·Lefeu RTwed
Ocn Haa~
Ag;<the D.EL Mcr,-Wytema Bwro
Epw
ROllenb",
Us /Iok~H,'" der 1..« 11",,,,[
Eli~b<:th C. Meih"i«n_/Ioltt.lldr
Drichergen
R.:inilde Mol-Mces CAdr
Ikntwld
tomntine A. Montagne-Mea Wed.
Newnham U.K.
A. D.nidl" von Miihlcn·Dorhou. ,\kc>: l'I'd,
M05kon
[.tiden
Jan N.Ula
ROllerd.m
Anne Willemijn ,'. Ncrrbo:s-DorhoUl M...s FEldr
Winnie v. Oor:schot-Dorhour Mea JAcAdr
Hcc5wijk-Din.her
H}·lke l'cnning.Mces de Gcr.l»Y WU[,
Palm. de Mallo,,:,.
Fm",y !'.Imboom-Mtt, Pdr
Oenkerk
Joh"",,, G.L. I'lamont-MN.·s OAdr
Wij,hcn
(;O([f,i"<1 C. l'luygcr~ 111/1\
Am""dam
C.fim C. Pm-Me-.:' lid,
Kcw/Ridu"o"d U.K.
Alherdin. R"nnie-M""s rdr
Oll .....·l C,,,.
! k"rii.;ne L \.. n Ricmsdijk ·Dicmer Kool
W'as.>cnaar
JOOst W. Romboch
Rollcr.!.m
M:oo:[don F_ '-~n Rn)""cn-M«~ Wdr
Ixn H.ll;
jannchn S,l:iJ:tiorc-Mces Hdr
Colomb,rc It,
j.I;. I'.. uhnc s"ndberg-Do.hou. Mces Kdr
[).,n Hug
Anncke <; .. lge.- \1ccs Phd.
Ilcuscmfamm D.
Jc.Hly \a .... M<n Fdr
H.arle",
Maria E, Schur;ng;<-Plurl;crs Mdr
AmSlerd,m
Y.·onncTR. Smce.s·Mccs .en 0.,,(> Jdr
I).,n Haag
Irdi" J.II. SIJ.!b-Mc", AQdr
1).,,, llaag
l.1 i,al"·lh S"""",,s-Mces Rdr
M"">I.;elol
ROll erd,,,,
Ek",lOrc 1'"1: Sl.,kcnbu'g-Mec. Jdr
I Idcna M. Swagcmakcrs.Mces .en O.:-vcr BCdr
G"irle
Fmma J.G.I:. 'Ie:yd,inc Slak.nhurg H'd.
Den Haag
! lemmlCe L Tillmanns-M«! PRdr
I-"ide"
Marli", Trimoo.-M= Hd.
Rollcrd,m
1~Ii.h,I"'ko"r... IASdr
ROllerdam
IrCllr A.S.li.ckoura.\-'\!ecs I-Idr
A.llene
N3nnCltC V~nderink_MttS Hd.
Nij"''1\en
Jeannerrc I~ V.lkenhnrg_/l.lea HEd.
Voo",.
I:h,~bclh J. Vinci-Boon Cldr
R,~
Ann. CM. VrC<"de-MC"eS Wedr
\'('<l5SCn.ar
Y"bnd. W."en_Dorho", Mces I'Il·dr
I-"xing"'n Va USA
Marie l.n"iw Wenr)!;cs_C,,,,!i,,)!;. MAdr
0'1;s[gres,
Ingrid V.WcStr" ,'. Hol[hc-W,lIin
Ponte-Cremenaga 7..w.
Ddl'hi,, ~ W~iding~r- Mce, ,\I(l'dr t
Emily WClhnm-H,,,,,rkorn v.Rijscwijk
Den H""g
H.mburg
Ursula A. Zi"gdrnan,,-Mces GMAdr

cx-.·c,

19

Een spreuk
In he! jlar 1989 ve rschcllcn cr in het N.R.C. Cell rn'ecl:l1
artikclcl1 . Een over de bmili" I-lope I e Amsterdam, genaamd
" Bankicr JeT Monarchen" en cen oller de familie Mecs met als
titcl: " \%kcn en het midde n houd<.!ll",
Dc aanlciding Yoor J czc artikdcn was de vcrbollwing v:m
he! kantoor van Bank Mees & H ope aan de Cooisingel te Flo. [cfdam. In het :lrIikel over de Roltcrdamsc Moen komI de volgendc passage llOO T, bCfrckking hcbbcnd 01' het lid va n de
firma Cordelois, de Vrijer en Mccs. kassicrs en rnakelaars in
ass uranden, nadien G. M et'S & Zooncll, R. Mees & Zoon en
R. Mccs en Zoonen: Crcgorius Mccs ( 1697- 1763).
cit.:
Ui( zijn zakcncorrscspondcntic komI Grcgori\l~ Met's
naar \loren als cen nijvcrc handdsman 111CI als lijfsprcllk:
" \X/akcn en het midden hOlldcn", Soberheid en ~,clfhehee]' 
si ng ~.ag Mtes a[s hoofddellgden , in1,aken en prive. In vo[gende generaties Mel'S keerdc din.clfde karaktenype tclkens lerug. evena[s cen Slerke hang naar het "[1Ogcre", hct
geestelijke het sociaa[-ma:lIschappdijke. Zo had Grq;orius
Mel"S Ihuis cen gesmCI p[afond mel cen vogel die opvliegl
naar de lOn en de leuze MNon CSt rnortale '1l1od opro" (hel
is niel iets sierfelijks, clat ik bcgl'Cr, red.)

Iloc kwam nu Grcgorius Mccs aan dit dcvics? Is hCI mogclijk dal het al in 1.ijn huis aanwe1.ig was t(){'\l hij hel koch I? or
liel hij dC"lC spreuk claarin aanbrengen?
De vader va n Grcgori us Mees, Rudo[ph Mecs (1665 1702) gcldl als ecn sfanw:tder van de Rotlcrdamsc Mezen. Ilij
waS geborcn in Groning('n en stierf in Rotterdam. In 1696
trouwde hij lIIel Mari:i Baddc (1668 - 1750) die d:tarmede een
st:Hlllnocder werd van de Rune rdamse MClcn.
Nu is er l't:n lradilie in d,· r:uni[le lhelde, dal de spreuk
"Non cst morr~[e qu(){1 01'10" de wapenspreuk van dele ramijie
is. Zou het IIU 1.0 kllnnen 1.ij n dat Gregorius deLe spreuk als het
ware va n zijn mocder gekrcgen hl'Crl ('n hem heerl !aten aanbrcngen in zijn eigen huis? Dat 1.oU lenminsle enig hou vasl
gcven aan de over[e\'cring dal dC"f.e sprcuk inderdaad bij het
w;tl>cn va n de ramili,' Ihdde hehoon!
Zo bceindig ik <1C"le bijdragc mel een vraag waarop hef
,I!Hwbord wd nirnrl1cr vollcdig gcgcven 1.al kunnen worden.
Maar ik yond het eurieus genoeg om hem III het ramilieblad
:tan de orde Ie slellcn en wic weel , kan her Mces-~rchicr nog
eens anlwoord gevel1.
Mr PCR. Barl& jnllsfII
lflij dnllkm dr vrorgrrf pmllillgmrrsur I 'all OllY stichtillg,
k/rillzQ()II VIlli SA. P Bnr/dr-Mm RPdr (NP305), voor Zijll /1(11/dflcht m bijdmge.
_ '"" '_

Financieel verslag 1997
Stichting Van der Dussen
van Beeftingh Fonds
O ndersteun ing
Ilel Fonds Van der Dlissen van lleeftingh is een fonds
waaruit [eningen en schenkingcn worden gedaan aan leden va n
de famili e Mees (dwz. zij , die de naam Mces dragen or een van
de ouders de naam Mees dra,lgl or droeg). Dat bctekent diu
Melen en hun kindere n cen aanvraag kunnen indiencn vnor
ondcrslcnning 01' soci,ia[ -cu[luTed gcbi ed, bijvoorbecld cursussell, collegcgdd, studicmaleriaal. olldeTzoek, boeken , maar ook
onderslcllning in de meesl mime 'lin van her woord, varicrend
va n aanpassingen in hel llUis 101 tegemoetkoming in ve rvocrskosten ell extra hllisho udgdd. Hel besmur bekij kt de aan vragen - discreet - en bcs[ist or er gekozen word! voor een eenmalige or pcriodieke lening or - schenking.
\Veel u van ieman<1 in dc F.llni[ic, die best l"Cn srcllllljc in
de rug kan gebrlliken, !aal II h CI ons dan weten?
U kurH bc[]en mel cen va n ol1(lcrvermdde hcstuurs[eden;
a[s u schrijrc. dan graag naar her seeret:!riaat: Twijnderslaan 23,
201 2 BG Haarlcm.
N icuwc voor~jrter
Lyd i:! Staab-Mccs is jaren[ang voorliltcr van de sricining
gewccst. In de argclopcn \"ergadcring van 12 Illlart 1998 hl'Crl
zij ge7.cgd Ie 1.ullen Stopl>C1l in \'erband mct Illar Icerlijd.
Zij is opge\Oolgd door Mldclon vall RlI}'vcn-Mecs.
Bcstuu rslcd c n
mw M.E. va n Ruyven-Mees (Wdr), voorliuer
leI.: 070-3281369
Mr P.R. Mel'S Om), pcnningmccster tel.: 0343-417070
B.E Mces (l'h.A.jm)
tel. : 010-2 121007
Drs. R.A.J. Mees (W.Am)
tel.: 0343-517464
mw Ph. Mccs (Bdr), seer.
Ie!.: 023-5314329
IllW drs MoE. Degcnkamp-Ml'Cs (Pdr) IC!.: 070-3877988
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ST ICHTING GESLACHT MEES
l"lio .tIS/,."

~"

IIi/gillon,

R~m("

(".(>,,~.ihmic>

8lidr;tscn f~",ili,hF- 1997
\'c.koop r~m;l ic'~nikdrll
1 >01l~~ic SCM ~rch;,..... ing
N.Jd;g ..Jdo

f
f
f
f
f
f

432,48
10.864,73
1.240.00
1.808,50
1.500.00
138,84

f

15.984.55

K"'ni~k

f

~.698,88

Aan koop f,,,,,ili~oa ,,ikele "
1·...,,;licd,,1; 1997
Dive•.., n

f
f
f

4.303.00
1.456,22
1.526.45

f

15.984.55

f
f
f
f

8.286.97
952.51
1.150.00
8.850.00

:-,,,1..10 pc. 1.1.'97

f

19.239.48

l"k'"ll l len 1997
Uiq;.wc" 1997

f
f

15.845,7 1
15.984.55

f

19.100.64

J..q;:w Riel Wij5Jnan-A. M .

f
f
f
f

2.686,03
6.038.73
1.525,88
8.850.00

~Jdo

f

19.100.64

T~n'lllc

W.,,,,le voo ....d I"'" 1.1 ."97
in 1997..100 •• ankoo!,
Afna",c in 1997 door v~rkoop

f
f
f

1.576.00
4.303.00
1.808,50

W~;,,\I("

f

4.070.50

s."mrlll'"lIing
5>Jdo M=I';erwn

P" , 1."97

~Ido postb~nk

1'" 1 1."97

~ldo Rop.rco
I..q;•• , Riet WijsmalloA.M.

I"'" 1 1'')7

Saldo I"'" 3 1 12."97
5>1..10 M=I'jr.soll
~Ido I'ostbank
~Ido Rop~rco

I""r 31 12."97
p<"r .J 1 12."97
p<"r .J 1 12."97

p<"' 31.12."97

If'a"rdrn'ng fomilir-artilulm

voo.r."d pc. 31.12."97

