Secretariam; Mesdaglaan /,394/ Cj Doorn

nummer 48, mei 1999

De eerste echte grote Mezen-familiedag zondag 30 mei 1999!
Vertrek 10.45 uur vanaf Spakenburg

l3ij het rer perse gaan van do.e kroniek zijn cr reeds mooi vecl inschrijvingen binnen en her zief cr naar uir dar her een uircrs(
gezelJig familie-samenzijn word!, waarbij niemand mag onrhrekcn. Moclu iemand alsnog willen inschrijven of cen aanvulling
wenscn, dan gaarnc direct na omvangst van dir blad contact opnemen meT Madeline rer Hors! (!cl./fux 0172 - 51 86 55)

Familieberichten
Geboren
Los Angeles (Ca), 18 mei 1993, Nicholas Privirclli, zoon van
John en Erica HRAlringdr Privilelli~Mees (NP 257)
los Angeles (Ca), 25 augustus 1997, Gabrielle Privirclli, dochter van John en Erica HIWtingdr Privirclli-Mces (N P 257)
Scrikam, Kalimantan (indon.), 6 augustus 1998, Melinda Veronica Mees, clochter vall H arold Maurice GFw en Maria
Margareta Mecs (N!' 253)
Urrecht, 28 juni 1998, David Alexander Maria Louwcrs, won
van Gccrtruid Louwers MdT en Marc Smit (NP 360)
Rotterdam, 29 juni 1998, Bouwe Frans Nccrbos, won van
Womer en Annemijn FEldt Necrbos-Dorhout Mccs (NP 270)

Subiaco (w. Australie), 18 december 1998, Catharina Constance Mees, dochter van Constantin us Altiug GFzll en ]utannasunee Mees-lmarapraserr (NP 253)
Nijmegen, 28 augustus 1998, Lente Elsje Venderink, dochter
van Derk Jan en Nannette Hdr Venderink-Mees (NP 282)
Zutphen, 23 november 1998, Gait Frijlink, zoon van Genit en
Maria Henriene EJdr Frijlink-Dorhout Mees (NP 264)
Esher (Surrey), 25 december 1998, Hidde Johan Goslings,
zoon van Jan Oege MAw en Charlotte Goslings-Biemond
Rotterdam, 5 maart 1999, Anne Daantje Mees, dochter van
JOOSt Hm en Sandra Mccs-de Buvry de Mauregnau1t (NP 282)
Rotterdam, 6 maart 1999, Tom Mees
Dutilh, won van JoP en Suzanne
Hilde BJdr Dutilh-Mees (NP 284)

Geh uwd
Santa Monica (Ca), 2 maan 1991, Erica Maria Mees HRAltingdr (N!' 257) en John Privitelli
Sekinyak, Kalimantan (lndon.), 19 september 1997, Harold
Maurice Mees GFw (NP 253) en Matia Margareta
Perth (AuStr.) 27 maart 1998, Constantinus Alting Mees GFzn
(NP 253) en Rattanasunee Intaraprasert
Amerongen, 1 mei 1999, Drs Ines Ernestine Wilhelmine
Aimee Mees WJdr (NP 297) en Drs H .P. Versteeg

O verleden
Newnham (Kent), 29 jllii 1998, Ernestine Adriana Mees
WCdr, geb. 1925, (NP 348), weduwe van Drs Johannes Theodoor Wilhelm Montagne.
Palma de Mallorca, 2 janllari 1999, Henriette Johanna Heiltje
Mees WCdr, geb. 1913, (NP 343), sedert 1945 weduwe van
Frans Emile Penning, levenspartner van Paul Gerassy (t 1967)
DTachten, 23 februari 1999, 13erendina Mees-Huizinga, geb.
1922, echtgenote van Johan Mari Mces HEm, (NP 289)

Dr twude voornaam-Mus-dmgrr billnm dr fomitirkring

Zomaar een gezin
in Nederland, waarvan de vrouw des huizes toevallig de naam Mees draagt.
Mag ik u voorsrellen, Nannette Venderink-Mees, dochrer
van Hitserus Hm Mees en
Elsje Mees-van def Zee uit Rotterdam. (NP 281/2)
Ben het enige kind uit dit
gc"Lin dat uit Rotterdam verrrokken is en wel om te gaan
studeren in Nijmegen, alwaar
ik inmiddels aI bijna 20 jaar
woon. Ben de grens gepasseerd
dat je ergens anders Janger
WOOIH dan dat je in je ouderlijk
huis hebt gewoond. Oat kJinkt
oud en Jat is her ook, hoe relatiefher begrip ook is.
Maar wat heb ik een hoop beleefd in die tussemijd! Ecn
man, vier kinderen en een heuse voyager als auto rijker. Nu nog
het huis van OIl7-C dromen en dan lijn we 'khar'. Gelukkig hebben we dat nog niet gevonden, want het proces van 1.oeken en
famaseren bJijft lellk. Ook gc1ukkig is, dat we nog jonge kinderen hebben, dus weinig tijd om ons op dat huis te storren.
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Om.:e kinderen: Boal Marius
(7 je), Sybren Djerr (5 jr), Mees
Clemens (3 jr) en Lente Elsje (6
mnd.), wat een rijkdom. En nee,
we lijn niet doorgegaan tot we
een meisje kregen; en ja, je had
me niet gc1ukkiger kunnen
rnake n. Elke dag liggen de jongens aan haaT voeten en aanbidden haar, le is beJand !l1 een
groOt bed van liefdc.
[k ben al bijna tien par
getrouwd met Dick, een boerenwon. I-lij heeft zijn eerste dertien
levensjaren doorgebracht in Amerika. Tijdens ons studentenJeven hcbben wij elkaar getrofFcn en ik hcb het echt getrofFen.
Dick is radioloog en ik werk bij cen tele-secretariaat. Beiden rond de veertig en het gaar ons goed.
Zornaar een ve rhaal uit cell gelin in Nederland.

Nannette

MEZEN-BROUWERS en "KEIZER BARBAROSSA"
Oat in vroegere tijdcn in onS bnd heel vee! brouwerijcn
gcweest moeten zijn blijkt wel daaruit dar we in her tdefoonbock nog honderden "Brouwcrs" en "Biermanscn" kunnell
vi ndcn.
Oat er in on11.'. voorgcsch iedenis ook MC7.cn
als brouwer rc boek staan
is misschien nief zo ve rwonderlijk, maar wei
minder bckend . In de
Groningse
familic-tak
kunncn we U'. vindcn: "1.0
vermdd r de gcnealogic in
gc ncr:lIic VII : Hitscrus
Phoebus MEES ( 1744),
va n beroep brouwer in
Groningen! We kunnen
hem wei de ouds! bckcnde "Brouwer-stamvader"
nocmcn van de Mezenhrouwers welke we aa ntrcrre n in de staak van zij n
won rieter (1787) (VI [I),
Uit de gegcvcns welke we hcschikbaar hcbbcn uit het
bcpcrktc aTchier van het in fusics opgeganc ram iliebcdrijf Keizer l3arb:nossa kunnen we probcrcn in cen ruwe schets het verloop van de historic re reconstrue ren.
In de Middeleeuwse tijden tocn het drinkwater nog minder bcrrouwbaar was, kende o ns land een zccr groot :Iam al
(huis)brouwerijen en was het bierverbruik enorm hoog; bier
had in die ti;d cen lager alcohol-gehalte en was cen veilige
dra nk; hCI bcvan e geen 'liektekicmen,omdat het een Hgekook_
te" dr:tnk W:lS.
In de 17e - IBe ceuw tr:ld door de opkomst van koffie en
thee, eveneens veilig omda( hel gekookt is, een Herke terugval
van de bierconsumptie 01'.
De tocnemende welvaan in de 1ge eeuw liet weer een
groeiende vraag 'lien en dus verbctcrdc in dic tijd het klimaat
voo r de ondernemende bierbrouwer.
In 1832 koop t Willem Kei'/.cr te G roningen in opcnbare
veiling uit de vacante nalatenschap va n cen zckere Cocnraad
van Valkenburg een herenbchui·ti ng mel woonkelder, gelegen
aan der A, waarin een brouwerij was gevestigd, cen koetshuis
en een pakhuis met 2 korenwlders gelegen :Ian de wan.
Hi; doet vervolgens aangifle te willen gaan brouwen omler
dc naam "de Gekroonde Pallw" .
In 1843 trouwt Hetzerus M EES (1820) (IX), koopman tC
Groningcn, Jamien Keizer, 'lUSler van Wil1em Keizer. OudSte
won uit dit huwclijk is Pieter MEES (1846) (X). (NP 279)
In 1869 associeen Willem Kei7.cr'lieh met Pieter MEES
H'ln lot de firma W.Kei7.cr&Co; Pieter Mees is de Co. Drie
jaar later (1872) trekt Willem Ke il.cr zich rerug uir de firma;
pcrcelen en brouwerij worden tocgescheiden aan Picrer Mees.
Hij 7.ct de handel voon onder de7.clfde naam.
In dC'/.e rijd Ielde Nederland nog w' n 500 meestal kleinschalige brouwerijljes. Mcchanisatie bestond nog niel en men

brouwde bovengisrend, sledH houdbaar bier; voor kocling van
kclders was men nog afllankclijk van natuur-ijs; de brouwerijen lagen da:l.fom vaak aall waler, zodat in zadlte wimers ijs kon
wordc n aangcvoerd uit koude
landen wals Noorwegen.
Bier werd Hrond de
schoorsteen H van de brouwerij
verkocht, was dus altijd vc rs.
Het we rd op fust afgeleverd , :Ian de kastelei n maar ook
wel aan bonelaars die het
afvulden op fles en er een etikelje V:ln J e brouwerij opplaklen.
Rond 1880 construcerde
von Linde in Duirsland de eersl'e koclmachi ne en maakre de
brouwers daarmee onaOlankelijk va n sirenge winlers; de ijskocling werd vervangen door
kocl machines.
Dcze rechnische olltwikkelingen leidden, allereersl in
Beieren, maar laler ook III Nederland tot de opkornsl van de
7.Ogenaamde, beter houdbare, ondergisrende bieren; de7.c hebben als kenmerk dar zij door koude gisting (onder de 10' )
worden verkregen. Bij ondergisfcnde bicren 7,Ct de gist zich tijdens de gisting op de bodem van de gisrkuip; 7.0 worden Lageren Pilsener-bieren gemaakt. l3ij de warmere (2Oc) bovengisting
van bijvoorbeeld ale-bieren, ttt de gist zich aan de oppcrvlakte

,f.
Naarmate de ondergegisre bieren ingang vonden Slapten
meer en meer brouweri jen over op dele veel d uurdcre produetie-wijzc; l.ij werden daarbij vaak ook ijs-producem.
De kos rbare investeringen Icidden tot concentratic van
kleinere brollwerijen.
Vir del.e jaren dateerr ook de oprichting van grote brouwerijen als Heincke n en Amstel die de onder-gistcnde Beierse
bieren gingen eopieren.
In veel brouwerijcn werkten in die tijd Duitse brollwmecsters die allanger bekend lYaren mel de nieuwe proces-voering. Zo begon in 1892 Kurt Joch in Helpcn , gemcente Haren ,
H
eell brouwcrij en nocmde dC'LC "Barbarossa ; later, inl896
brengt hij 'lijn brouwerij, waatin vcc] familegeld was gestoken.
in ill cen met Franz Stei nweg nieuw opgerichlc NY: de NV
Brouwerij l3:ubarossa.
De brouwerij rnaakle
flnan ciecl moeilijke lijden
door; de productie-ornvang
bedrocg begin 20e eellw 7.0' n
7000I-lL(hectoliter).
In 1891 maaktc I-lin.erus
P1.I1 ( 1872) (Xl) op 19-jarige
lceftijd ded uit van de firma
W.Keizer & Co; dit blijkt
onder meer uit eell dicm:lI mel
"hrotlw-gehcimen", gedicteerd
aan 'lijn zoon door Pierer
Mees;
[n 1901 verloeken l-lil:/.c-
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rus en Berrus MEES Pm (1878) XI,
intusscn ook aC[ief bij de fi rma, de
Sellaal vall hel Gronings Srudenten
Corps het Corps-wapen Ie mogen
voeren.
In 1902 nemen beide broers de
firma over van vader Pieter. De prodllclie-omv;mg van W.Kei1.cr & Co
was toen 7.0' n 5000 -6000 H L ; de
groei van huisbrollwerij lOt kleinbedrijf had in de afgelopen halve eeuw
zijn beslag gekregen .
In 1906 komt russen de elkaar fel concurrerende brouwerijen, W.Keizcr & Co en de NY Brouwerij Barbarossa, een
fusie tor stand; als NY Yerenigde BlOuwerijen "Keizer BarbaIOssa" vesligell zij zich op het rerrein in Helpman .
De overeenkomst werd geslo[en [Ussen Hit"iCrus en Berms
Mees, enigc Icden der Yennoorschap onder de firma W.Keizer
& Co te Groningen, en Franz Steinweg, directeur der NY de
Brouwerij Barbarossa Ie Helpman gemeente Haren, die mede
namens aandeelhOllders opcrad .
Oprichters van "Kei7.cr Barharossa"
waren derhalve de gebroeders Herzerus en Berms Mees, beiden bierbrouwer te Groningen, en Franz
Stei nweg, eveneens bierbrouwer,
te Helpman gemeente Haren.
Het oprichtings-kapiraal
bedroeg fl 150.000,-, waarvan
ieder der opriclllers fl
50.000,- voor zijn rekening
nam, zijnde 50 aandelen .
Door ESteillweg werd de
brouwerij Barbarossa lIlgebracht, door H . en B.Mees de
gebouwen en hel " gelimmene"
aan de Hooge der A. De drie COIllparanren werden benoemd tot direcreur der nieuwe NY, lIle! gc!ijke rechlen.
In de eerste aandeclhoudersvergadering wordt beslolen
lOt pllblieke verkoop van alle
goederen aan de Hooge der A.
In 1909 verzoekt Franz
Steinweg olHslag als direeteur
der venlloo(schap in verband
met zijn benoeming lOt direcleur van de garenfabriek vall
zijn schoonvader; her ontslag
wordr hem eervol verleend.
Overeenkomsrig de oprichtings-sraturen worden de aandelen van Sreinweg overgenomen door Hirzerus en Bertus
Mees, ieder voor de hc!ft.
Dc periode tot werddoorlog I is cen van vec! rechnische investeringen en verbe[eringen; de bier produC[ie klimt gdciddijk naar 13 - 14.000
J-IL.
Gedurende de oorlog nemen de moeilijkheden om grondstoffcn te verkrijgen enorm toe; dit had tot gevolg dat her
gehalte van het bier verlaagd moest worden en rijdclijk distributie werd ingevoerd; het gl"Volg was naruurlijk een forse
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terugval van de af7.ct.
In 1918 overlijdl Hinerus Mees Pzn plotscling; zijn broeT
Bertus blijft als enige directeur over.
In de jaren 20 herstclt de omzet zich tor hel vooroorlogse
niveau; in [928 investccrt de brouwerij voor het eerst in een
eigen bon c!arij, wdat 7.elfbier op fles afgevllid kan worden.
Dc crisisjaren gevcn opnieuw een eerugval te zien, die 1;ich
maar gdeidclijk hermit.
In dC7.c Illoeilijke tijd (1932) treedt een nieuwe gcneratie
in dienst bij het f.1.milie-bedrijf.
Dr Ir Rudolph J-Ietserus
MEES Ihn (XII) 1904, goed
voorbereid op de toegcllomen
behoefre aan kennis van de
moderne brouw teehnick, en
Hitzcrus MEES J-Izn (XJI)1908.
Op het terrein van de brouwerij gclegen aan de Kerksnaat
worde in 1937 een nieuw kan toorgebouw in gebruik genomen;
op de grond achter de brouwerij
waar een hertenkamp was gclegen
wcrd in 1938-39 een blok centraal vcrwarmde flat-woningen gebouwd; de bOllW geschieddc
als gddbclcgging.
De 2e wercldoorlog waarin ons land in 1940 betrokken
raakte brachr ook de brouwerijsector moeilijke en vaak zorge!ijke tijden. Al gauw ontstond weer een zodanig eekort aan
grondstoffen, dar distributie moest worden ingesreld; het bier
werd door voortdurende verlaging van het gehalte al dunner. In
1942 kwam het als gevolg van kolensehaarsre tot stopzctring
van bierleveringen over heel hel land,
In 1941 waren Rudolph en Hirzerus tot direcreur van de
NY benoemd.
Gedurende de bezcuingsjaren waren er moei!ijke en vaak
riskante contaelen met de Duirsers, die regelmatig levcranties
afdwongen; de ondernemingsleiding werd bij her haling
genoodzaakt tijdclijk onder te d uiken.
Hoewcl vrij snd na de bcvrijding hel bier weer op sterkte
was daalde de consllmptie in de naoorlogse jaren tot een absoluut diepleputH in
1949: 10 L per
hoofd! Dc verklaring
hiervoor
werd
gezocht
l!l
her
bcsehadigde kwaliteits-imago na het
oorlogsbier,
maar
ook in de opkomst
van conCllrrercnde
SU bsritutic-productcn als jenever en
frisdrank. De algeheIe malaise Icidde tOt
ccn collectieve reclamc-cam pagnc, bij
velen nog bekend
van de slag-lin: "Her
l3ier is weer Best" en
ecn
gczamenlijke
actie om de verzorging van het tapbier in hcr cafe weer op te
krikken.
In 1949 [feedt Herzerus Mees Hzn rerug als direcreur; hij
blijft als commissaris berrokken bij de NV
In 1952 wcrd door het ge7.amcnlijk pcrsonccl van Keizer
Barbaro.%a het 50-jarig jubileum van Berrus Mces als I3rouwe-

rij-direcleur gevierd. Tijdells de feeslelijke bijeenkomsi sprak
zijn won Rudolph HelSerus onder meer de volgende woorden
101 de jubilaris:
"Gij zijt cen man niel gesteld op Imide en eerbctoon, de
rol van feestvarken ligl allerminst in Uw aard: maar na hel
overwi nnen van Uw be7..waren sleh U ons in de gclegenheid dit
toch wel bijrondere jubileum te vieren, Gij waart steeds cell
voorbeeld van gClfouwe plichtsbetrachting voor iedcr vall OilS.
Nimmer was het U 's ochtends te vroeg, steeds was U de eerSI C die al voor zes uur aal1we7..ig was; niets ergerde U meer, dan
het 's morgens te hal komen, iets dat U lIimmer 1.elf gebcurde.
hoe laat het de \'orige !lVond ook was geworden! Oat hier cen
mooi bedrijf staat, waar vele eollega's lof over spreken, is lIiet
in het minsl bereikt door Uw inzet, gepaard aan een win ig en
efficient beleid "
In hel·/.elfde jaar werden ook de statuten van de onderneming gewij1.igd; onder andere werd daarbij een opening
gemaakt om een samenwerking met ondernemingen welke een
gclijk of aanverwant doel beogen , rnogclijk Ie maken.
I I10Lssen had de gezamenlijke e:l.r1lpagne ondersteund door
cen gcleidclijk toenemende WciV!I!lrt succes; de bier-consumplie venoonde weer een opgaande lijn.
Van 7.cer grote invloed 01' de verdere na-oorlogse olltwikkeli ng van de bedrijfstak was de enorme opkomst vall (lessenbier: tOI dusverre gesehiedde hel bouclen nog veel door "lCl fslandige bonclaars, maar steeds meer gingen brouwers en oe
over 7.elf te bottelen; door technische o nrwikkding kon he!
bond proces stcrk worden verbelerd. Maat sehappclijke veranderingen lOals anderc Icvensgewoo nten, huisclijkheid en de
komst van de telcvisie leidden tOt
her ontstaan van ee n ni cuwe
thuisverbrui kmarkt, met andere
dist ributie-kanalen, via winkel en
supcrmarkt.
Het bier werd steeds meer
merkartikcl en de brouwerijen
Steeds meer marketing gcdrcven.
Dc sterk toenemende coneurrcnric 01' de nesbiermarkr leidde lOt
opkomst van lOgenaamde B- en
C-bieren (niet onder eigen merk),
welke vcr onder de gangbare prijs
gmgen.
Al dcze ontwikkclingen leidden tot cen toenemende kapiraalbehocfre: de kleinere bedrijven misten de middelcn voor
moderniscring, regelmatige capaciteits-aanpassing en financiering v:m Horec.a-ondernemers.Zo heeft de snelle groei van de
bedrijfsomvang de noodzaak lOt samenwcrking, fusie en concentratie van de bedrijfsrak in de hand gewerkt.
Oat ook het familiebedrijf "Kei7.cr Barbarossa" Ilie! in staal
7.O U zijn op eigen krachr door Ie grociell lIaar de ill de toekomSI
noodzakclijke schaalgroottc was voor Ru Mees al hngere tijd
duidelijk. Goede collcgialc corn:iCten op het hndelijk CBKplarform (branche-organisatie) maakren dat de Barbarossa
betrokkcn was bij belangrijkc onrwikkclingen; zo kon het
gebeuren dat de Groningse brouwerij aetief deelnemer was bij
de opzienbarende fusie die zich voltrok in 1961 door cen
~;lIn engaan van de Oranjeboom, Z HB, Phoenix ,Barbarossa
en Wen ha.
Inmiddels was ook Hitzerus MEES H zn (XIII) 1932, na
zi)11 Nijen rode-oplciding, in 1958 de verkooporganisatie van
"Kei7.cr Barbarossa" komen versterken.
Na de fusie gingcn de 5 brouwerijen verder onder de 11:1am
Verenigde Nederlandse Brouwerijell
d'Oranjeboom. Hoofdkalltoor wert! Rotterdam; de brou-

werij in Groningen werd centrum voor de operatie in de Noordelijke provincien; vanuit zij n nieuwe conccrn-positie begon
Hit7.crus cen nieuwe commereiecle raak: consolidatic van de
niellwe marktpositie in de Noordclijke provincien.
Ru Mces werd conccrn-directeur van de nieuwe NV VNB
d'Oranjeboom.
Dc ontwikkelingen in de markr dwongen het nieuwe concern al gallw lOt verder gaandc ingrepen;
investeringen ill lIieuwe productic-appararuur en sneller
draaiende bottcllijnen met hogl'Capaciteit dwongcn tot verdere
concentratie van producrie; de tijd van her klein-bedrijf was
voorbij, her moderne brouwerij-bed rijf was uirgegroeid tot cen
groot-industrieele onderneming.
"Keiur Barbarossa~ werd in 1963 Depot en Orankenhandel en in 1965 definitief gesloten; het terrein aan de gemcente
verkocht met besremmillg woningbouw. Zo kwam cen cinde
aan het voortbestaan van het familie-bcdrijf en revens de hatste bierhrouwerij in het Noorden vall OilS land.
Hitzerus en Ir Bert Joist RZIl (X III) 1933, in 19G2 als
Brouwmecster in die nst getreden bij d'O ranjeboom, zetten
hun carriere VOOft bij VNB d'Oranjeboom: dit bedrijf werd op
zijll beun door overname in 1968 onderdeel van her Engclse
"Allied Breweries", door welke org:tnisarie in 1970 vervolgens
de ~ Dri e Hoelijurs Brouwerif in Breda werd aangekocht. Bert
Joisl nam in 1970 oms lag als bedrijfsleider van de brouwerij in
Rotterdam om een functie bi) de Heineken Brouwerijen te
aanvaarden en aldaar zijn brouwers-loopbaan voon re "lCtten.
Hi'7.cruS bk-t:f aetiefbij bij de VNI3-Breda-Oranjeboom, werkmaal"schappij van Allied. [n
1990 vcrliet hij her bedrijf om
een eigen Horeca-adviesbureau
te starten; in 1991 overleed hij
plorseli ng.
Zo ziet het er naar uit dat
aan de BrouweTS rraditie met
gener!ltie XIIJ, althans in deze
tak van de familie cen (voorlopig?) einde is gekomen.

But )oi1l
(Zi~ Iltt fit milic-waprn in zij1l winIltlr, u/dlUlflm (rrd.))
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E.crst, vanwege de farnilie-rdinie, nog eens de hele samenhang van de familie, ietS uirvoeriger dan dergelijke
opstell ingen in kronieken 36 (1987) en 45 (1996) . Dc voorvaderell waarvan in leven zijnde M ees-naam-dragers/d raagsters
afstammen zijn met 'staak' aangeduid. Maar ook enkele anderen staan genoernd, waaraan nog levende herinneringen zijn, lOals
bijvoorbec1d Johan Gregorius, van wiens dochter Vogel nog Heeds betrokke n afstammc1 ingen leven.
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En nu dan de zevende van acht foto-publi caties per fam iliestaak: die van RU DO LF ADRIAAN (1 789), die (naast vier
dochters) tien zonen kreeg, waarvan het merendecl onder gen. IX staat vermeld.
Zo' n foto-publicatie blijft een moeilijke zaak, onder meer wegens onvolledighcid en kwalirarieve gebreken. En beperki ngen
moet<::n we ons opleggen. Basis moet zijn lOals : in Kronick 1987 gepubliceerd , opstell ing van de in leven zijnde M ees-naamdrage rs/draagsters en hun voorvadcren. Daarmee vervallen helaas aile wsters uit de historic en de uitgestorven takkcn van
broers.
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Gen. V1H

Gen.IX

Gen. X

Willern Corneli~ (1813)

Rudolf (1815)

Jan (1822)

Grcgorius (1 823)

~
R"'Or (1844) Ad"1 W,h" (l8~(l874)

Marten (1828)

Bernard (1835)

~-

~

Lucas (1840)

~
R"dAdT" (1873) '''"d,'k

T'"' (1877)

Gen. XI

Willem C. (1882) Willern C. (1882) Bernard (1904) Philip Adriaan Jacob (1907) Anna (1906) Lola R.M.E. (1919) Hen ri (1911) Rudol f (1919)

Gm Xli

H""L H,

('13)

Rudolf Adr. ("16)

ClmL) ('13)

'm,,,,Arl5)

Gen. XIll Julienne W.M. ("44)
Willern C. ("47)

6

,L,

(45)
Anna C.M. ('14) Phil. ("46)

G",""::2",, Amo'", (40) I M,dd,'", (48)

J"h, R.('43)

Phil Ip ("33)

Boudew. F. ("36)

Otto Arnold (1916)

~[~~~jlJ~I:,,:J G

7 /

Ell," t M(43)

(50)
Marten ("46) Irene A.S. (,46) Rud. A. ("46) Bra", ('49) Wille", J. ('51)

T,Ii, h,

lIarend M. E. ('75) Alexander ("62) Annekc ('59) Roderick ('66) Phil. Marijn (74) Rud. e hr. (71)
['hilip A.J. ('64) Hui be" ('61) l'i cl -Hcin ('68) Linde Leon. (, n ) Inger Merge n (74)
l'ieler L. ('n)
Roeland Adr. ('84)
David ('66)
Barhara ("62)
JOO!I A. ('78)
Anna Ciline ('86)
Vila Loui:;c ('88)

Ba.liaan
Rud . Everard ("8l)
Pieler Adr. (,83)

M:laykc £liz.
Willemijn ("85)

Josine Anique ("82)
Rcinicr Willern ("84

Generatie VI II - X

RudolfAdriaarl (1789)

x

Maria EA. Mus-Ackmdljk t 1829

Margarttha Mra- Vim Mark"l
grlJuwd 1832

Wi/Inn Corndis (1813)

Philipp"

H.I

x

Lucl1s (1840)

Mm-Dr Kantrr

RudolfAdril1a1l (1844)

Jacoba CltlUdilll/ Mus- v'm drr Ham

x

Herf/irU/a E/isabetb Mus-Cockingll

x

Bernard (1835)

x

5i1l11 Maria MteS-Jortkns

Adrill/lt/ Wtrltrr (1847) en
CortuJia E.A. C MteS-Mo//
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Generatie X - XI

Phifippus (1874)

x

'/imia Mus-l3ouvin

Rudolf Adriaan (1876)
g~h"wd mrl Sopbi~ Antj~

RudolfAdriaan (1873)
1938 hmr.

m~1

jJ.

x

Hendrik Willern (J 877)

rluyg~

Willem Comelis (1882)

Willemina la/JIll/fin Mur-Curhof

Willem Camelis (1882)

8

Ceertruid 5.E. Mees-Schuckink Kool

Sunftrt Krom

x

Arnoldine j.E. Mm-Berg

x

Wiffeminn j. Th. Mees-Molengr(uifJ

Bernard (J 904)

x

Generatie XI - XJ I

Madr:uinr: s.L. Mus-Evr:rts

Agatha D,E,/.. Mm-Wijuma

Anna Biss"y-Mm (1906)

Hmri (191/)

wni. Charlnj"rtt"n Hilm}

1941 ~h.

RudoJf(1919)

Elisabtth Mw- Wi/ffirt

x

m" v.E.M.C. J~ \1>,

Jaflny Jacoba

Mus-Gromr:~/t

HmriituJoh. Hei/tjr: (1913)
Wd. van FE Pmning

Lou R.M.E (1919)
trw. m" D.C. Himburynl MJ. KnOlunlNII

~h.

Dlto Arnold (1916)

x

RudolfAdriaafl (1916)
m Emiiir: S. G. Mus-&dur

wlnr Trl. H CmwJ
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Generatie XlI

Char/ottr Talitha (1913)

Am/d Constttnrt Marill 09/4)

Wid, H.N. Boo"

Wd.J.H. Zlaijtrm H.

7;",ia (1945)

n,.

jobllnnrs Robt'rl (1943) rn MI/rill Louiu Mus-Sluyu:r

V"m/~

Philippa (1946)

Crygoriui (1931)

o•....r. 1993,

Philip (1933)
tth. tt'" m~t H L V. tb Stum
19981wm:

BOlldnvijn Franciscus (/936)
rn Fridolim C. Mus-Bnx

E/lm H.M.

(1943}grh. ~w.
mrt fiE fI,th"",

10

Marir Amointltr (1940) rn
Brrfltml Maril/S Goslings-Mus

Mnr (1946) m
Vassi/is Tsrcollras-Mus

7alithll Vem
(1948) [rh, tnt'
m~r

M.M. W. KA,u/rtJ"

Mamn (1946)
x~/,. x~~'· Tnrt

m

W V;.\U'T i NOIIfi

S. va" Basrm

B",'",t'"~

m~t l~ Qm,,~11

Mad,"/in, (1948) m
Micbir/ Wi!!rm u:r Horst-Mus

RudolfAdrialln (1946) m
Bmm (l949)m
ChriSlirn F Mus-Snrpl/(mgrN Htmnrk, Mus Wobbm

Generatie XII - XIII

Wi//rmjllcob (1951) en
I:.'lilahr'" (1956) en
Mnrgflrrrhfl Elise Mer/-KIt/pUlijk Rohert L). Stevms-Mm

julirnll( WM. (1944)

Wilinn Plnmollt-Mrn

gr/}, grw. m. PA,M. &b,lI, m EA." AI,

Barrnd Mntthijs Eduard

Wil1ml Cormdis (1947) en
jacque/illt Mm-Rosbrrgm

Aln;nnder (1962)

joiJlIIU/a Grsil/II (1950) m

P;rur ullImlS ( /977)

Philip Adrifllln Jncob

David (J 966)

(1964)

Barbara Mm (1962)

Rfdph j. /J. Sakkm

('II

Joost Anton ( 1978)

(1975)

..

Roderick (J 966)

Pin Hein (1968)

Anlltkr (1959)

Huibm (961)

ph, VI«

gffl. pw.

111,1

H.

c. s,,/x"

Philip Mnrijll (1974)

"III

SL MrKrnzit

Lindt Ltolloor (1977)

II

Generatie Xl II

Bmtinllll Rudolf

Anna Glint (1986)

Virll Louist (J 988)

Pimr Adrinan (J 983)

•Maaykr Eliuzbnh

,--

Rlld. Christ;llllll (1971)

josinr Aniqut ( 1982)

I/lgt'r M rrgtn (J974)

Rein;er Wi/inn (J 984)

Wiflnnijn (1985)

£IJmmi (J 981)
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Ernestine Adriana Montagne-Mees 27-5-1925 tot 29-7-1998

Ernestine Mccs wcrd in Rotterdam gebofen als de jongstc van vijf dochtcrs van Willcrn
C. Mccs en Arnoldina J.E. Mees- Berg en
grocidc op in Wassenaar op 'r RapershoUT waar
zij ook de angHige jaren van de Tweede Wcrcld
Oorlog doorbracht .
DircC[ aa de oorlog ommoctte zij Charles
Uan) Mornagnc, een jonge kapitcin in het
leger, die ingekwanierd werd in het huis aan de
ovcrkanc. Een jaar later in juni 1946 trouwdcn
zij. Zij woonde n in enkele kamcrs in 't Benthuis ill Saam bij de ouders vall Charles' srudicvricnd Frano;ois van Hccrdt. Kart nadat zij
hier hun intrck hadden gcnomen, verhuisden zij naar Modesto,
CaJifornie met hun dochtertje Helene. Zo began een avontuurlijk leven van vce! reizen wegens Charles' werk als planrcnziektenkundige bij de Shell. Ernestine reisde graag mee. Alleen
een verblijf in de jungle v:lll Costa Rica we rd als al "te prim itief" beschouwd voor een gezin met inllliddels drie kleine kinderen. Gclukkig konden de thuishlijvers meegcnieren van de
avonturen via de uitvoerige, vaak g6l1ustreerde, brieven die
Charles trouw naar IlUis smurde.
In 1955 verhuisde het hele gezin naar Engdand waar
Charles ging werken op Woodstock Agricultural Research
Laboratory van de Shell in Kent. Hier kochten zij in het dorpje Newnham, Calico House, een Tudor vakwerk lmis uit de
15dc eellw met cen grore ruin omringd door taxus hagen, met
uitgestrektc lawns, een moestuin en boomgaard. Hier srreken
zij neer om er nooie meer weg te gaan. Calico House in het licflijke, glooicnde engclse landschap vormde een ideale omgcving
voor cen Onbe1.Ofgde en gclukkige jeugd voor hun vier kinderen Helene (1948), Marten (1951), Jan Ernsr (1953) en NicoIaas (1961).
Zij werkten beiden veel in de ruin die hun lust en h un
lcven was: Charles veroouwde aile mogclijke groenten en fruit
en maaide vec1 gras; Ernestine wierp 'lich op de borders, legde
een rotstuin aan en snoeide de heggen. Voor de kinderen werd
een zwembad aangclegd. Hun gastvrijheid kende geen grenzen.
's Zomers werden tall07£ vrienden en familieleden uit Nederland hartclijk ontvangen mits zij een handje wilde hc1pen in de
ruin. Volgens Charles was Calico House de besre pleisterplaats
tussen Dover en Londen dankzij de talloze maaltijden die
Ernestine kookte op de Aga aangevuld met Mrs. 13ensted's pies
en manen. Hun gastvrijheid reikte verder; Sinterklaas werd
ontvallgell voor de Nederlandse collega's. Ook een Hongaarse
vluchtcling, en een ieder d ie zich op een dood spoor in zijn
leven beyond, werd opgevangen . Voor de loble 'village fere'
stelde zij hun min ter beschikking en voo r onze bruiloftspartij
werden meer dan 90 bezoekers uit Nederland bij engc1se vrienden ondergebracht.
Helaas kwam er een einde aan deze gelukkige tijd toen
Charles, spoedig na zijn pensionering, werd genofTen door een
aamal beroertes waardoor hij gedecltclijk verlamd raakte. Er
volgde cen aantal zorgdijke jaren waarin Ernestine de steeds
zwaarder wordende taak van de ver:wrging van Charles op zich
nam. Omdat het hen beide zeer aan het han gillg om hun dierbare ruin in verval te zien raken, hesloten zij hUll plan om ooir
een kleiner huis met ruin in de boomgaard te bouwen, 1.0 Sllel
mogclijk ten uitvoer te brengen. Ernestine nam met het voor
haar karakteristieke enthousiasme de leiding van dit project op

zich maar hclaas hebben zij nier lang samen
kunnen wonen ill het nieuwe huis. De dood
van Charles in 1984 trofhaar diep enliet haar
uitgeput achter na de lange, droevige jarcn
van zijn ziekte.
Zij oogsne echter veel bewondering voor
de wijze waarop 'lij in haar eeneje een nieuw
leven wist op te bouwen. Met karakteristieke
energie hervatte zij haaf hobby's en vervulde
haaf ro l als oma vol overgave. Logeerpartijen
van lastige pubers schuwde zij niet en zij legde
hun wei nig subtiele com mentaar met humor
naast lich lleer. Zij bleef de spil van de familie ell :wrgde ervoor dat haar kinderen ell hun families elbar
regclmatig ontmoetten ondanks hUll verschillcnde levensstijlen
en geografische spreiding. D it waren hoogtepunten voor haar
en voor OIlS want wij hebben een hechte r.1milieband; gclukkig
heeft zij in haar laatste levensjaar nog onbekom merd kunnen
genieten vall o.a. OilS 25 jarig huwclijksfeest en Kerstmis op
Dartmoor met ved familie om zich heen .
Ernestine's creatieve energie was oeverloos en haar productiviteit enorm. E.crst naaide zij kleren voor haarLClf en haar
kinden:n, later richne zij haar aandad H op wol. Toen de kinderen he t huis uit waren ging zij z.elf spinnen, wol verven met
planren uit bos en tuin, breien en op het laatst ook wevell. Het
materiaal bleef haar ooeien; zij ontwikkclde zich tot en ware
kunstenares en onrwierp tclkens niellwe dessins, eerst voor
familie en vrienden, later opende zij een eigen 'Craftshop', en
verkocht haar creaties op haaf jaarlijkse 'sale' ten bate van
Oxfam . Zij bleef op:wek naar nieuwe technieken en uitdagingen en recentclijk reisde zij met haar vriendin nen van de Spinners' en Weavers' Guild naarTurkije, Mexico en Guatemala om
'lich te verdiepen in lokale weeftechnieken. Dele inspireerde
haar om zelf kleden te ontwerpen en weven.
Naast ruinieren en haar wol was rei7£n Ernestine's grote
hobby. Zij had een 7.ekere rustcloosheid en genoot van het
plannen van reizen bijna evenveel als van de rcis zelf. Met het
gezin trokken zij als een van de eersten uit Engcland met een
Dormobicl (kampeerauto) naar 'the Continent'; later kochten
zij cen chaletje- me t-lIirzicht aan het meer van [seo in Noord
Italic. Samen met Charles maakte zij mooie re iz.en o.a. naar
Ken ia en T hailand on hun kinderen op te meken. Na Charles'
dood Yond zij vaak in haar dierbare nicht Mance Boiss(:vain
een enthousiaste reisgenoot waarmee zij avontuurlijke tochten
ondernam . Zij was zich bcwust van de moeilijke sociale
omstandigheden en milieu problemen in de landen die 7£
bereisde. Zij schonk daarom veel tijd en geld aan organisaties
die 'lich met dere problemen bezighielden . Zij verdiepte zich in
de7£ problemen door te slUderen aan de Open Unversiry maar
was ook bereid actie te voercn tegen het in haar ogen onrechtvaardige beleid ill'lake onrwikkelingslanden van de regering
ThatCher.
Haar plotselinge dood heefr iedereen overrompeld. Gclukkig hebben haar [1milic ell haar vele vrienden op een stralende
dag vanuit haar eigen schirterende win op passende wijze
afscheid vall haar kunnen nemell . Zij is begraven hi; Charles
remidden van hun bcider gdiefde nawUT op het kerkhof van
Doddingron.

Helene Veltman-Montagne
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CAOS goes Zimbabwe
In 1998 heeft het bedrijfwaarvoor ik werk, CAOS (Conference Administr;uion Organisation Services), haar rienjarig
bestaan gevierd. Dit hebbcn wij gedaan door gedurende het
hclc jaar geld in te 7M1mclen voor de bOllw van een kindenehuis
in Zimbabwe.
Het 'CAOS tien jaar' project - ondergebrachr in de Srichting Ten - bcoogr de bouw van cen kindertehuis in her dorpje
Karoi in Zimbabwe voor kindercn van 0 IOr ... 1O jaar, die noch
oudeTS noch familie hebhcn en vaak HIY-scroposirief zijn.
Bchalve onderdak en voeding 7.31 het lehuis voonien in clementaire medisehe ven.orging en voorbcreidend onderwijs
voor de kleinsle kinderen. Er is voor dcre kinderen nauwclijks
opvang - zij zijn overgcleverd aan onregclmatige zorg door vrijwilligers van enkcle kerkclijke organisaties. Zieke kinderen
kunnell in acute gcvallen terechI in het Karoi District Hospital. Zodra de kinderen enigszins bercr zijn, krijgen zij de vcrwijzing: 'Home base care' ook al onthreekt die 'home'.
In het diStrict Hurullgwe is het pcrcemage HIV-seroposilicven in de leeftijdsgroep vall 20 lOt ell met 2S jaar erg hoog:
... 50%. De sterfre ill dcre leeftijdsgrocp is gTOOt ell de sladuoffers hebben kinderen waarvan sommigen evencens seroposilief zijn. Dikwijls overlijden beide ouders ell in locnemende
matc is er gcen familie meer aallwC'lig om de verLOrgende raa.k
voor dcre kinderen over Ie nemen.
Ter viering van her ti enjarig
bcsraan is CAOS mer z'n allen (5
vrouwen, zie fotol naar Zimbabwe
gegaa.n. Dcre reis Yond plaats van 27
oklObcr lOr 4 november. Hieronder
cen verslag van dete reis.

aardc en giganrische labaksplantagcs aan wcerszijden van (Ie
wcg. Om 17.00 uur 's middags kwamen we aan in Karoi cn
reden rne[ccn door naa.r 'ons' kinderlehuis.
Daar lag he! da.n, in de ondergaande zon, 01' cen heuvel
grclllend aan he! ziekenhuis van Karoi mC[ uirz.icht over de vallei. Eindelijk 7.agen we 'ons verjaardagscadeau', da.tgene war tOt
01' dar moment een project 01' papier was geweesr. Hel tehuis
was groter dan we hadden ge(iachl. Dc huiren- en binnenll1uren waren opgetrokken uir rode bakstcen en het gehouw vormf
een vierkam om een binnenspcelplaars voor de kleintjes h('CIl.
In de ene vleugel komi de meisjesslaap1'.3al, in de andere die
voor de jongens. Daa.nussen komen de keuken, her kantoor, de
doucheruimlcs en de sbapkamers voor de kinderverlOrgSters
CIl de leiding. De vloer was gcslOrt en de raamwerken waren
geplaatst. Nada.r iedereen uitgcbreid fow's had genomen, reden
we naa.r hel huis van Ko en Dini, waar we wuden logeren.

Van donderdag, 29 oklObcr tot wndag, 30 oktober
namen Ko ell Dini ons mee naar hee nacuurpark Mana Pools.
Dc rir ernaartoe duurdc: vier uur, waa.rvan twee uur over een
slOffig, rood zandpad. Mana Pools is zo groot als dc provincie
Utreclll en grensr aan de rivier de Zambe-J..i, tegclijkcnijd de
grens met Zambia. Flink door e1kaar geklu!st, arriveerdcn we
in hel 'camp' aa.n de Zambe2.i, waar vrienden van Ko en Dini
hun tent al ha.dden opgcslagen onder cen reusachrige boom.
De spullen waren nog niet ui!gcladcll of de eeTSIC 0lif2nt
wc:rd gesignaleerd. Ademloos
keken we toe hoe hij vanaf de
rivierocver naar ons loe wandelde,
lOt 01' lien meter nadcrdc, vervolgens zijn slurf uirs[fckte, een reusaelllige tak van 'Olne' boom
afbrak en rustig oppeuz.clde. We
hadden het onwC'/.cnlijkc gevoel
dat David Attenborough elk
01' dinsdag 27 oklOber vcmokken wij met rUgT.akken, slaaprnaljes,
momcn! achrer ccn boom vanlenten en diverse koffers met cadeaudaan wu kunnen springen om
Ijes naar Schiphol voor ol11.e vlucht
ons over de ectgewoomcs van de
Afrikaanse olifam Ie vertellen. Pas
naar Harare. Om halfvier sronden wi;
voor de indleck-balie 01' Schiphol.
nadat iedereen voldoende was
Het grondpersoned raakle ielwat in
bijgekomen, konden we de !enV.III.r. !-lickr Pr'lfljs, Ammnieke Bmckei,
len op7.cnen en hadden we ailede war van de hoeveelheid bagage die
Robi Valkhoff, Bflrbllrtl Mus en Saskia !-Ieibach.
de CAOS-darnes op de band depornaal een 'room wilh a. view'.
neerden. Gdukkig hadden we bij de
Die avond rcden we in een
KLM sponsoring aangevraagd en die
ope n pick-up truck door hel
ook gekrcgen in de vorlll van 20 kg gralis overgewich!. Aile park. Dc ondergaande wn kleurde alles goud en hel landschap
kleine bt.'C!jcs helpcn, wHen we maar 7.cggen.
was adembcnemend. Grijs, stoffig, met cen goudr07.e glocd,
Na cen vluchl van 14 lIllr me! cen tussenslOp in Johan- her ell der wat srruiken ell baobab-bomen, af en toe smkjes
nesburg kwamcn we 01' woensdag, 28 oklOber in Harare aan. me! olifantcgras. We konden onz.c ogell niet geloven. Kuddes
In de snikhete aankOlllslhal bleek mijn rUgT.ak in Amsterdam kudu's, warerbucks, impala's, zebra's, wranenzwijnen en apcn
Ie zijn achrergcbk-ven. Blijkbaar was her grondpersoneel cell! speclden in de a.vondschel1lcring. We waren 1.0 gebiologeerd
van slag gewccst rijdcns hel inchecken. Nict getreurd, de weI dar we pas na 1.Onsondergang in het camp rerugkwamen.
aangekomen kleding wer(l herllerdeeld, er wcrdcn wa! slippers
Dir berckende uitkijken 01' weg naar de douches. Hel douaangeschaft en ik heb de hele week uitcrmate ljcht bcpa.kl chehok lag op enige afstand van de !etHen en er seharrclde 's
nachts van alles door het kal1lp. Vooral voor de waterbllffcls
gereisd.
We werden opgehaald door Ko en Dini Voorn. Dini is de nlocsten we volgens Ko oppassen omdat dete noga.l ccns
voorLitler van de projccteommissie voor het kindertehuis. Ko gevaarlijk kunnen zijn.
en Dini 7.ijn in 1960 vanuil Nedcrland naar Zimbabwc geemiIk geloof niet dat er iel1land van OilS veel heefl geslapcn die
greerd. Beiden zijn geboren in hcr Wilhelmina Gasthuis, hCI eerste nacht. Hoewel er 200 kill in de omrrek geen srad, disco
gebouw waar nu het CAOS-kantoor is gehuisvcst, en opge- of radio [e bekennen viel, was het lawaa.i oorverdovend. Nijlgrocid in Ams[erda.m. We hadden 1.c in september al ontmoer pa.arden snurkten in de rivier, apen gooiden rakjes ui! de
lijdells hun bcwek aan Nederland en het weenien was harre- bomen, hyena.'s slopen giechclend langs de !etHen, leellwcn
brulden en w waren er nog een hcleboel andere ge1uidc:n die
lijk.
Na een kone stop in Harare reden wij door na.ar Karoi, ccn we niet meleen konden plaatsen. Dus di[ was Afrika!
rit van ... 2,5 uur. Dc eenbaansweg van Harare naar Karoi slinDe dagen in Mana Pools vlogen voorbij. We hebben lecugCrt door een glooicnd landschap mel dorre struikell, rode wen gezien die een dode olifant verscheurden. We hc:bbcn
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groepjes olifamen gelien die stalig door het landschap trokken
en krokodillen die geniepig half onderwaler op een prooi lagen
te wacillen. De moedigen onder OIlS hebben gekanood op de
Zambeli en russen de nijlpaarden doorgelaveerd. Dc war minder moedigen lijn rillend aclller een boom gekropen roen we
tijdens een wandeling door de bush vier leeuwell in het vilier
kregen. Het waren dagen waarin we niet aileen het cchte, oude
Afrika hebben leren kennen, maar vooral ook onszclf:
Na de terugtocht op zondag was de dag aangcbroken waarop we ons 'verjaardagsfeest' zouden vieren. Wij zouden in
maandagmiddag de kinderen ontmoeten waarvoor het huis
wordt gebouwd . $amen met cen paar bestllurslcdcn van het
KWI reden we na de lunch naar een kerk in de township.
Dc township bestaat lIit houren en stenen hurjes, die allemaal boven op e1kaar gebouwd lijken re zijn. I-lier heerst enOfme armoede en di t was waar we eigenlijk voor gckomcn waren .
Dc twee dames die de selectie van de kinderen voor hun rekening nemen, Tellistas Gomo en Agness Maganga hadden vijfenzeventig kinderen verlameld in de Methodistische kerk van
de rownship. Vijftig kunnen er snaks in her tehuis wonen. Ecn
aanral van de kinderen die oorspronkelijk op de lijst sronden,
zijn inmiddels overleden.
Bij onle binnenkomst in de kerk barmen de kinderen in
luid gezang uit. Dc nanen sprongen ons allcmaal in de ogen.
Met behulp van cen Shona-to[k legden we uit wie we waren en
dat we op dez.c middag kennis met le wilden maken. Ook verrelden we z.c dat we heel graag een door hun gemaakt sehilderi) mee naar huis rouden willen te nemen. We hadden uit
Neder[and vier reusachtige vellen schilderslinnen, kwasren en
verf meegenomen. De kinderen werden in groepjes verdee1d,
kregen kwasten en verf en gingen aan de slag. Aanvanke1ijk
waren z.c voorzichtig en z.cnen aaf"l-e[end srrepen op he[ papier.
Pas na cen tijdje kwamen le echt [os en ontdekten z.e ook dat
handen en voeten in de verf gedoopi konden worden . Er werd
gekliederd, gegild en druk over[egd. Het resulta:1t is een schilderij van twee bij drie meter war bij CAOS aan de muur komt
te hangen.
Na he[ schilderen werd er weer gezongen en gedansl.
Annemieke en ik stortten ons in de cirkel met kinderen ell er
werd 'gehoky-pokyed ' en 'gepolonaised'. Dc kinderen pakten
onle handen en lieren nier meer los, hoe wild het er ook aan
me ging. Toen was het tijd voor ome afscheid met cadeallCjes,
popcorn en lJSJes.
We hadden een beetje het gevoel alsof we de 'blanke, rijke
dames uir Europa waren die even aan liefdadigheid kwamen
doen', maar Dini stelde ons gerust. Her ging om de kinderen
en voor hen is een dergelijke middag cen absoluut feest waar ze
nog tijden over praten. Dini had gelijk, een van de kinderen
kwam tijdcns het afscheid naar ons me en lei: 'Thank you, it is
almost like Christmas... '

Oproep

(dciog,od)

Welke neef of nicht met kennis van leT
wit helpcn bij ome aanpassing administratic?
Henk Mees wacht gaarne contact hierover
(010 - 452 54 41, fax 010 - 452 26 64).

Onz.c week in Zimbabwe was voorbij. We hebben allemaal
in die korte tijd veel geleerd - over onS"l,df maar vooral over een
[and dal geell van ons kende. Wij hopen dar we met de bOllW
van her tehuis een steentje bij kunnen dragen aan een bcrere
roekomst voor een paar kinderen van dit land.
Na ons bezoek aan Zimbabwe hebben we besloten de
bankrekening van de Srichting Ten in stand Ie houden voor
degenen die bij het project betrokken willen zijn en de continu"iteit willen hclpen garanderen. Er bJijft alrijd geld nodig en
er kan nog heel veel gcdaan worden, zoals bv. de uirbreiding
mct nog eens vijftig slaapplaatscn of de aanschaf van een conlpIICer en printcr voor de adminisrratie, kleding en speelgoed
voor de kinderen, de aanbOllw van een schoolrje.
Als jullie ook willen helpen lijn aile kleine beetjes welkom.
Narullrlijk kan je ons ook bellen om meer informatie.
Bankrekening 50.22.3\.300, t.n .v. Stichting Ten, AHNAmro Bank, Koningsplein, Amsterdam.

CAOS

Barbara Mus (Phdr)

we

Plein 475
1054 SH Amsterdam
Tel: 020 - 589 32 32
Fax: 020 - 589 32 30
E-mail: caos@caos.nl

Stichting Van der Dussen
van Beeftingh Fonds
Het Fonds Van de r Dussen van Beeflingh is een fonds
waaruit leningen en schenkingcn worden gedaan aan leden van
de fumilie Mces. Oat betekent dat Mczen en hun kinderen een
aanvraag kllnnen indienen voor ondersteuning op sociaal-eulmreel gebied, bijvoorbeeld curslIssen, collegegeld, studiemateriaal, onderLOek, boeken, maar ook onderstellning in de mcest
ruime lin van het woord, varierend van aanpassingen in het
huis tOt legemoctkoming in vcrvoerskoslen en extra huishoudgeld. Het besluur bekijkt de aanvragen - discreet - en beslisr of
er gekozen wordl voor een eenmalige of periodieke Jening of schenking.
U kunt bellell met een vall ondervermelde bestuursleden;
als u schrijft, dan graag Ilaar her secrerariaar: Twijnderslaan 23,
2012 BG Haarlem.
Bestuursled en
mw Madelon E. van Ruyven-Mees (Wdr), voorziuer
tel.: 070-3281369
Mr Peter. R. Mces Ow), penningmeester tel.: 0343-417070
Drs. Roland A.J. Mees (W.Aw)
ICI.: 0343-517464
mw Philippine Mees (Bdr)
tel.: 023-5314329
mw drs Micke E. Dcgenkamp-Mccs (Pdr) tel.: 070-3877988

*

*

*

lflij cbinken Lydia Staab-Mus, vorig jaar afietreden, voor baar
ruim lwintig-jarige bemoeienis met en bekwame toewijding aan
bet Fonds, wallrvan un ruime periode als voorzitter.

Ook cbillken wij Boudewijn Mus, dit jaar aJietreden, voor zijn
nauwkeurige bemoeienis en wrgznambeid gedurende ruim tien
jallr t.a. v. de werkzaambeden van bet Fonds.

IS

De 'Nienoord' en de familie Dorhout Mees
de borg als districtskamoor, waar de inwoneTS van Leek hun bonncn voor noodrantsocnCIl, als brood en suiker, kondcn halcll.
Van 1945 tot 1950 vonden dakJoze families cr cen tijdelijk ondcrkomcn.
In 1950 wcrd het vcrval1cn gcbouw
door de gcmccntc Leek gckocht van de
crvcn van de famiJic van Panhuys en sinds
In 1643 overlccd Willcm van
1958 is cr her Nationaal Rijtuigmuscum
Ewsum als laatsrc [clg van dit
gcvcstigd met cen indrukwekkendc collccgcslacht en zijn vrouw hertrouwdc met Dc Nimoord (/mlO {674 was I'm IItIn de mach- tic rijtuigcn.
Rudolf \X'ilhdm von Inn- und Knip- lipu borgm in hu Noonkn van (1m land.
Het rijtuig - zo f.1taai voor de laatstc
hausen, afkomstig uit een Oostfrics
gcslacht. I-liermec deed de farnilic von [nn- und Kniphauscn bewoner van de borg - werd uiteindelijk de redding van het
zijn intrcdc op de Nienoord en lOU twee honderd jaar eigenaar landgoed.
blijven.
Opa Panhuys werd in 1836 Ie Groningcn geboren. Na het
[n [850 slak Fo[ef von Inn-und Kniphausen in een vbag gymnasium te hebben doorlopen, wcrd hij 01' 18-jarige leeftijd
van verslandsverbijstering de Nienoord in brand. Hij was ingeschrcven als smdem aan de unive rsitcit aldaar, wur hij na
ongehuwd en de laarste telg van de Nederlandse mk van dit vijfjaar afsrudeerde als jurist. Na zijn studie vesrigdc hij zich in
geslachl. Hij ging na de brand in de Boteringestraat te Gro- Friesland. Daar rrouwde hij met jonkvrouwe Catharina Johanningen wonen. De Nienoord [iet hij er afgebrand bij liggen. na van Sminia. In Friesland werd hij eerst aangeHeid als schoolVreemde weddenschappen, drank en vrollwen [everde hem de opzlener.
bijnaam op van "jonker russen wijntje en Trijntje"
Vervolgens werd hij gekozen tot lid van de Provinciale Sta[en van Friesland. In 1869 promoveerde hij tot doctor in her
Folef had een zusrer die met Jhr. U.W.F. van Panhuys Romcins en hedendaags recbt op bet proefschrift, getiteld "Dt:
trouwde. Dc-/-c hune Folef. Uir dit huwelijk werd jhr.Mr landgemeente in Friesland". Kort daarna volgde zijn benoej.1E.A. van Panhuys geboren, die later de Nienoord of wat ming tot burgemeester van Tietjerlmeradeel. Na de-LC Friese
periode keerde hij terug naar de stad Groningen waar hi; in
daarvan nog over was,van Folef erfde.
Toen Folef in 1884 overleed werd hij als enige von Knip- 1880 tot burgemeester werd benoemd. Groningen telde toen
hausen op het kerkhof van Midwolde begraven. Op zijn gra{ 42.000 inwoners en was daarmee de vijfde stad van ons land.
[11 1882 volgde 1.i;n benoeming tot Commissaris des Konings
staat een geweldige zerk waarop maar cen woord: Nienoord.
in de provincie Groningen. Kort daarvoor was zijn vrouw op
J.1E.A. van Panhuys is mijn stief-overgroorvader. Mijn 48-jarige leeftijd na een langdurige ziekte overleden.
vader en ik zijn naar hem vernoemd en in 0l17-C {amilie [eeft hij
voon als Opa Panhuys, maar daarover later meer.
Opa Panhuys was ecn kracll1igc pcrsoonlijkheid. Als COIl1missaris des Konings werd hij geconfronteerd mel woelige
Door de architect Maris liet Opa Panhuys een onlwerp onlusren in het Groningse Oldambt. Arbeiders voerden daar
maken voor een nieuw woonhuis op her Iandgoed Nienoord. een verbinerde strijd tegen de rijke Oldambster hereboeren. In
[n 1886 verrces op een dee! vall dc fundamelHen van de vroe- cen circulairc van 3 Januari 1893 pleit hij voor verbeteringen
gere borg H ui7A: Nienoord, zoa[s we het nu nog kennen. Het van de sociale toestanden. Hierin ijvert hij voor goede christewerd in dezclfde stij[ gebouwd als zijn huis aan het Hereplein lijke lectllur voor de arbeidcrs in plaats van opruiende en sociain Groningen (thans Nederlandse Bank) . Aanvankc1ijk listische geschriften . Ook signalccn hij tekortkomingen in de
gebruikte hij de Nienoord aileen a[s zomerverblijf, maar na 'ljjn bevoorrcchre kringen. Hicrovcr 7A:gt hij: "Zolang niet de
pensionering in 1893 vesrigde hij zieh er voorgoed. H ij was beschaafde en ontwikkelde ingezerenen, die hun sociale plichtevens de laatste van i'anhuys op de borg. Tot aan zijn tragisehe te n kennen, her goede voorbeeld in eigen kring gl--ven, gaat het
nier aan plichten te eisen van anderen, wanneer men 7.cif tekort
dood in ! 907 zou hij nog een schinerende carriere maken.
schiet in de uirvoering van zijn eigcn pliehten ."
Van 1907 tOt 1950 leidde de Nienoord een kommervol
In 1884 rrad opa Panhuys, die TOen drie jaar wcduwnaar
bestaan. Tot 1940 was de Nienoord onbcwoond en was er sprake van verval en was, 01' 49-jarige 1eefrijd in het huweli;k mct mijn overgrootvcel achtcrstallig moeder Trijntje Looxma.
onderhoud. Van
Deze was 11 jaar gcrrouwd geweest met mijn overgroorva1940 rol 1945 der Jhr. Mr Daniel de Blocq vall Scheltinga en op 36-jarige
gebruikte
de 1eeftijd weduwe geworden. 'Joen zij met opa Panhuys herDuitse bezetter trollwde was zij 43 jaar oud. Zij had drie kinderen gehad, waarvan er tWl"C nog in leven waren. Een daarvan was Jonkvrouwe
Huiu
Nimoord, Johanna, Bcrendina de Blocq van Scheltinga, mijn groormoczoals bet na de der, die 9 jaar oud was TOen haar moeder henrOllwde. III de
brand wad opgr- familie is zij bckend als Oma Mees. Zij werd als jong meisje
bouwd m wmdaag opgevoed door opa Panhuys en mijn overgrootmoeder Trijnrje
Looxma en woonde TOt 1896 op de Nienoord.
tb dag u zim ii.

De borg Nienoord werd rond
1524 Ie Leek in de provincie Groningen,gestichr door de familie van
Ewsum.
De oorspronkelijke naam was
"Nijenoorrh", wat "niellwe plans"
betekent.
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[n dat jaar trouwde zij mer Petrus Dorhom Mees of re wel
mijn groorvader Opa Mees. Deze was CCIl won van Mr Bernardus oorhout Mees en Jonkvrouwe Josina Margaretha Lewe
vall Aduard. Bernardus was rechIer in de Arrondissements
rechtbank te Groningell.
Het huwclijk van mijn grooTOuders werd 01' 9 Juli [896
op de Nienoord voluokken.
[n [892, onder Koningin Emma, werd opa Panhuys
bcnoemd wt Commissaris van de Koningin in Overijssel en in
[893 werd hij benoemd tot vice-president van de Raad van
State, het hoogste ambt dat door een Nederlander kan worden
bekleed. In 1897 vroeg hij om gewndheidsrcdcnen om ontslag. Wegens zijn verdiensten werd hij bcnoemd ror Minister
van Staat.
Zijn won Hobbe, lIit zijn eersre huwclijk, was eveneens lid
van de Provinciale Staten van Groningcn en tor 7ijn dood in
1907, vijf jaar burgemeesrer van Leek.
Hobbe was getrollwd met Elske de Slocq van Schcltinga.
Op 6 November 1907 voltrok zich ornstreeks kwart voor
tien in een pikdonkere avond bij dikke mist, een vreselijk ongeluk, dat vooral in het Noorden van het land ongekende cornmorie teweeg bracht.
Op de grinrweg langs het Hoendiep van Groningen naar
Hoogkerk, ongeveer 15 minuten van de stad, raakte de koetsier
van een rijmig vermoedelijk als gevolg van diepe duisternis en
dichre misr de weg kwijt, waardoor her rijtuig in de zadue en
smaJJe berm geraakte, vervolgens bmclde en in het Hoendiep
terecht kwam. Hierhij vonden alJe vier inzittenden en (Ie pa[frenier de verdrinkingsdood. AHeen de koetsier en de twee paarden over[eefden het ongeluk. Het bleek om de familie van Panhuys van de Nienoord te gaan.
Het nieuws drong pas de volgende morgen in Leek door.
Posrlopers namen her laacsre niellws mee, nadat een plaatselijke arts, (Ioher Mansholr uit Tolbert, toevalJig als een der eersten de farale pIck van het ongeval passeerde.
De verdronkenen waren:
jhr.mr J.J£.A van Panhuys, mijn stief-overgrootvader
(Opa Panhuys)
zijn vrouw Mevrouw van l'anhuys-Looxrna,
mijn ovcrgrootmocder
zijn won Hobbe van Panhuys,
burgemeester van Leek
diens vrouw Elske van Panhuys-de Blocq van Schcltinga
de p:llfrcnicr van Wijk uit Tolbert

Aangezien 01' die bewuste avond van de 6e November de
stad reeds in een dichte mist gehuld lag, had de koetsier opa
Panhuys nog voorgestdd om via Pei7.e te rijden. oaar had de7.e
ech ter niets van willen weten, waarschijnlijk omdat hij ved
hechtte aan zijn traditie, de afstand naar de Nienoord in een
uur af Ie leggen.
01' de vraag waarom her nier gelukr is dat de inzirtenden
van het rijtuig ·,.ich hieruit rijdig hebbell kunnen bevrijden, is
geen eensluidend anrwoord in de berichtgeving re vinden.
Dc ene Iczing spreekt van verklemming van de portieren,
[erwijl een andere lezing 7.egt, dar, daar het ccn zeer bclangrijke familie betrof, de deuren 01' slot waren en slechts van buiten konden worden geopend met een sleurcl die de palfrenier
in zijn bezit had. De palfrenier belandde ollgclukkigerwijs
onder het rijtuig en zijn stoffelijk overschor kon pas later worden geborgen.
Het gouden zakhorloge dat opa Panhuys tijdens het ongeluk droeg, heb ik geerfd van mijn vader, die Emil werd
genoemd . Zoa[s reeds eerder gezegd, zijn wij naar clkaar vernoemd en hebbell aile drie dC7.elfde voorletters: j.J£.A. of te
wel: Johan JEmilillS Abraham.
Or de binnendeksel van het horloge heeft oma Mecs laten
gravcren:
.. Emil oorhout Mees
ter hcrinnering aan zijn Peet- ell Grootvader
Jhr.Mr ).JE.A . van Panhuys"
Emil werd 01' 28 Mei 1903 te Zuidlarcn geboren en was
dus vier en t'en half jaar oud lOen opa Panhuys is verdronken.

I,EA. Dorhout Mus

Johan k"mi/ius Abraham
Dorhout Mus mn zjjn
bl'ide W(}m or M Nifnoord.

Opa Panhuys, 7.ijn won Hobbe en diens vrouw Elske hebben hun graf achrer de kerk re Midwoldc. Mijn overgroormocder Trijntje Looxma is herbegraven nabij Oranjewoud in het
gcaf van haar eerste man.
Dc palfrenier van Wijk is begravell in Tolbert.
Ora Panhuys en '-ijn vrouw hadden gclogeerd in Leeuwarden en waren vervolgens naar Groningen gereden om (bar
hun won Hobbe en zijn vrouw op te ha1cn, die te gast waren
bij de burgemeester van Groningen, Tjarda van Starkenborgh.
Gezamenlijk aanvaardden zij de terugreis naar de Nienoord.
's Middags hadden opa Panhuys en Hobbe nog samen mer de
burgemeester het Acadernisch Ziekellhuis bewcht, waar opa
Panhuys door zijn functie als president-curalOr van de Rijksuniversitei[, nauw berrokken was bij de onrwikkclingen vall
dat ziekenhuis. Zij konden nier bevroeden, dat zij daar
's avonds levenloos wuden terugkeren.

... en Z() werd de in de vorige Kroniek vennddt aankondiging
werkdijkhtid voor tU tchtgenoot van Lydi(l Mus (NP 316).
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smkjc grond; jullic vinden het hier w

"H est ook 101 had?"
Dar was het wclkom, da! Oien "rocger
van haar moeder kreeg als zi; uit school thuis
kwam. (Hch je ook plcricr gehad?) Er werd
ulden gevraagd naar haar schoolpre5taties: zij
rou er wei komen. Zij had ook veel plezier op
school. Her ple-lier hebben en het lachen is zij
al[ijd blijven doen. Zij is opgewekt door het
leven gegaan.
Zij heeft eindexamen gedaan in dc oorlog. Zij had wel Nederlands willcn slucleren,
maar dal was in oorlogslijd mel universileiten
die gesloten werden, niet opportuun. Or
advies van haar Ncderlandse leraar is zij lOen
or de 'Openbare Leeszaal en Bibliotheek' in
Groningen de opleiding gaan volgen voor leeS7.aalassistel1te en
bibliorhecart:sse. Oat heeft zij met veel gcnoegcn gedaan. Dar
was - en zal nog wel zijn - een zeer veelzijdige opleiding. Zij
krecg daar uiteraard 'led lircratuur, vooral Ncdcrlandse
natuurlijk, maar ook lessen over astronomic, psychologic,
pedagogic en noenl maar op. Zij wist ook ovcral wei war van.
Ik heh haar in 1943 in ondcrduiktijd 1cren kennen; en
toen ik in 1945 terugkeerde naar l..ciden om de studic weer op
te vatt<:n, heefr zij eell baan aangcnornCtl bij de bibliothcek in
Gouda. Gouda was mooi dichr bij Leiden (30 krn ficrscn). Leidcn u lf rou meer voor de hand gelcgen hebben, maar werd al
te dichtbij gevonden! Zo ging dat nog. Niks rrouwen als je je
vrouw nier kon onderhouden! Dar kon ik, tocn we in 1948
trouwden, ook nog niet, maar met cen lening is het huwclijk
lOen loch doorgcgaan.
Wi; hebben 3 of 4 jaar in Lcidcn gewoond or de Witte
Singel, ook tcrwijl ik in dienst was. Daarna op de Goudse Si ngel in Roncrdam, waar ik assistcnt was in het Havenziekenhuis. In 1953 gi ngen wij naar Afrika, naar wat toen nog de
Goudkust hectic. Van al die jaren daar heeft zij zich 2 x 14
dagen verveeld, beidc keren rocn wij niet direct in her ons tOCgewC"len llUis terecht konden en ik de hele dag a:1I1 het werk
was. De rest van de tijd hceft zij 7.ich uitstckend vermaakt. Wij
hebben daar vcel vrienden gemaakt en, lOals te verwadllen
valt, vcel gelachcn. Ook met dc zwanc h(.'Volking kon Oien het
goed vindcn -7.0lang die tenminSle deed wat Oien van hen verwachtte! Zij werkte trouwens ook gocd mee. De Afrikanen
hebben cen uitstckcnd gevoel voor humor, dus daar kon Oien
best mce overweg. Zij werkte ook IllCt mi; samen door het
maken van bactcrie-uitsrrijkjes en was dan verheugd als zij tbe
yond. Ook bezorgdc zij de rekeningen aan de buitenl:tl1ders,
de wgenaamdc 'cxpatriates' die daar woonden en die door mij
behandeld werden. De leu\me herinneri ng daarvan is de rekening aan Mr Piles. Zo hcerte hi; cehter niet, hi; had zc! (I laemorrhoi"dcn)
Na ons Afrikaanse avontuur, dat bijna 8 ;aar hccft
geduurd. zijn wij in 1961 voor gocd naar Nederland leruggekcerd. In Mei van dat jaar kwamen wij in Orachten tereche Er
was daar een praktijk(je} [e koop. Oien heeft daarover geen
moment geaaneld: wij kwamcn 's avonds aan, langs de vaart
brandden romantische bnraarns en er stond cen groot huis
voorons khar. ~Oit is lIet\ zei ze - al hebben wi; heel wat mocten ploctercn voordat fthet~ voor elkaar was. Wij ha<lden wei
war cemjes verdiend in Afrika, maar wij mocsten tOch cerSt
rorgen dat de praklijk liep, voordat wij extravaganrc uitgavcll
gingen doen. Een goed Groningse etl tluchtere ge(bchtc.
In 1970 logeerden wij in Sirmione, [("alic, bij Oicns nicht
Jannclies Saggioro-Mccs (zij is dus ook een niclu van mij!) en
die 1.ei tcgen ons: "Waarom kopen jullie hier gcen huis of cen
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hccrlijk". !:erst dachten we: je bem niet
gocd snik, Illaar na enig nadenkcn en
cnigc druk van onzc nicht l.ci Oien:
"Waarom cigcnlijk Iliet? We hcbben
loch wat gespaard in Afrika," Dus hcbben we loch cen slukje grond gekocht
om claar ctn huis op te zenen. De hele
wimer 1970-1971 hcbbcn we getekend
en gepuzzled en in de Paasvacamic in
Italic cen a:lIl1lcmcr gevonden die het
door mij gClckende huis gcbouwd
hecft. EcrSle spade in de grond in April,
in Augusms van herz.elfde jaar hadden
wii vacamic in een voilOoicle schinerende bungalow. Behalve onz.e dirccte

familie, hcbben "elen claar hi; ons gclogterd, waarondcr ook Philip Mecs.

In 1974 heeft Oien na enige aancling een baalllje als
bibliothecaresse aangenomen voor halve dagen bij de MAVO.
Ecrst maar voor cen jaar, om te zien of dat wei zou bevallen.
Nou, het is haar bevallen: met jongclui omgaan en hen leren
met boeken om te gaan was haar op de huid geschreven. Zij
heeft het 10 jaar gedaan, zodal zc er ook nog een pensioentje
aan overhicld. Oat kwam eind 1984, terwijl ik begin 1985 met
pcnsioen ging. Wij verhuisden lIaar een nat midden in Orachten.
In 1994 besloten wij na haar operatic, waarvan zij de
gevolgen hlijmoedig gedragen heefl, het huis in Italie op te
geven - de reis daarheen nam rwee dagen in beslag en dat werd
OilS re bng - en een twecde huisje in {e richtcn in Makkum op
een afsrand van drie kwanier.
O ien heeft vall Makkum genoten! En heimwee naaT Itali c
hebben wij geen van beiden ooil gehad.
Oil is cigenlijk geen verhaal over Oien, maar over ons beiden; wij konden celuer slecht buitcn elkaar. Tweemaal 6 wekcn
hebben wij het ronder e1kaar moctcn stellen. De eerstc keer
heb ik als militair am Ambonese milirairell en hun f.1milie van
Indonesic n:laf Nederland bcgclcid. Een tweede maal is Oien
van Afrika naar Nederland gevlogen voor cen operatic. En in
het najaar van 1970 is zij cen wcek in Italic gcwCCSt om de
grand voor het IlUis te kopen.
Verder hebben wij aUes samen gcdaan.
Drachten, maan 1999

j.M. Mus
(Dirn Mm-Hllizillga1922-1999, ud.)

Wij leveren uit voorraad:
l'a!rici:l:n Nr 67 Ao ·S3: f 15,-- indo portO
(wurin onze volkdige r~l1lili~ opgcnomen)
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In memoriam

Henriette Johanna Heiltje Mees WCdr, roepnaam Hylke
Geboren 4 september 1913, gestorven 2 januari 1999

Hylke en ik zijn geboren aJ.n de Diergaar- 1---:;;iillj!,::~:;rL-
In 1973 verhuisde zij voorgoed naar
Mallorca, waar zij aeluereenvolgens in Palma,
dclaan in Rotterdam. Wij verhuisden in 1917
Caimari en Lluc heeft gewoond. In Palma
mar de Oranjc1aan in Kralingen, vervolgens in
hield zij cen logeeradres aan. Zij kwam vaak
1920 naar Amsterdam en in 1921 naar Wageeen maand bij ons logeren.
ningcn. Zij beeindigde daar haar schooltijd aan
Zij was zeer extrovert, had dan ook een
de Rijks H.B.S.-A en ging duma op bmers in
zeer uilgebreide kennissenkring. Zij had een
Den Haag wonen, wur zij de Huishoudschool
ijzeren wiJ en een groot doorletringsvermoaan de Laan van Meerdervoort bewelu.
gen. Zij las veel en had een zeer brede algeZij trouwde in 1940 met Frans Penning en
mene belangstdling. Zij had een uitgebreide
woonde toen in Voorburg (ZI-i). Frans werd in
briefwisseling met haar kennissen in en buimUfl 1945 in Leusden door de Duilsers gefus[en Europa.
ilJeerd. Hylke verhuisde daarna lIaar Haarlcm.
Hylke over1eed op 85-jarige leeftijd in
Daar ontmoette zij Paul Gerassy, waarrnee zij
een ziekenhuis in Palma en is bijgezet in haar
ging sarnenwonen. Zij logeerden toen vaak in
gereserveerde graf bij her klooster van Lluc.
Palma de MalJorca, waar Paul familie had.
Na het overlijdell van Paul in 1967 bleef L _ L _____..,:l..~cl
R.A. MmWGn
Hylke nog in Haarlem wonell. Aansluirend
woonde zij koftC tijd in Twc1lo.

lrmaS "
O ver de ou de "£i'
MEES&ZOONEN
M ARS H & M CLE NNAN

Financieel verslag 1998
l"komSlen m ";Iga"m

Oat de assurantiefirma onder deze naam en in dezc constcllalie werkr, is u bckend. £en nieuwe versterking heeft del.e thans
ondergaan doordal de Amsterdamse vem:keringsgroep 'Sedgwick Nederland' in de combinarie is opgenornen. Dc voor,o;ilteT van deze groep, EM. Dorhout Mees FELw, is in verhand
hierrnede in de leiding van M&Z M&McL opgenomell.
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Waarde voorraad pcr 1.1.'98
Afnamc in 1998 door verkoop
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4.070.50
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Con1ribU1ics
Vcrkoop familie-artikelen
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Virgav,""
Kronick
Divcrsen
Voorddig I'Ildo

FO RTI S

Deze ontwikkelt lich verder binllell de Forris-groep.
MeesPierson zal met lIame zich verder specialiseren ill PR.lVATE BANK1NG & TRUST, en daarin met aile kracht van zijn
ervaring en kennis cen belangrijke rol binnen 'Fortis' spelen.
Enkele verschuivingen binnen Fortis zijn nog Ie verwachcen .

Samm""tf;/lg
Saldo Mecsl'icrson
Saldo l'oslbank
Saldo Roparco
Legaa! Riel Wijsman-A.M.

P" I 1."98
per 1 1.'98
pcr 1 1.'98

Saldo per 1.1.'98

•

Inkomslen 1998
Uiq,'avcn 1998

Laatste nieuws:
Eva Mees-Christellcr, weduwe \lall Leendert, drijvende
kracht gedurende tientallen
jaren van de Academie 'De
Wervel', en schrijfsler van
boeken o.a. over 'genezen
met kunst', is op Koninginnedag onderscheiden als ridder in de Orde van OranjeNassau. Omx felicitalies!

Saldo per 31.12."98
Saldo Mees Pierson
Saldo Post bank
Saldo Roparco
Legaa1 Riel Wijsman_A.M.

per 31.12.'98
per 31.12.'98
pet 31.12.'98

Wilarti"i/lg fomilit-anilulen
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Van ].M. Mces HEw is opnieuw cen hoek verschenen in
de filosofische sfeer die we van hem kennen:
Oed 11 va n Denken en Gcdaehte:

Bestuur en Commissies
BeSlulIr:

Fenomenologie
Oil hoek is hel logische vervolg op Denken en Gcdaehte;
ded I: Logic; en ook dit werk is de neerslag van cen eursus die
in Drachten gehouden is voor een kleine groep Icden van het
Ncderlands Filosofisch Genootschap. Die cursus was een reeks
bcsprekingen betrdfende de fenomenologie va n Hegel, die
bijna vier jaar geduurd heefc. Dit werk is dan ook veel uitgebreider dan Deel I.
Het gaat in de filosofie nooit om pcrsonen, ook niet om
napraterij van gewaardeerde fi losofen, of meningen 'over' wat
zij gezcgd hebbcn. maar altijd weer opnieuw om het zuiverc en
:rorgvuldige dcnkcn. In dil werk gaat he! ook niet om Hegel;
evenmin om c.'Cn mening 'over' Hegel, maar aldoor en voo n durend om het zuivere den ken.
Descartes zag in. dat den ken aile mogelijke wijzcll van
bewusTWording inhoudc. Voor Spill07-:l bestOnd het wezen van
de gees! aileen in den ken en kennen. He! zijn van de dingen
is meteen het gcdaeht worden van de dingen, schreef Berkeley.
En Kant ontwikkelde het begTip 'eenheid van zclfbewusrz.ijn'
dat de transcendentale voorwaarde is voor al het weten en kennen. In het onderhavige werk wordt het proecs van de 7..ellbewusTWording van de gc.'CSt opnieuw voltrokken.
Het bock is te ve rkrijgell door stOTting va n f 45,- (+ portO)
op gironr. 1015997t.n.v. J.M. Mc."Cs Ie Drachten.

Mr H. (Henk) Met'S. voortittn. EMenlun 6. 3062 NM Rotterdam
Mt I~R. (I't,ter) Mec$. sectctaris. Mo,bgillfl I. 3'}<11 CJ Doorn
J.Ae.A. (Ham) Dorhoul Mees. ~nningmeesln. Schulle",lllfI 6,
5708 Ell Hdmolld-5. iphoUl
M:>ddine ler Ho"'r-Mea. VicramNehl~"-q; 57. 2481 KS Woubtu~
Ir MUline Met'S. Spin01.2.l'1=1 39C. 1018 HH Arm.erdam
lucas Mea. Lcs Cf<$U, 84480 Bonnicux (Fr.)
0", RAJ. (Roland) Mees. Aabcholvcr 127.3972 RL Dricbe.gen
Commiss ie \loor de Kron ick:

0", Eleonore F.T. Slakenhurg-Mees, rnbClic-adres: Groene WelNing 38.
3062 PC ROllcrdam
Hilde Mcc$-Vclh. M.:mcn Dijkshoornlaan 18. }055 AT Mllerdam
Madeline let Hom -Mees. Henk Mco. H.E. (Mans) Mecs
Conlllli5sie your .Ie Genea logic::
OrsJ.R. (Hans) Mea. Weslc.loukadc 8. 2271 GA Voorhurg. Hcnk Mea
IktaJingcn:
Ibnk:
Giro:

Mecsl'ienon N.Y.. ROllcrdam
rckening Slichling Golachl Mecs. nt. 25.50.50.593
Slichling Gesl:Klu Mcu. Hclrnond. nt. 3.79.23.24

Bntuurswijuging: £11m bufi urI, "'I ru;m 18 jallr bmuuniidmllalSr-hap t~nlggnrolrlrm. "0' dAnfun Ellm voor hanr ,"langsul1ing m lMWijJing
In gllStvrijhtiJ. tn %.ulkn haar gawn miSJ~n: inwndnkiJ gdmktn wi} J~ mk~ opm~rkingrn Ji~ z.ij als un problnm rich voordnd wist u maktn.
Mllrtin~

(WJC&71x1r) hntn wi} u" Wt'll1om. Zi} ixp: (Uk., allmruumrwlrIng opglmlall. m aJlromslig /lim «n RoftmiamsiCrollillgs Mm-huWflijk VII u" mllu VII" al1-rou"Jhtid uk" u" krnm"k VII" hllllr rijll.

Fnmiliedag Dorhout Mm, 16 mei 1998 Noordwijk nnn Zu.
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