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In M emoriam
Drs. Eleonore Frans:oise Mees 1919 - 2000
gch uwd geweest met Dr. A.J. 'leychi nc 5(akenburg

He! o\'erlijden van Leonoor berekel1l nie! allcen voor haar naaste en ve rdere f:1milic cell zware slag en grool vcrdric!. maar ook voor
de Kronick cn haar redaclic.
We kunnen hel ons ha:l$f nief vooTstellen: 27 jaar was zij ol1ze
redaenicc, !'eden onder leiding V:H1 Phi lip de organisnie en hCl elan
V:lll nllze faillilic in nicuwe b:men werden geleid . 1lJ. hel nverlijdcn
V;lll OIlZe ncstors Willem Comelis en Jacob in 1970.
Dankbaar wilen wij blijven VOOT h:la T beoordel ingen en 'lOOT
haar lOewijding. die gcpaard ging met aandaclll voor hel familiegt·.
beuren. En vaak kwam er van haar ook een tip 'lOOT iets wat voor het
bbd of het aTchief van nut 7.OU kunnen zijn .
Maar nog 1ll(.'Cr kwam haar gavc tol uiting als zij dc pen greep: zie
cens haar uitmulHcnde necrologic over haar vader in het begin van de
70-cr jaren. Of denk :Ian haar anikclen o\'er een dag in Egyple en over
de pbalsing van de Iw('t.'<ie Van I3rienenoord-brug ill cell meeT recen ·
Ie periode. Hel leek wei 01' zij lelterlijk in cen opwelling de p('n greep
en ongckunstcld. haaS( gemocddijk. e.e.a. van £ich :If schrt'Cf. nederig
Icgcno\'er hel gTOIC wcrcldgcbeuren, scher" observerend, niel 7.ondcr
humor bclevend.
En ieder die die knappc pen nog ('CIIS wi1 crvaren, ]("l(' haar l'igen
aankondiging ill de kroniek 1997 van haar ziekle, lO:lls ook bij ha:lr
afscheidsdiellSI in de Honaankerk voorgde1.cll : Wilder schroom in
die rnarkante putllige 5tijl.
Maar dil is nie! :ll1es: het groolSlc verlies lijdt iedcr door 11t:1
gemis 'Inn de persoonlijkc omgang mel {iC"le bcschcidl:n. erudiele,
ehnrmante vrouw van kwalitcit, die in ha:lr wclbcslede levcll, ook in
de slorfasc. een 1ll0nUIllelH V:1n IcVellSku!1S1 opriclme, waar we allen
als r.1ll1ilie mCI tTotS Cll d:mkb:I:lrhei{1 :lal1 zll li en kunnen blijven
lerugdenken.
l.:lal OilS luiSlcrCIl n:WT w:u Ems, Ita:!!" doclncr. en Peter, haa!' enig
ovcrgebleven broer, ons Ie leggen lu:bhcn.

In Memoriam

Eleonore Franyoise Stakenburg-Mees
13 september 1919 - 6 me; 2000

" 'Wa! heb! u een mooi kven gehad' zei de portier van de
Doelell, lOen ik n:! (:en kwartetlenconeert hem nL~!ig kon p;ISseren.
'Dal u w\'cel gclcerd heb!. En he! ook nag kon doorgeyen!'.
!-lij was vier jaar met zijn vrienclin op
mijn cursus cuhuurgeschiedenis geweesl aall
de Volksuniversi!ei! hier in HOHerdam."
Z6 begon Leonoor ha;lr lOespr;lak op
he! fees! van ha;lr Llchtigs!e vcrjaardag, sep!ember 1999. Zij sprak over haar ouders,
haar hcerlijkc jeugd in Schoonoord, wa.lr
nielS moesl, bcllllvc hel verrlichte 'goed
eten' tegen de familie-vijand de TBC.
Een stralende dag was he!. me! Leonoor
als gellietend rniddelplLnI.
01' cen nel zo snalende dag. II mei
2000, namen we afscheid van haaT, me! -op
haar venoek- geell rouw- maar een dank<lienst voo r haar leven. Ook db.( dag had l.ij
1.c lf gcoThranisccrd, de liwrgie tal in de
de!:lil ... voorbcreid en de pijlers in haar !even om I.ieh heen
gegroepeerd: de familie, dat wil ',.eggcn Mee ... en Van Stolk,
Albert Schweit7.cr, de Vrije Jcugdkerk- en Kamp.:n, de Aeademisehe Reizcn en het Kralingse VTOllwenkoor. Allen vervulden
een rol mel woorden of Illuziek, 'om iets door te geven', zoals
Leonoor zclf 7.0 graag deed.
Denkend a:tn h:taf, zie ik haar zitten achter (Ie tafel mel
bocken, ahijd iels voo rbcreidend, een k.:ing voor de Vol ksuni-

ve rsi leit, een rcis, een verg:ldering van het Albert Schweizerfonds, muziek voor de VJK of he I Koor, de decineillerslijsten
V:lII he! VJK-Kefmpci in ROllerd:tm. Na hel le7.cn, leren,
inform:lIie \'erl..1Illciell \'olg<le de !ergendl' f:,se v:tn 'hel schrijVCIl', waar 7,( dagen [egenor zag en
uiteindclijk ·1.lIcmcnd aan begon . 'lk
heb er ook 7.Ovecl bij !' l.ei 7.c dan cn
q~pte in h:tar !e kleine, Ie snelle auw
om mmilie Ie bC"J.Oeken, wanl de
mmilie ging ha:tr voor alles.
Toen vier jaar gcleden bleck, dal
l.conoor ziek was (1.i; schreefhierover
in dC7X Kronick) heeft zij zieh daar
Iller <Ie ha:tr eigen wilskradH, geholpcn door meclic;uie, tegen verw.:erd.
Zij buckie cell reis naar het h;tar lo
gcl iefde Japan en kodH voor het
moreci een nieuwe auw. Die jaren
'gclcende tijd' heeft ze volledig uitgebuit. Tor het ei nd maan 'opeens' niet
meer ging. Na (.-en kort verblijfin het
l.iekenhllis 1x'S1001 1.( d:tt hel beslaan
als patient nie! her hare was en weigerde Ie verdeTt! bchand tlingell. 7...c wilde tn ging na:tr lUI is, wa:lr Ie n:l drle weken 'dingen afmaken' vredig cn w:t~rdig is ov.:r1edctl, precies roals 7.ij
het zclf gewild had.
Moge 1.ij rusten in vrcde.
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Eleonore Franyoise Stakenburg-Mees
13 september 1919 - 6 me; 2000
Aan de M~as in he! olldcrlijk hl1is aan de Javastraa! werd
Lconoor -\Vij noemen ha:tr nog st(.-eds No- geborcn als tweede
kind van Emina Johanna AlIIoinelle Romelia v:.ll Stolk en
Jacob Mees, na<l:1I hel j:t;tr crvoor hun lang verw:tchte eerste
baby Rudolf Pitter !t[ werdd was gekol1len en lOr hun grote
smarr na enigc maanden bC'l.weken was aan de zo gevreesde
Spaanse griep. Daarna lOuden nog drie WOIlS Jacob Gregorius,
Davi<1 Cornel is Adriaan Pieter en !'ieler Rudolf het gczin
komen versterken.
Vit de vde tekeningen ell aquarellcn V,lIl mijn mocdcr en
de nog sleeds mooie fow's ell films van mijn vader. heeft haaf
gC'l.icht hjne trekken - een klei lle mom!. grote pientere ogen en
een hoog voorhoofd. I-bar sta1l1ur is te nger. Zij is dol op de
zwartwitte poes en hogclijk gc"in!eresscerd in haar kleine brocr!jes die Iij "oomleept en verlroclclr. Ik 1.ie hel nog voor mij: in
de vootrllin bij het kleine vijvertje voor de bruine bcllk spui!

2

een slank mcisje in geStfe<.!pt badpak met de tuinsl;lIlg Jaap en
David nat in de hilte van ccn van die 7.0I111ige zomers. OfJanglIit liggend op de voo rpk·du van OIne met oom Cccs gekochte
hoogaars de EIl'Onore of cen van onze 7.eiltochten over de Zuidert.ee of de hiese mcrcn, altijd voor/.ien V,1Il lastig zwellwest
en met donkefblauwc miltS die recht 01' haar hoofd staat. Weg
mel die IlUIIS, hij staat lijzig! k-es je uit h:tar sombere blik van
de folO. 01' het strand in Domburg genool zij van hel forten
bouwen met haar broers en voor de ezel van Jacob die de wei
bij de min van ' Dell Os' in Wassenaar kwam bevolkcn was zij
\Val hang, voor:11 als ie zij n tanden liet zien. 1..(.'Onoor5 gezondheid W;I$ nie! perfect: zij h;ld gTOle mocite en 7xlfs afkeer van
hct vele e!en, voorgcsch revcll door h~ar line mocder. bang als
zij was da! wij kim/crs onvoldocndc gcsterkr 7.OlIdctl worden,
dellkend aall ha;1[ eigen (unilie die geen sterke gezondheid
genoot.
In haar meisjesschool en bIer gymn:tsium-tijd ging het

heter en in de slUd iepcriooe ill UtreChl sr~ i de zii er oyerheen .
Dc yoo rlaltSte kbs van het EraslIli:ulIs SIOOI zii af lIlel een cum
bude rappOrt. In Um:ciu slud<'"erde zij conscientieus en spl":lk
\'01 lof o\'er de colleges Ylil de hoogler.uell Geyl -g('Sdl iedellisell Vogelsang -kunstgeschiedellis-. III {lit laatste kader maakte
zij oll{ler hun leiding boeiende exclLfsies naar Italii' en Frankrijk. Deze waren de voo rlop·er voor haar tielllallen jaren uilgeoefellde reisleide rsch:lp Vl lI hel blere AcadcmisdlC Rei/.cn. Dc
Vrijc Jcug(lkcrk ell Kampen hiclden in Vrouwenpolder kamlx'lI
W,l;lr Leonoor zich door de yrij/-innige godsdiellSlbdeving, hel
Li llgcn en (Ie omg.mg mel db.lr Ll'cr lhui~ vocl(le. Na de oorlog Iciddc I.i; de kampen vc rschcitlenc jarcn als hoofdleidslcr. Oil wcrk
m:lakrc cen bcbngrijk dcd Vll! h:lar
lewl! uil en legd(· dc b:tsis voor h:lar
Lilac lIloeilijke fun ctie ;lls me{lcwak...!Cr V;lll ccn (loorga ngshllis in
New York voor moeilijk opvoedhare
meisjes, die geholpell moesten worden weer een weg in de ma:Hschappij
Ie vi nden. Des te Illoeilijker was de·/.e
periode omstreek~ 195 0 in haar
leven, aange1.iell on1£ moc<ler ten
gevolge va n <-"en ongclukkige val was
overlcden. 'l'Oeil bcsloot u:Olloor de
w rg voor mij 01' zich Ie nemell en
hell ik vccl liefdevolle w rg vall haar
mogen onrvangen.
Mijn moeder WaS verbonden
aan de Volksuniversileil; N:lncy Eva ns en Peler Pears wngen in
de tege nover ons huis liggende VU de gedirigeerJe Manheus
Passion va n Bcrws va n Lier en zo raakrc Leonoor bekend mel
delc gewaardecrde Rolterdamsc insrelling. Zij gaf er ged urende een lange reeks ;lren Cu ltuurgeschiedcnis en was altijd druk
belig haar eursussen en inlcidingen voor Ie bcrciden. Jarcn lang
hczwocr ~ij 'dr, is nl! mijn !;tatsle lezing' ... om dan lalcr Ie moeren horen dat zij lOch nog 'iets' mocst voorbcrciden, walll weigcrell 1.OlI niel 'co mmc il f:llll' zijn. Eveneens in die vijfriger
j:lrell decll zij h:wr Illoeders bewontkring voor Alben Schweitzer en ga:l l zij :l ls verpleegslcr cell jl:tr werken in zijn ziekenhuis
in bmbarene. Redclijk opgcleid voor di{ zware werk was 7-ij
door haar opleiding in hel voorm:tlige Diaconessenhuis tOI
Joh:H1niler Zuster. 13ijwJ1(lere bij kol1lstigheid w:tS dal zij in dar
verrc oord G loria Coolidge, haar tockolllstige schooll'lUsler.
lccrde kennen. Oit wl'rd 11er begin V,1Jl n,n uitstek("nde verhouding.
u..'OlIoor werd in het Ix:sluur van hel Alben Sehweirzer
Fonds gevraagd. Gedurcnde een lange r<.'"Cks va ll jaren heefr zij
zith aelief ingC"LC\ en maa kle hinnelliand.sc en buircnlalldsc
vergadcri ngen en congrcssen m("e.

Sch;lppell ha;lr nl{x:der 1.cker niel v(,rswkcn was. I-lei doceren
crfde zi; v:m beiden, doch dc artisticilCil in nui rspcl en schilderkunSl lekell ("erder Vln ha:tr grootlnocder Emmy Ie komen,
naM wie 1.ij ook genocmd was.
iled belangrijk was voo r haar ("ell gercgelJ contact mel
ha;lr f.ullilie en vrielJ(linnen, waarvan er helaas de cen na de
allder wegviden. ECtI vriendin maakle op Illij als kind grore
ind ruk. Zij kW;Ull elkc morgen omc gezellige ccrkamer op de
W'esl"/.eedijk bi nncn en 'l.ei na bet onthijt: 'gocdc morgcn',
waarna dc geHouwcn spoedig zich naar scbool begavcn. Dat
was Aalje v:t n Ikek -nu G ifford- wier vriendschap nog duidclijk bleek (Ioor cen wdgemccnde speech op
12 scptember vorig jaar in de 'Maas", (ocn
Leonoor haar rachtigsre verjaardag temidden van haar gdievcn als sterk en stra1cnd
middclplIllt yierde.
Nli vermeldde ik nog niet eens haar
taaie sporrivilcit door eind vorig jaar de
wil(le Maas te trotseren in een wherry, nocb
hoc heerlijk zij het vond om Ie zingen in
het Kralingse Vrouwenkoor. Evenmin hoe
l.ij genoot van haar unieke Schou\\'ense
huisje achter de slaperdijk. ' Dc O s' . wclks
gevelsteen dit hccst gelrouw uilbeeldl en
herinnert aan -en afkomslig is van- onl('
bocrdcrij 01' ' L1ngen horsr' in \Vassenal r.
Zij vierde daar dertig jaar lang mel een vasre
vriendinnencluh het i'aasfccst, door om hel
jll r in OilS 'MC"LCnnesr' en ' Dc O s' ijverig
pla.seierell Ie 'l.ocken, waarvan die van Carlier de kroon spanden.
Ha.ar 5tra.lende, SOIlIS wat argeloos lijktndt WC"len, haar
gcdcgen kennis va n raal. cu ltllur en (ku nsr)geschiedenis, waarvan ik onl:ings nog ten batste II'S heeg gtritdd: 'Z in van
gcschicdcnis', lOCI! OilS Erasmiaans Gymnasium haar 660e verj:lardag vicrde, ha:lr l.cl fdi sciplinc en naruurlijk gelag, de Ickkere haring op blauw :_;lrdewerk hordjes als wij koffie dronken
in die liclne, sfeerrijke bmCf, uiT"l.icnd over de blocmrijkc lusthof Trompenburg, dt.' stijlvolle besluursvergaderingell vall
Stichling Schoonoord, waarin '011'1.".' Ceders (,n de resl van de
I Iccmtuin 'Schoolloord" <Ie revue p:lsseerdcn . Alles zal ik
cnorm missen, ma:l r ik I ..al cr altijd hed d:Ulkbare hcrinncrillgen a:m blijven behouden.
Olll.c neef JUSt 1bvcla:lr sluurdc mij - ook aan Ems - een
Z<.'"Cr sym pal hieke bri(·f Vall Uil Vancouver Island mel als slot her
pakkcnde ge(liehl van Ida Gerhardt:

1..JlIIgvl({11/ zir ik u g({tlll
dir ik !log bij lIIij had

In 1955 trouwde zi; met Dr A.j. "icyclline Stakenburg,
docelll Nederbnds op het Erasmianum, knap literator en
g('t.·slig viOl fecslfcdenaar, mel name v<'"el ge\'raagd door bedrijVl'n l'n inslel lingen bij de viering V:l11 jubilea en feslivileilen.
L:lIer de gl'(lreven, ijvcrige sccreta ris va n (Ie Scheepvaart Ve rclligi ng Zu id , waarin pmktisch aile h:lVenhedrijyen parrieipeerden.
Er was gcl ijkgerich theid V:1Il HllCfCSSCS maar hd aas niet in
hCl huwclijks1cven. Ecn scheidillg volgdc, m:tar zij hleven
gd ukkig wei on spe;lking terms.
Dc hUlllor, originaliteit ell hel perfectionislllc kreeg Ems
grotelijks v:m haar vader. hnewcl van de eerste rwee eigen-

dr bodll

0111

vall

INI

pfld.

Wal gOlfdd()f)nrhtllm SfOJ,
dl/ll wordl hrl ill dr hof
/log slillrr dllll voorhrm.
I)r lirfilfll ... rill voor itll.

Haar 'broertje' Peter
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Sraak (Alting) Mees: Rc:inildc: t"n Even Mol, Dora (gc:huwd mCI WOUler Mecs); Hcnk ell Mary Airing Met's, Nono Wijsman:
Sraak Oorhout M ees: Evert en Mia: Hans en MargoL MaarlCIl en Nancy mel $askia, Bas. Suzanne; Louis en ilsc, Ronald en Hannckc mct Robin en Milou; Ineke mcr Aicxander, Martijn, Philippine. Chloe; Focko en Ele, mel Julie en )ooSI; Winnie en Frank van OorschOi met Daan, \'V'illemijn, Florentine; Marlics en Herbert Cordcmcycr mel Reinier en Roeland:
Sraak Pieter: Ben Joist en Hilde, Renee; Lucas en Annclic, Hcleen en Jan de GrOOt met Jasper en Jeroen, Suzanne en JoP Dmilh met Daan en Tom. Yolanda en Jacobo Tarrab;
Slaak Jacobus: Erik en Marjan met Elsbeth en PCICT: Margreet en Henriette Mccs len Ocvcr, Yvonne Smccts met Mark en Joost;
Staak Rudolf Pi eler: Leonoor Stakenburg, Peter en emma; Marcine, Wouter (gehuwd met Dora Mccs), Lydia en Karel Staab, Hen k en Machteld;
Staak Jacob : Madelon en Lex van Ruyven; Mieneke;
Van broer Johan Gregorius van Rudolf Pieter en Jacob: ! lans en Joke Vogel met Johan;
Staak Rud. Ad riaan : Ru en Annemarie Ha\'erkorn v. Rijsewij k; Agathe en H ans en Philippine de Boer met Laurine en Frans; Alexander. David; Helen, Anneke Salger met Louisa en
Fabian, Barbara en Ralph Sakkers; Boudew,jn en Fridolien; Antoinene en Bernard Goslings, Carel Goslings met Karin van Gilst; Manen met Ivbrijn en linde, Madeline en Michid ter
Horst met Hesler, Alexa, Cilia; Lieke Mccrtens, Thi! Pot-t.·lcerlens; Joke en \Vim Plamom mel Ricardo, Anouk met Arnold Prins, Geenrui Louwers;
Staak Grcgorius: Eva, Saskia met Aus Greidanus, Mowenna Marcus met Rosalind Veltman en Kai Greidanus. Ru en Christja, Monica mct Herman 'I:ln E1dik, Zoe, Anna-Srerrc, Rijkhan, Vincent; Wijnand, David, Valentijn met Kim \'an Rooyen. H ilde, Roland en Ariane met Christine en vriendin Rosalinde, Erik met l-.1aartcn, Kaspar met Quirijn en Tobias, Edsard
met Susan Sikkens.
Joost en Jen Rombach mel Saskia, Colette, Floor. Wijn:lIld moeSlCIl helaas door F.!mi!ie-omstandigheden 's rnorgcns aFleggen.

Deelnemers op 30 mei 1999:

Na Ilet diploma leerlingen Ihuis. !nlllssen organiscerde zij IhlLis
in Woubn,gge ook ecn jaa rlij kse Ill uziekdag. war zij [Willl ig
jaar volhield. Voo r de Vrije Je ugdkerk & Kampen (VJK) (v.<1.
b ar Krafft) kOIl le velc jaren ook haar mUliekl iefde oorvieren.
Samell mel Leonoor herlag 7.C hel KampsI' Lied. Voor de VJK
schreef l e ook dc 1lluzick \loo r h('[ nicuwe KerslspcI, l e\le n ~
ad ministratrlCC voor hel k:unpkinderen-besrand en 7£ werd
besllI urslid van de Sielin -slichling VJK. Haar huwclijk mel
Michie! ler Horsl leverde haa r niet aileen 3 prae htige dochters
01', doch ook interessc voor de Antroposofle. Dc Vrijc School
(Rudolf Slciner-school) Ie Al phe n aa n den Rijn hecft zij mcde
hcl pen oprichten. Overa! was
Madel ine een bcla ngrijke schakcl:
begcleidde de eurithm iclessen,
wer<1 bcSlUlIrs!id va n de bovenbOllw, houdt al vecrtiel1 jaar cell
antroposofische leeskring bij haar
Ihuis ell is hesluurslid V:Ul de
stichting Orion voo r intcgratic
gchandicapten in de maatschappij.
Zo'n nicht met als wt"'LC nskenmerken: gastvrijheid, alene
hll lpvaardigheid , slimlilere ndc
vrolijkheid , te\'cns mt" hoofdrol

John ,.rndm mn vriju.itligm.

Eerst volgende
I

kleine reiinie:

20 me; 2001
'1Aij/t: ffU'rht' u-dsmjd ontbr Im/"It
WIn John Ant/m,

Lelystad, 29 februari 2000.

We

We gingen
We gingen 30
We gingen 30
We gingen 30
We gingen 30
We gingen 30
We gingen 30

mei
mei mee
mei mee met
mei mee met de
mei mee met de Mezendag.

Toen wij in januari 1999 een uitnodiging kregen voor de eerste echte Grote Mezen-familiedag
wilden mijn braer en ik meteen mee. Onze ouders zeiden dat het een dagje voor oudjes was. Oat
zagen wij ook o p foto ' s in de kron ieken. Maar de uitnodiging was heel leuk; allemaal toffe diogen
waar je uit kon k.iezen. Toen zeiden onze vader en moeder, als een paar mcnscn cnthousiast iets
organiseren is het welleuk als er ook veel mezen komen.
Dus .. .gingen we op zondag 30 mei aan boord van de " Stad Hardcrwijk".
We waren vooral benieuwd hoe de andere mezen cruit zouden zien, want van onze familie was er
niemand Toen we o nf' gingen voorstellen moestcn we laehen want haast iedereen heetle Mcc!'t_
Als we terug dcnkcn aan die dag was het leukste dal je cen hele verzameling mezen in een boot bij
elkaar had.
En onze moeder heeft plakboeken vo l met mezenplaatjes en -verhalen en daar zit de groepsfoto nu
ook bij in.
Dc groetjcs van oos,
Eisbeth (14 jaar) en I}eter ( 12 jaar) Mees.
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bl j de orgallisarie van deze
superfarnilicdag,
bestuurslid
van onle Euniliestichting, die
MOET wel in aanmerking
komen voor de wisscl-Mc'lcnbcker: vandJ.ar handi jk gcfcliciteerd!

Mmtn RMsji

In Harderwijk :lJ.llgekomell
kon volgells vooraf gemaakte
keuzc icdcr ·"ijn eigen weg volgen. Dc grootste groep, wa;lrOIldef jeugd, trok lIaar het Dol £1narium. Ook een stevig aantal
belangslelknden volgde hel culturek· pad door Harderwijk,
terwijl een kleinere, zij her Em:1Ie groep de weg vond na:Jr hel kleiduivcn schictcn bij de f:1In.
DorhOlll Mees Ie Biddinghlllzen.
Allen kwamen terug Ilaar de boot mel cnlhollsiaste verhalen en een drietal (lmilies maakrc 7.elfs cen verslag, dar wij laTen
volgen: de kinderen van Erik en Marjan lIil Lclystad, de kinderen van Ma:uten en Nancy uir I-il:cmstede en her echtpaaf
Madelon en Lex Ilit Den I-bag. Vecl dank daarvoor.
Tcrugvarend 01' de boot ging de allerccrstc aandacht IIi I

naar het bekende cal)J.relduo "Mees en Roosje", die
veel succes oogsnen met
hun spitse en geestige hederen en waarvoor we Saskia ('n Ros:!lind Vellman
nogmaals Vl.:el dank brengl.:n.
Toen was a,m dl.: beun
hel kleine salon-orkest,
bestaande uit Eva en
Roland (vioo1), Anloinelle
(piano), Hesler (cello) en
Manen (klarinet), d,ll op
zeer bekwalne wijze ons
iels ernsliger venier braclH, da[ het gestamp van de scheepsmOTOr deed vergeten en dat wei verdiend applaus oogstte.
'lcnslorte kon ieder genieren van een heerlijk lopend
buffer. I-licrdoor versrerkl kon ieder bij he[ afmeren in Spakenburg Ilier anders dan verklaren dat de dag was omgevlogen,
nadat aall de doorrasrcnde organis:noren Madel ine, Lucas,
Roland en Marrinc een Mo.cll bord was ;Iangeboden als dank
voor al hUll voorbereidclld en uirvoerend werk.

Stadswandeling Harderwijk
Als je een kellze mag tnakcn uil drie aJrernaTieven voor cen
middagbesredlllg en je 7.cr na alloop je herinneringen 01' een
rijtje en je hdn her gevoel dar jOllW kem.e de juiste was, zit daar
iets oneigenlijb in. [millers je weel niel wal je gemist heb t
omdat de andere alrernarieven a:lI1 je voorbij zijn gegaall.
Toeh is de groep "overruigd het besle ahernalief~ gekozen
Ie hebbcn. Dar is gebaseerd 01' clrie f:lCloren: de slad Harderwijk is een mooi sladje mel een rijke historic, de kordate
llleVrOllW die ons rondlcidde had kennis van zaken en doorspekle haar betoog Illet tal van smell"igc
anekdoles en het gezelsch~p was harlllonieus en onderhoudend.
Harderwijk kreeg in 1231 van
Ono [[ van Gelre stadsreehren. Dc
A,,,, hn rind Ilord", .'QlJr dr dqqrlmu"t/r org"''''llIorm:
mn k10k mu: l.UIlS. M"drline. M,mine, Rut,,,,r!.

lin Mnm ,/"i11I(1. lim d~ kb>k mu b'a. Ro!.md,
Amo;IInu, lIm" m M,mm.

llleende dal hel srralegisch van bclang was de stad te versterken
Olll z6 'lJjn gewesl legen aanvallen vanuir de Zuiderzee re
beschermen. Om de siad aamrekkelijk re makell voor koopliedell werden ook Illarkt- en IOlrcchlen verleend. Dc handel,
vooral gericln 01' de Oosrt.ee en Engeland, breidde zich zo slcrk
uit dar I-larderwijk spoedig kon lOetfeden 101 hel verbond van
Han7.esreden . Dc bloeiperiode van de siad viel in de veeniende
en vi jfriende eeu"'. Maar hclaas in 1503 bmk een gewcldige
brand Uil die de slad voor driekwart verwoestte, gevolgd door
een pest epidemic. Ook door
concurrentie van opkomende
sleden als Enkhllizen, Hoorn en
Amsterdam liep de hnndel sTerk
terug.
Gelllkkig voor ons is \lit die
bloeiperiode nog weI een cn
ander bewaard geblcven: Dc
stadswallen. een van de vljf
sradspoonen, de Vischpoon. de
Grole Kerk, de Catharinakapel
en de VanghenlOren. Hoewel de
bloeiperioJc deEnilicf len einde
kwam, heeft de Hervorming een posilieve wind door de straten doen waaien. Behalve dal de vroegere Onze Lieve Vrouwekerk, ahhans dOlt wal er lla de brand van 1503 van over
was, 7,ijn bestaan voonzene als hervormde Gro[e Kerk. de
kloos[cr~ aan de SLId vervielen, vond als bebngrijb[e maatregel in 1G48 de stichting van een Hoge School plaals. Het was
de beslllllrders van de Zeven i'rovinci;';n een doom in hel oog
dat men voor zijn academische vorming op de kalholil.:ke wi delijke provincies (onder andere Leuvcn 1425) was aallgewezen. Zo kreeg Hardcrwijk na universileilen van Lciden, Groningen, Utrecht en I;raneker ook zijn eigen acad(,mie. Dc
llllversiteit, ourspronkelijk ondergebrach[ in de Ca[harillaka·
pel, was eclna geen lang leven beschorcn. Napoleon llleendc
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in zijn poging dc Nederlanden mcer in overecnslemmin g Ie hrengcn
mel hel in lijn ogcn
idcalc fr::mse besluur de
lInivcr5ileilen van H::lrdcrwijk en Franek('r IC
moclen opdoekcn . Zo
kwam in lSI I een ein(le
aa n de academie. liardcrwijk beroenH lid1
crop dat (wee gro[e mannen aldaar gepromoveerd
Lijn: de Leidse mooicus
Bocrhaave en (Ie Zweed5C botanicus LinllaeliS.
BOle tongen beweerden
da[
de promovendi
aileen maar aangelrokken werden door geringc
prorno[iekoslen en de
bge eisen die aan de disscrl:llie gesldd werden.
Zo lOU Linnaeus niel
meer dan een week cn
liocrhave sledns een dag
ill llardcrwijk geweeS!
7 1)11.

" DE MEZENDAG "
Vve moesten ons in de ochtcl1d bij de boot vcrzamcicn. Toen wij
contpieet waren, gingen we va ren. Opweg naa)' Hardenvijk was
er cen goochelaar, Hij decd allemaa l kunstjes die Chloe allang
ke lldc. Oat was erg gmppig, Na anderhalf 1I111' kwamen wij aan
in Harderwijk. Je mocht cc n keuze maken, en wij kozcl1 voor hct
Oolfinariul11. Tocn splitsten wij ons op in groepjes. \Vij zagt:n
een dolfijncnshow. Het was heelleuk dat dc voorsle rij hclcl11aal
nat WCl'd, doordat CC II dolfijn mci zijn vin op het water kJetstc.
Oak scheurde cen dolfijn met cen man op zijn rug, door het
water, Verder von den wij de 3-D (dime nsionaai) bioscoop erg
lcuk. Het leek net of dc wespcn echt op jc afkwamen en wilden
stekcn, dat was crg spannend!!! Helaas moesten wij heellan,g
wac htcn voor dc Barracuda. Het leek net alsof je in een
ac htbaan zat, en de stoelell gi ngen heen en wcel'. Ook de
walrussen shO\v was leuk.
Aan het ei nd vall de dag z ingen we neg snclnaar de speeltuin,
waal' wij met een matjc van ce n hcJc hoge glijbaan afgJeden.

Dc mevrollw die als
optrad . vcrdiendc
allccn al ons respect voor
de wij1.c waarop zij he!
hererogcnc gelelschap
van doors rappcrs en slenIcr:lars 01' g('7.c.'ttC tijden
bijcen drecf om ons te
wijzcn 01' ISe eeuwse
p:micicrs h\lizcn of :Ill(lcre bC1.icnswaardigheden.
7.e had cen mcncer geregeld die in her Veluws
Museum een boeiende
diascric o\'cr H arderwijk
\'('noonde en van commelllaar voorzag. Zij liel
ons de overblijfselen \'an
de universireil .. ien:
geschi l(lerde ponrellen
van cchle professoren. enkcle (Ii s~cnal ies en de staf v:m de
pcdel; 1.ij orHsloo[ in de S m ce~ pOOf[ Slra:1l me[ cell gro[e slcu[cI
een pradllige smeedij:wfen poon mel Jaraclller cen rozClHlIin.
DaM wercl in 181 5 een koloniaal wcrfdepo[ ingesldd om militaif(!n Ie we rvcn voof dieliSI in de kolonii'n. In de period,' va n
de koude oorlog deed het gebouw. toen Oranje-Nassauka/.erne
gchclen. diensr als opleidingsinslilUul \'oor de SM I]), de
School Militaire Inlidllingen Diel!s!' Om de ve rmoeide henel!
Ie Sl rekken loodsl(' zij ons na:lr een elahlisscment, waar wij
heerlijke Ihee en cen grool ~ltIk ~h.mll'fwijh·r 1<I:IfI" komlen
\'erorbe ren. Als voorbecld van haar Icvendige anekdolc~ ven d dc zij dal hoven da! cafe eenij(ls cell horded was gevc5ligd. De
hllllrm:m liel tegen belaling de IHlrgcr.~ door ('('n kijkg;u in de
mllllr ('cn kijkjc aclller de ~d1('rll1fn IKl1lfll. [en wdkome
aflciJing voor hel ::lCa(lcmi~eh volkj(" NiclIwsgierigheid is
immers de wond van aile \\"·Icnsch:lp.
gi d ~

MET WAS Ef:N L£UKE DAG
HEEL ERG BEDANKT.

fff
•••

Saskia, Bas en Suzanne Dorhout Mees
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Il c[ gezelschap dar groOl gelloeg W:IS om de bclangs!elling
dc plaa[selijke bcvolkillg Ie rrckken. was klein ge llocg 0111
lijdells de wandeling met dC'l.e of gene een pr~alj c [e makell.
Ilcl be1.Oek aan de vrocgere SM I D riel' voor ('en enkcling dierbare herinneringen 01" 7..0 slaagdc Rli M('CS crin span nclHlc
verhalen va n lijdcllS 1.ijn SMID-lijd en laler Mccs Assuranticn
Ie venellen, l.onder 5uatsgehcimen Ie \'erraden. Aa n he! eil1(l..V;1I1 de middag onlSlond enigc spanning IUssell de gidscnde
mevrOll1V die haar plichl 101 he! eindc \Vou docn en nog w:u
bczienswaardigheden wilde 10llel1 ell de lTleerderheid van de
a:Hlwezigen die \'oor geen gOlld "Mccs en Roosjc" wil(icn missell. Walll dal bleck he! ech[c hOOglcplllll Ie zijn.
V:1I1

Lex

I'll

Mlld,/rm

Will

Ibl}I'('fI-Mr('s

Familieberichten

Apeldoorn, 5 april 2000, Julie Mees-Tadema Wiebndt, geb.
1909, echtgclIote v:m Rudolf Pieler Ml"CS ARPzn (N!' .309).

Gebon:n:

Rotlerdalll, 6 mei 2000, Ek'Onore Fram;:oise Mees Jdr, geb.
1919, gehulVd gewl"CS1 mel Albert Jacob Te),chino:' Stakenburg
(N!' 311),

Vancouver B.C., 18 september 1998, Sarah Anne va n Selers,
doclucr vall Adine Pdr ell David Arthur van Setcrs-Mea (N t>
329).

Giekerk,9 mei 2000, Gcrril Mecs JMzn, geb. 1953 (NP 289).
Ikrkcnwoudc, 16 d(:ccrnbcr 1998, Marijkc Pauline DaThout
Met's, ])odllcr van BCTllardus Grcgorius Pm en Daniela DorhoUl Mccs-Sondcijkcr (NP 2(9).

Ge pro mo vee rd :

Rortcr<lam. 3 auguSllU 1999, Tijnc lnge van Nccrbos, dodllcr
van \'(/Olltcr en Anncmijn van Nccroos-Mccs FELdr (NP 270).

BONE AND BONE-BOND INC COPOLYMERS
A USEFUL COMB INATION?

ROHcrdam, 6 ;tuguSfUS 1999. Dcrk Roben Dorholl{ Met's,
zoon van Focko Martijn FEbn <:11 Ele DorholLl Mccs (NP
270).

BOf (N BOT·BINOEND( COPQLYMUEN
[EN ZINVOUE COM81NATI E I

AmSTerdam, 20 november 1999. Wessel Ocgc Goslings, won

van Johan Carel Goslings MAw e ll K;Hin vall Gilst.
IknrvcJd, 5 maan 2000. Dicdcrick FlorCIlS Cordcmcycr, won
van Herbert en Marlies LAdr Cordcmcycr-Dorhour Mecs (N P
268).
"It< _k"II"'tI v.n ~ "ud "." 00c1Oo"
un ~ Vn' ....... lelt l/l,edIt
op ...., van do RKIO< ~MIC'"
1"01 Dr. H.O. \Wnn.l
In ~p v.on he! bnIu,t ".on he! Col. ""'" 1'IomoI""
,n he! ~ Ie ~i5<"op

Amsterdam, 30 m:\3rt 2000. lijn Johannes Philippe VCfS(ccg,
1.00n van Hamid en In~ WJdr Vcrsu:cg-Mccs (Ni' 297).
Gehllwd :
AnlSlerJ;HIl. 9 oktobcr
1999, Barbam Mccs Phdr
(N!' 3S7) en Ralph
Johan Bernard S:_kkers,
geb. Ie Haarlem I juli
19S8.

donodq 2)

~

1'199

<In nMnl(ld.ap If: 1.JO .....

~liu1i1958

Goes, 13 april
2000,
Emma
Josephine Georgelle Elisabeth
EFJr Teychinc
5takenburg (N],
311) en Jeroen
Joll:mnes MartiIIUS
van der
Hoff, g(,b. Ie
5chi(,dam
21
januari 1960.

Over/ed en :
51. Wolfgang (0.), 2 juni 1999, Elis.llkth Mf:('S Adr, gf:b. 1918
(NP 313).
Den lla:_g. G l1la:trt 2000. Jhr. eoen Gijsu;lf(uS S:lllduerg, geb.
1921, echtgellool van Josephine El isabeth l'auline ])orhOllt
Mees Bdr (N !' 2(5).
Neuilly-slir-Seille, 2 :Ipril 2000, Michel Jean J:JC(Jlles Goulet,
geu. 1932, ecillgel1()ot va n BellY Joh:ulIla Goulet-Mees Ldr
(N P 284).

Stichting Van der Dussen
van Beeftingh Fonds
Het Fonds Van der Dussen van Beeftingh is <:<:n fonds
waaruit leningen en schenkingcn worden gedaan aan leden van
de (,milie Mecs. Dat bclckent dat Me-len en hun kinderen een
aanvr:_ag kunnen indicncn voor olldersteuning op sociaal-culturecl gcbied, h.v. cursussen, collegcgdd, studi('malcriaal,
oll(lcr/.oek, hoekcn. maar ook ondcrsteuning in dc ruimsle zin
van het woord, \'aricrcnd vall aallpassingen in Iltlis 101 legeIlloctkoming in vervocrskostCII cn extra huishoudgeld. Het
bcsltlur hckijkl de aanvr:lgcn - discreet - en bcsl ist of cr gekozen
wordl \'oor ('{'n ccl1lllalige of pcriodicke leni ng of schenking.
U kUlH lkllcn mct cell bcslUurslid; als U schrijft. dan gr.Jag
n:wr hel secrct:lri:_at: 'Iwijndcrsban 23, 2012 BG Haarlem.
Best u u rslcd cll
M:ldelon E. van Ruyvcn-Mces (Wdr), voorJ:itter
tel.: 070-3281369
Mr PClCr. It Mccs U1;II), pcnllinglllccStcr tel.: 0343-417070
Drs. Rol :lnd AJ. Mces (W.A'l.n)
tcl.: 0343-517464
IllW Phi lippine Mc('s (Belr). secr.
tel.: 023-5314329
IllW drs Micke E. Dcgcllbmp-Mees (l'<lr) leI.: 070-3877988

11lW
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In mem Ori am

Julie Mees-Tadema Wielandt
Op 1.C.Slicn Mei 1909 werd Julie als een van de drie dodllers en Iwee zoons van de familie Tadema Wielandl in Pali in
her oude Indic gcboren.
Gedurcndc haa r lagere en middclbare schoolti jd ha{1 ze
een heedijke lijd in dal land mel Z'II pracill ige
klimaJ.1 en genoOt 7£ van de verrukkclijke vrij heid die Hollandsc kinderen daar hadden.
Na de middclbare school ging Julic naar de
kweekschool lloor onderwij"lCressen ill I3;mdoeng
en nadal 'i.e hCI diploma had gekregen met lIlel
de familie IIlCI verlof naar Holla nd.
Toen (Iezc lerllggillgen na:lr Indic bleef .t.ij
nog een tijd in dC11 H;wg toldat er cell brief vall
hel departctllelH kwam mCI (Ie me(ledcling dal
I.e din.'"C1 motSl lerugkomen.
Ze ging mel legell7.in en werd geplaatsl in
Balavia, waar ze haar inlrek nam in hel eenvoudige hOlel Schompcr :lan hel Koning~plc i n.
Ongevcer een ma:md later kW:ltll ik in Ihravia aan omd:u ik had gcsollicilecr(1 hij een suikcr-expoTl11laalsehappij, kW;ltli ook in hOlel Schomper Icreehr in cell kamef
onder dt· hare en keek 's avonds vallaf mijn galerijlje vcrlangend naar hel verlichte raam waar op hel gordijn Ilaar aantrekkelijke 5illiollel Ie zien was.
Ik IHHlrde \'oor vijfrien gulden per maand een vleugcl en
spedde d;larop senlilllelllele liedjes waarbij ik niel oll:l3rdig
flool, de avances hadden hel gewenSIC Sllcces en na lIiel al te
lange lijd gingen wij vecl salllen uil cn ge!lown van romanti selle tochren die we o.a. naar heerlijke OOHicn in de bergen
maaklen.
Tocn ik na ellige lijd werd overgeplaatst naar Soerabaja
wist Julie daar ook een baan Ie krijgcn en we hadden cen heerlijk leven tot ik we rd opgeroepell voo r hel KN IL en in Socmenep (M;ldoera) gepiaarsl W('f(1. AI sncl volgde Julie Illij d:IJrheen om Ie lrouwell.
Zij was in vcrwachring van Leonoor wen deJapanllers dc
haven van Soerabaja bombardeerdell en loen ik werd overgeplaatsl naar mijn oorlogsbeslemming ging "l.ij bij vriendcn claar
logeren, overll1igd als wij waren dar de J:lp:lnners eerSI 01' Madocra 7.ouden bnden.
Ern kleille maand na de Japanse i11vasie op Java wef<1
Leonoor gcborell in het Leger des H cil~ Ziekenhuis CII tocn ik
dat via gerllehlen hoorde, kreeg ik lOeslcmming om onder
gc1eide van een Japansc offieier drie lllinUlen Illijn kind Ie gaan
llel!.
Her rou drie en eell half jaar duren \'oordal ik lI1oc-der cn
kind weer 7A1g.
Julie blccf anderhalf jaar bij vrie ndi l1l1en in Soerabaja
wonen en beslool toen met hen mce Ie gaan na:lr her vrouwenkamp Lampersari. Her is ongclofclijk dar "lij ge<lurende de
Iwee jaar dal 7.ij in hel Jappcnkampt.at en daar commandanl
van haar slraatje was en dus veranlwoordclijk vour alles war
daar gebcurde. nooil door ecn Japanner is aangeraakl, ia:lI
staan geslagen. Ik kan dat alJecn maar l<>eSehrijvell ;lan 11:lar
naluurlijke voo rnaam heid.
Bij hel einde vall de oorlog kwam I.e IIK·I Leonoor per bool
en per trein 1I:l:lr mijn kJ.lIlp in de jungle, hel mooisle mOlllelH
van mijn leven en het gelHl vrrtrok kort daarna na;lr Ihli ell
daarna naar Palembang.
Tcnslotte gingen Julie en Leolloor per bool n;lar Neder-
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land en via Rooerdam, waar 7.(: gasfvrij werden opgevangen
door oom en lanle Croll, naar mijn ouderlijk huis Gcnisla in
Apddoorn.
I-iaar gaslvrije maar dominanle schoonmoeder maakte
haar het Icven soms 11iet makkelijk en Julie
mel haar bescheiden en volgzame aard Iced
daaronder.
Begin 1947 kwam ik voor vier maanden
met verlof. Moeder 000d OilS [\\I~'(' weken
'Amcricain' in Amsterdam aan, waar we eindc1ijk weer van dkaar en van cllirullr, Conecrtgebouw en Sladsschouwburg konden
genieren.
Terug in Indonesie werd ik geplaalsl als
intendanee offieier bij de X-brigade in
Malang en na enkele maandcn konden
vrouwen kind I.ich daar bij me voegen.
Julie had een sueecsvolle tijd als cell van
de meeSI gevicrdc en mooie vrouwCIi in hel
socicteils-Ieven aldaar. mede door de kotTcr mel modieuzc klcding die moecler haa r had mecgegcvcn.
In 1950 werd Judilh gcborcn lijdells cen ollfuslige periode. omdal de socvereinileil lIel verkregen was en bcndes vijandige republikeinen vanuit de m'rgen naar de sleden trokken.
Wij kregen de keus; naar Holland lerug of een plaals hij de
miliraire missie in Djakana.
De eeTSle oplie slOnd ons ZW;lar teg~·n en dus gingen we
naar Djakan:l, W;lar we een leuk huis kregen in de bUill"! van
Doris en I-ians Croll die we dan ook regelmatig ·lagen.
In deze polilick roerige tijd W:IS hel Julie's wijshei<1 (lie mij
weerhield mCI geweld op Ie Ireden legen de \'Cle rninna;lrs (lie
's avonds onze baboe be-LOehlen mel als gc1ukkig ge\'olg dal
onze jeep niel werd gestolen, on"l.c ruilen niel werden ingegooid etl ome kinderen veilig kotldell slapen.
Medio 1952 werd de missie door Soekarno her land uirge"leI en gingctl wc vol legelwin lIa eCll heerlijk vrij leven lerug
naar het koude Holland. Na de onlZwervingen die een mililair
ge"litl nu ccnmlal meemaakt vonden we na mijn pensiocn rust
en harmonic in Apeldoorn.
Hier omplooide Julie diverse sociale aetiviteiten, 7'<: wcrd
gevr:lag<l :lls pelmingmeesler van de Rheuma-\'ereniging, en
had d:H wa.lrschijnlijk Ie (iankctl a:m de naam Mees. Dat dit
geell gar;mrie hood voor kllndigheid 01' boekhoudgebie<1 wiSt
"lC mer mijn hillp re verhullen.
Ook VOOT (Ie sliehting Pelila deed 7.(: 'l·cI en gocd werk.
D<:"re slidnillg 11ielp Ilit eigen fondsell Indische mcnscn die
l1Iel goed leredll waren gekornen in Holland.
Julie belOehr ze, maakte daarover een \'erslag en hel lukte
haar menig11l;\;11 IIn;lI1ciclc Meun re regelcn.
Luer \Vas 7,(: een vall de cnrhousiaste 'I3oekendames',
vrOl1well die mer boeken uit eigen bibliolhcck in hel 7.ieken 11lIis bngs de paricillen gingen om vaak 101 het teleurslellende
inzichl Ie komen dOli mensen die geen eigen boekcn bij 1.ich
hebbcn ook niel van IC7.cn houden.
In Mei vorig ja;lr vierde Julie ha:lr negentigsle verjaardag
en eind Seplember gaf le, wal laler 7.()U blijken haar !aalsle SllCccsvolle optreden, ons als enige ollcrlevende vall de oudste
gcneralie 'Eldema Wielandr. staande en wnder papiertjc, loesprekend.

Kon daarna werd een I\HllOr in h:lar lever geconsra!eerd en
had de gong voor de laalSle ronde geklonkell, Julie was 1.0 versl3ndig en zo mocdig ons Ie la!en we!en da! cr op haar lecftijd
niets mocs{ gebeurell wal op cureren leek omdal daardoor cen
onomkeerbaar proces aileen maar wa! venraagd zou wordell.
Hij cell 'l iehe als bnker is het altijd de vraag hoever de ui!eindclijk dodclijkc omstrengcling van he! uirzaaisd is voongewoekerd.
Aanvankclijk leek het cen heel bngza;un proces Ie worden.
Julie kwam nog Iwee rnaal per dag ha:lr bed lIit, bij het 1111(1dagmaal en hij de borrel. Na hel mid(Ltgm:lal liep zc :1;111 de
ann van cell del' thuiszorg-cngden no!; t:t: n I'Ondjt· door de
kamer om door het raam cen weelllocdige blik te weq>cn Oil (Ie
Hoog-Socrense ci nder adHcr de bosscn die zo'n schitterend
bccld van de wisscling der sciwcnen geven.

I--<:,'d~

N:mnmHe er meer wrg nodig blcek !e 1.ijn werd de basis
daarvan door de thuiszorg gegcvrn m:wr verder hoofdf.akclijk
door de bcide doduers, hun edugenotell en hun kinderen als
die er waren.
Julie had als muziekwcns bij haar afscheid het prachtig
door Jessy(' Normall gezollgen lied 'Zueigll llng' v:m Richard
Strauss, dat bij elk couplet eindigt me! de woorden 'I/abc
Dank'.

Zo cindig ik nu ook van ganser hane: ' I-Iabc Dank Jicvc
Julie,

VOOI'

zo'n heerlijk kven'.
R. Mus

P'g/,d

"'<-,
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Ihrend JRzn (NP 355)

Een Leidse student-dokter in Botswana
Barend Mees gaal [n ontwille·
JingshuJp. la echl. De 24·jarige
51udcnl gelleeskunde Jlaan Ilfil
stage in Botswana Mn een zelf
o})gcl.elle hulpactJe voor hel
ziekenh uis Willlr hi) vanuf deze
week cen poosje werk!. Mces
wU de paliemcn en vooral de
medewerkers van hel Deborah
Reuef Memorial·hospital in
Mochudi helpen. Maar natuur·
Jill: spe'clt ook elgeni.M:lan8 cen
rol. "Kennismaken Ulel een an·
dere cuhuur en een andere ge·
zondhcidssitualie dan die in
hel Weslen is voor mijn attitude
aIs loekomstig arts h~ nUllig.
FJl dal project geefl mijn stage
IMl8 een meerwaardc. "
Daags voor Koninginnedag
heefl Mces lcidcn achIer zich
gelalen om vaar minstens drie
muanden in BOlswana neer Ie
suijken. Cen land in de luidelij·
ke punt l'all Afrika, ill~ek.lemd
tussen Namibil. Zambia, Zim·
babwe en Zuid·i\Ima, "Na het
afsluiten van de doctoraalfase
VUIl mijn studie wilde ik towel
welenschaJlpelil1: onderzoel: a1s
kllnisch werl: dQen en dan liefst
vootdat il: aan mijn co·schap·
pen begin. lk ~ilde ook heel
mijn lc\'en aI naar Afrika. Dank,.
zij de Lcidse dennaloloog A.
lIogewonin! kiln [I: naar Mo·
chudl. Hij ledl daar zelf vi)f
jm,r gel\lerkt als tropenarts,
waaNan IWCe jaar a1s dlrec·
lcur,"
Botswana is relalief dun be·
volkt en in I'ergelijking met zijn
buurlanden !amelijk wclvarend,
Maur net a1s in de buurlanden
is aids een groot probleem: 011geveer den[g procem vun ric in·
wuners is besmel het hiv. De
ge1.Ondheidszorg Slaal er op 'y'
pisdl Afrikaans nll-eau. He!
DRM·hospilai is een districts·
zicl.::enhuis mel 140 beddell dat
een gebied met 60.000 inW()·
nen; moet be<!ienell. Oc lndling
Is eenvoud ig. Er zijn vi)f afdeUngen: heclkunde, ldndcrcn,
gyneacologie, mannen inlern
en vrouwen intern. ,.ze docn er
veel Mn voorlichting ol'('r hiv,
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mllllr dot komt pas de IU'ltSle ja·
ren good op gang. Aanv.Ulkelijk
!cregen de lutsen nogal wat Iegen\\-erking aIs ze \wuwen wU·
den leren hoe ze bi] een man
cen colldoom moeslen om·
doen."
Om ~kh voor te bcrclden,
htocfl Mces de afgclopen maan den mecgclopoen in versehiUcn·
de uel:cnhuizen. "Oal was no·
dig omdal iJr,:: mijn co-schaJlpen
nog nit! heb gelopen. Zc noc·
men nle daar swde!1t·dol:ter,
dus iJr,:: moet kunncn bloedprik·
I:en, glpsen, hechlen. assisleren
bij opermies. lIetleel: me beler
om dal hler Ie leren. 001: heb ik
cen dagje meegclopcn met de
opleiding voor lropenurtscn.
031 was aIIemaai heellcerzaam.

Nu ben ik er k.Iaar vour."
lOch hulp op afstand. Als jc wal
Mees wilde echler niel mel geeft, weel )p nltt wal daarmetl
lege handen I:omen en daarom prcdes gebeUrt. II: wU dal men·
hecfl hi) een sllchting opge- sen die mil duizend gulden sericht "Ik wi! 50.000 gulden hij - ven, zeker welen dal die duj·
een brengen en een container 7.end gulden ook helemaaJ
me! mcdische goe<ieren. Geld is lvotdt gebroih waarvoor z1) bet
het makkelijhl. Als je daar snel hcbbcn bedoeld."
iets wi lt regelen, hebJ'e munten
De cuns!ruclie die Mees Ultnodig. "Zo Wl.'C1 ik al ze een eindelijl: Ilt'd! uilgcdol:lerd is
sean3pparaal vour hanfilmpjes even simpel als docltreffend.
nodig hebben en een aUlomuti· Eersl bcnaden hi; personen en
sehe bloeddrukmeler voor ge· bedrijven mel he! verzoek geld
broil< lijdens operaties. Die ap'
Ie slonen. Over ongeveer an·
paratuur I:UIl je beter daar 1:0' derhalve moand 1.1al hij vanuit
pen dan dal je hel Vllnuit Ne· Botswana wcten hocvecl geld
derlalld verschcepl. Mel hoog· hij precies nodJg heeft en waarleraur politicolo~ie Van GunSle· aan hij he! wil uilgcvcn. De
ren heb ik gebr-,unSlOrmd hoe je bank gecfl belli vervolgens oJl'
dal het be:slc kunt rcgelen. Kl;I:. nameruimle VOOT dal bedrag.
gcwone ontwikke1ingshulp is •.11: kan hel dan direct uil de

mUlir halen. Dnt scheeh cen

hoop rompsloIl1Jl."
Het verzamelen van medl,
selle goederen sehoot er ellig'
uns bij in. .,Ik \'IOU dal ik hier
eerder mee beg:onnen was.
Maar als Ik ICrug ben heb ik wei
lijd om hel bcler Ie regelen. De
pakhuizen vun NcderlandSl:
ziekenhui7.cn pullen ui! van de
afgcdankte spuUen."
Wie wil bijdrngen ailn de
slichting van Mees, kan gcld
stoncn op bani:rekeningnum·
mer 56.75.61.925 van Stichling
DRM·hospltal. Mt'Cr informmic
is Ie krijgen via de ouders van
Mccs, Weslcrlookade 8, 2271
GA Voorburg of via zijn c·rnall·
adres: bmemces@hotmail.oom
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t Betty Mees, Golfkampioene 1952
\Xleinigen van ons hebhen haar, dochrer vnn oud-indischma n Aad Mees, goed gekend . Zij icc/lie een sril !cven. na de
dood van haar ouders in de oorlog daartoe in de gelegcnheid
(1'"",.,: "'""'

". A ._II.

zij ndt:, mt:1 veel sport: schaa(senrijden, skil'n, p,!ardrijdell deed
ze, maar in '1 bijzondcr golL O llze ach(t:TIleef Joan Gerrc(sen,
won \'an Betty's tanl<: Elizabe(h Gerrelsen-Mees (NP 312) was
AI ) •

V' olf" 19 5 2V',t', "/A

MejllITI'. iUees Nationaal Kallliliocne
Aan het vierde N ationale Dam eskamplOenschap,
dat op de in prima toc-stand verkerende 9 holesbaan van de gezellige Sail. C.C. "de Hoek" te
Diepenveen werd gespeeld, hcbbcn de deelneemsters veel plezier beleC£d en het publie k we rd
vergast op menige verrassing e n spannend mom ent. Het began "I in de ee rstc ronde toen mej.
A. Schiff met vern: en kaarsrechtc slagen de
ervaren wedstrijdspeclster mevr, Roelants niet
aileen dwong tot de 1ge holp te gaan, maar daar
zelfs van haar won. Da t dll geen een -I"ondebevlieging van meJ. SchJCf was, bleek in de
vo lgende ronde, waarin ziJ op dezelfde wijzc met
2 en 1 van mej. T Brouwer won, Een andere
verrassing was in de twecdc ronde het uitstekende spel van mev!". B. v. Aalst tegen mevr.
Y. Dudok van Hee l. Mevr v. Aa lst was nimmer
meer dan 1 down en kwam zeUs 2 up en 5 te
spe len. De mare hiervan ging als een lopend
vuur over de baan e n aangezien ledereen dit
wilde zien en meemaken, verzamelde zich al het
publiek rond deze match, met het gevolg dat
mevr . v. Aa lst, (nag) niet gewend aan zoveel
belangstelling, door pure nervositeit tenslotte
tach met 2 en I verloor.
Het rcsu ltaa t w as, dat mej E, Mees de halve
cindstr ijd bereikte tegen mevr. v. Heel en mej
van Giffen teg,m mej. Schiff. Een mooi succes
voor de Haa.';;se professional Giraud, de trouwe
leermeester van de da mes Van Giffen, Mees en
Schiff. Hij had dus drie van ziJn pupillen onder
de laatste vier in dit kampioenschap!
De beid c halve cindstrijden ware n spanne nd
en fraai. McjuIfro uw Mees kwam 1 up aan de
turn , won de: lJe , verloor de He, maar beh aa lde
tens]otte toch met 2 en 1 de overw in ning in deze
partij, waarin menige hole in bogey-cijfers werd
geha lveerd . !let record op dit lailtste punt werd
ecbter ges lagen door de dames Van Giffen en
Schiff. Niet minder dan veertien holes w erden
geha lveerd , merendeels in bogey-cijfers en eerst
op de 1ge hole viel de besi issing ten gu nste van
mej. v Gif fen
De eindstrijd !Schf'en aanvankelijk een anticlimax te worden. Me) Meeswas plotseling totaal

Van !)oven naar t>enedr>n:
I} De zegeviere~.de

luch der Iwmpiocne.
2) Dc deelneemsters aan liet Nor. Dameskampioensclwp:
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St aa>ld v.l.n.r. mevr. Dudok van lIeel, mevr. Tiedemann, m«vr. Buma, mej. van Houten, mevr. Roelants,
mevr. van Aa!st. Zittelld v.tn :r., mej , van Giffen, mej.
Mees, mej, Brouwer, mej. Schiff en mevr. v , Spaendonek.
."l) Een momenl uil de eindslr(jd tussen de dames Mees

en van Gitlen op de 2e tee,
4) De "gallery·' (fragme nt).

w vriendclijk een werkclijk hooglepurH van Betry's kven Ie
I:ucn op<luiken via hel bla<1 van de Colr-federatie, ell we 7.ijn 7.0
vrij dil verhaaltjl' maar over Ie nemen: dal geeft de duidcl ijksle
indruk van dil gebeuren, dal Berry opcens in het volle lieht van
de sportwercld ·l ene. Zij heefl dele prcsr:nic niel hcrhaald,l11aar
is na een 1>005 in Ooslenrijk gaan wonen, alwaaT zij aall <Ie
Wolfgangsee nog walcrSI>Of( aan haar palel van sporten toc-

uit vorm en na vier holes reeds deie down.
Toen herstcldc zij 7.Lch enigcrmate en gcholpen
door een paae gcmiste approaches en putts van
mej. v. Giffen, werd het all square aan de turn.
Op de 10e kwam mej. v. Giffen, na een in het
bos geslagen drive, voor de eerste maal 1 down
en hoewel zij nog enige malen de kans kreeg
holes terug te winnen, slaagdc zij er niet in
daa rvan gebruik te maken. Op de 14e mis te zij
een korte putt om 1 up te komen, nadat mej.
Mees eersl haar drive en vervolgem; haar.
approach had gemisl en op de korte 16e gebeurde iets dergelijks toen mej. v. Giffen - nadat beiden haar teeshot naast de green in de
heide hadden gesJagen - de pull voor een 4
miste en mej. Mees 2 up kon komen. Onder
grote spanning verloor mej. Mecs daarop de
l7e, waar zij voor haar tweedc slag geen hout
wilde of durfde nemen, zodat haar bal in een
bunker beiandde. De meterslange putt voor de
half misle zij op cen haar, zodat zij nog slechts
1 up naar de 18e tee ging. Hier miste echter
mej. v. Ciffen voor de eerstc en enige maal in
dit kampioenschap volkomen, zodat mej. Mees
met 2 holes dc partiJ en de titel won.
Mi!j. A. Sc;hi/J, die lic;h doot uitslekend spe/ in het
Nat. Dameskompioellschap ondersc;heidde
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vocgde. Van Bcuy is bckend haar
grolc l.orglxlln heid, rowel hier als
daar,jegens de medemens die in
haar omgcving verbleef. en ook als
wdanig l.ullen wij haaT blij"en
gedenkcn,

Berry Mas
1918-1999

Mej. M. vall Glf/ell, WUUerkampioene en finallste in het

Nat.

Dllme~kllmpioensc;hap

Bij de prijsuLtreiking door de secretaris van de
Sail. G.C , "de Hoek", de heer ChI'. v. d. Mandeie,
werden vele woorden van dank gesproken voor
de bizonder preltige en gaslvrije ontvangst, welke
deelneemsters en pubhek (en "de pers" niel te
vergeten; meve. v. d. Mandelc hartelijk dank!)
ten dee I vieJen.
De uitslagen Ju iden'
Je ronde: mevr. A . Burna-v. Tienhoven (Kennemer G.C.) Wlnt van mevr. P. M. van Spaendonck
(C.C. "de Dommel") met 4 en 3; mej. A. E. Schiff
(llaagsche C. & C.c.) wint van mevr. E. D.
Roelants-Vel t man (Htlversumse C.C.) op de 19c
hole; me;. M, van Gif[en (lJaags<.:he C. & C.C.)
wint van mevr. K. Tiedemann-Bournclll (Twentse
C.C.) met 3 en 2,
2e ronde: mej . .E, Mees (Haagsche G. & C.C.)
wint van mevr. Burna mel 5 en 3; m evr. Y.
Dudok van Jleel-Knpfcrer (HOvers. C.C.) Wlnt
van rnevr. B. \' Aalst-Haitsma Mulier (Hi Ivers.
G.C.) met 2 en I ; mej. Schiff wint van mej. T.
Brouwer (HLlvers. G.C.) met 2 en 1; mej. Van
Giffen wint van meJ . C. M, van Houten (Sail.
C.C . "de Hoek") mel 4 en 2.
Halve eindslrijd: mej. Mees wint van mevr. Van
Heel met 2 en \; mCl. Van Giffen wint van mej.
Schiff op de 1ge hole.
Eind~tnJd: mej. Mees wint van mej. Van Giffen
met 2 up.
Het Nat. Dnmeskampioensehap werd tot dusver
gewonnen:
1949
mej. E. D. Veltman.
1950
mcvr. A. S tahl-Wytema.
1951
mevr. A. E. J Buma-van Tienhoven.
1952
mej. 8. Mees.
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Jhr. Coen Gijsbartus Sandberg

Mijn vJ.dcr is ill Dell I b:lg gcborcn en heefl vervolgcns

.,;ijl1 jcugJ doorgcbracln in Nij mc!)cn. Ilij deed tijdcns I.ijn
jCllgd vee! J.an spon. hij ~pccldc compel itie voctbal op za tcrdag
e ll hockey op wndag.
Na zijn midddbare school is hij in Groningcn ga:1l1 st uderen. Hicr leerdc hij rnijn mocdcr kennen , Josephine Elisaheth Pauline Dorhout Mccs. Op 9 mei 1945 zijn 1ij in hel
huwdijk gcrrcdcn.
Vlak na de oorlog heer! hi j "ieh aangemeld hi; de M:trinc
ell is hij, na cen kone oplciding in Engcbnd, uit gezondcll n:tar
InuOllesi(', samcn mel mijn moeder. Z ij haddcn inmiddcls 2
dociners, mijn zlIsjcs Joskc en Ida. In 19 50 zijn 'l.ij Il:t:tf 11 01Lmu Icruggckeerd Cil zijn zij in M:trlot (Den 1 bag) ga:m
WOllen. H et gezin was illllli(ldcls a:mgcvu ld mel cen <lcrde
dociHcr, Kitty. In Marlo! 7.ij n vcrvolgens ondergetekendc ell
Ikrnhard geboren .
Mijn vader was ahijd belig. In dc cemc plaalS mel hockey
bij IIlI&YC (Ihans H.C. Klein Zwitscrland). nici aileen als
Klief spelcr maar ook bcstuurlijk ell organisalOrisch. Ook was
hij opriclm'r van de marine-officieren hockeydub 'Dc \'(falergeu/.ell'. Eell sponic\'e groolv:lder die 'leer rcgelmatig de vcrriclHingen van de {klein)kinderell 01' de veldell kwam beki jkcu.
Tell (weede had de leilspon een bijwndere plaa(s bij hem.
Jarcll hebben wij mct hct gelin gC"l.eild op het lJsselmccr. En hij
was altijd bezig om hc! 1.eilcll w gcmakkelijk mogelijk Ie
tl1:lken, Het liefst wilde hij alles vanui! de kuip kunnen regelen.

Na 1.ijll marine-!ijd hcerl hij O.a. gC\verkl bij het Rolterdarnsc Pakhocd als hoord I>CTSoned5lakell.
Vanar begin jaren 1XSlig is hij ook aClier geweest voor de
Dorhom Mces Stiehrillg. Oil kwam OImLu mijn moeder in hel
heslUli r WI. Ik kan mi j nog goed hcrinneren dar 'Oom Bernhard' bij OilS rhuis kwarn om de stukke ll door re !lemen . Vanaf
hel moment dar mijn moeder voorlilter werd en mijn v;\(ler
gcpensioncerd w:as, Illd hi; bi; n:a cen dagraak a:an 'zi;n' Slichling, Aile :adminisrr:atie gillg handmatig en alles we rd nauwkeurig bijgehouden, Ecn \'an de jaarlijkse hoog!epunlen vooT
hem was zijn tocht naar het (lOordell om cen w.ock te bren-

1921 ·2000

gen a:m de hoerderijcn; daar
n:llll hij TLlIlllSchool S de tijd
voor ell hi; genoot d:l:lr 'l.eer
V:II1. Ook de \lIIee-;aarl ijksc
r.,mi liedag yond hi; iets hijzondl'rs en hij kon maanden met
de voorbereid ingen crvan
bczig zijn (voor een herinnering, 'lic de folO in <Ie Kronick
nr. 48 van mei 1999, waaT
Illijn vader reclus "l.il op het
stenen Inllllrtje). Een paar
ma:tnden na de7.e familie-rennie is hij ziek gClllorden.
Vorig jaar gi ng mijn Illocdcr vanwcgc hel bereiken van de
daarvoo r vastgcstclde leeflijd uit he! bcsruur. Voo r mij n vader
bctekendc dar een afrolld ing van cen lange periode waarin hij
met vec! plczier de Dorhout Mecs Stichting van diensl kon
1.ijll. Dat dat moment samenl'iel mel zijn ziek[e, was niet IC
voonicn.
In de vroege oehtend van 6 maart 2000 is mijn vadcr Ihuis
vredig ingeslapen.
COI'II

/3. SllIu/brrg

Bestuur en Commissies
Bestuur:
/1.-1.. H. (Hel1k) Mee,. VOOfl illcr. I·~><"I."", 6. 3062 NM ROllerdam
M r P.R. (l'eIcr) Mee5, scm'laris. Meld");l,'JI1 1, 3941 CJ 000",
J.Ac.A . (lbns) Dorhmu M,..,5. p",,"ilsmceSier. SchuliCrs l,," 6.
~708 Lll Hdmond-S,iphoUI
Maddine ler Ho"I-Mees, Vierambadm"'q; 57, 2481 KS Woubruggc
Ir Mmine Mces, SpinOl<lSIr.ul 39<':' 1011111 11 Anmerdam
Drs R.A.j. (Roland) Mea, AJI.scholver 127, 3972 RL Drieb"f1;"n
C o mmissie

\'oor de Kronick :

Iliidc Mees-Vclh, I\b~flen Dijk5hoornl~.n 18, JOSS AT ROllerdlln
I\ I:K!din" ler HOfSl-M",-s. II"nk Mees. H.E. (l\bn5) 1\1=
Voorlopig rooauic·adres: E.s$enl.~n O. 3062 NM RonerdJm

Mel olllroeTillg krcgell
wij bericlll vall het overlijdcn, op bijna 84-jarige
Icc(lijd, vall An Dubois.
die Illet grOle lOewijJing
is omgegaan met de lak
LcenJen Mees, alwa:lf
zi j, tell posi lief en warm
mens, in grole ere wenl
gehoudcn. O.a, had I.i;
bellloeienis met aile bocken V:l n Leendert 'l.d f,
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CO llll11i ssie
lJr~J .R.

>'Oor de Gcnc:dog ic:

(Hans) Mees, We51erloobdc 8, 2271 GA Voorburg, Hen!.: Meo

BCI:l.lingcn :

&nk: Mccsl'ierson N.V.,
G,ro:

Il.ollerd~m

rckcnins S.ichling Gesl;IChl Mecs, n•. 25.50.50.593
S,ichling Geslach, Mees, Hdmond. or..3.79.23.24

1,lIcm hufi zich /miuns/llluiJ g(v(stigd, (II IIfl (fl. 17 }tillY
1IfSIlIlmlidlllflflISC/JtlP, uruggl'trokkrn. Wij zullm Zijll originI'll'
tlmkwiju rn flrtistil'kl' &(1111'11 UI'r missl'lI, I'll dflllkrn 1;('111 hijumtll'r /loor (f/ Zljll inbrl'ng, /l/fllSulijk ({Is 1IIrdr-orgtlllisfllor Mil dl'
grou fiulli/iI'1"I'iillil'.

Op de 'Rudolf Mees' vinden ze Europa 'cool'
School voor doyen en slechthorenden doet mee aal1 wedstrijd 'een motto voor. . .'
Door Hans Geureru;

Rotterdam - Docent B. Biesmeijer van het Rotterdamse Rudolf
Mees lnstiluut stelt zijn klas cen

"\11..''''••

"In'

iastige vraag. "Moe! Europa ~n
land worden?" Denkrimpels veTschijnen op de voorhoofden. Jan·
liene, cen van de leerlingen vindt
van niet. "Samenwerlting is goed,
maar nie! echt Mn land." Maar

haar k1asgenote Nora maakt de

vergelijking mel de Verenigde

Slaten. "We rnoeten kijken naar
Amerika," zegt ze stetlig. Sui

Wing beeft dezelfde mening: "Europa heen vee! landen, maar ik
denk dal het uiteindelijk ~n uti
worden." En Nino: .,He! lijkt me

goed da! eT dan ook een president
van Europa komI.
De docent stelt cell volgend pro.
bleem aan de orde. "En \\1\\ moo
dan de hoofdstad van Europa wor-

den?" Opnieuw peinrende ge71chten. "Daar moeten de mensen
in Europa maar over stemmen,"
vindt Sui Wing. Biesmeijer grijn·
zend: "lou het leuk z.ijn als Rotterdam de hoofd!ltad van Jo.'uropa
werd?" Gelaeh.. Ach," zegt Frans.
,,het is al de grootste
haven van de wereid."
Daarna weer cen den·
kertje. Mag 'furkije
lid worden van de Eu·
ro~ Unie? ,.Jat
zegt Serat, "maar dan
moe\en eerst de prol>lemen opgelost zijn.
De oorlog met de
Koerd"u, <XdaH .. .'.

Enthousiast disrussiert het achttal leer·
lingen van Biesmei.~ deze middag over Europa. Zowel sprekend
a1s in gelJarentaa\. De 16- en 17·ja·
rigen zijn allen doof of sleehthorend. Europese samenwerking
was tot VOOt kort cen voor hun
rue! alledaags onderwerp. Maar

RudolfMm 1815- 1899
(N? 336)

l6erllngen van iletRudolfMee$lnstltuuten hun docent dachten na overEuropa. 'Sumenwerkillglsgoed, maar nlet
e<:hteenland', foto_p ....n_PallC<!rvot

voor de k1as
van
Bies·
meijer is het
sinds vorige
maand dit
werelddeel
wat de klok
slaat. Het Rudolf Mees Instituut
heeft namelijk ingeschreven voor
de wedstrijd 'Een molto voor Eu",,'

He! ins!ituut is een middell>are
school voor dove en slechthoren·
de kinderen. Normaal staan voorall>asisvaardigheden zoals taal en
rekenen op het lesprogramma,
waannee deze ieerlingen worden
voorbereid op een vcrvolgoplej·
ding in het reguJiere onderv;ijs of
op de arbeidsmarkt. Toch was
juist deze school cen van de",-eini·
ge Nederlandse aanmelders VOOt
de wedstrijd.

Nicl

zo vreemd. verklaart Bies-

meijet. "Dove leerlingen zijn al·

der last van een taalbarri~re. We
waren in Parijs mel cen groep en
kwamel) ~n groep P001se doven
legen. Etwas meteen contact."

lijd aIlJeperkt geweest in hun mogclijkheden, in hun kennis van
andere landen en rulturen. leder·
cenheeftdaarreehtop. Dedoven. Krenten
wereld is cen k1eine wereld. Wij Normaal geeft Biesmeijer Neller·
'linden bet beellJelangrijk da! ze lands en Engels. Maar dit soot!
daar buiten lercn kijken. Daarom 'wtstapjes' zjjn voor de docent de
hebben we ook contacten gelegd krenten in de pap. Vooral omdal
met andere doven~holen in Eu· zijn leerlingen zich tijdens de les
ropa, in Engeland, Zweden en met volle overgave op Europa
NooIWCgen. We zijn afgeiopen storten. ,,Maarvindenjullie Eurojaar nog met !'en grocp naar Enge- pa ook niet cen l>ecije eng." voed!
land gC\\·eesl. Daar zijn we tv.'C€ Biesmeijer de di>cussie opnieuw.
jaar geleden mee lJegonnen."'
De mceste hoofden schudden van
.,Doven leggen over het a1gemeen nee. "Wat is erdan zo leuk aan Eu·
veel sneller contacten met andere ropa." vervolgt de leraar ,lIet
mensen dan horenden. Ze kun- contact met andere landen Je
nen lJeter v;aarnemen, hehlJen.</ rMJ !'Ok makkelijk naar cen anmeer mimiek. Hoewel ook de g~lld verhuizen,naarGrieken·
oorentaJen in de !anden onderling Iarld of zO," zegt Serat, cen jongen
verschiUen, he'r>ben ze loch min- van 1'tlrksc afkomsl, "Maar claar

ga jij zeker niet wonen," grapt
Biesmeijer. "Spanjc is nog wei
moo! cen leeg land voor me~n
om naartoe Ie verhui.zen," meent
Frans. ,,En hel is er altijd mooi
weer.'·
Maar het IJelangrijkste werk moet
gaan lJeginnen. He! bedenken

van een motto voor Europa. Cecn
cenvoudige opgave, nelzomin a1s
voor de reguliere scholen die meedoen aan de wed.<;trijd. Welke zin
voor Europa gaat het Rudolf M~s
lnstituut inzcnden? Tijd voor hersengymnastiek, want de tijd gaat
dringen. AI snel komen vanuit de
klas de ecrste ~·oorletjes. Nino
heeft a1 €en mooie: "Samenwer·
king in Europa is cool,'· zegt hij.
Welk motto de 'Rudolf Mees' uileindelijk zaI inzenden, houden ze
na!uur\ijk nog even gehcim ..
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'Mees komt sterker uit fusie'
Bank ier Vall de 111er weover infegra fie =akell ball k
N ie! lll in d er d~1l leen ien
ba nken slcrven deze 111a a nd
ee n L:tchH: dood. O OI"l:a ak is
de lol looi ing Ian d e rll ~ i c
va n r:orl i~ n.. nk Ned erla nd.
Il ei me r k jvlccs Piersoll w .. ~
.. Is enige s terk ge noeg om de
Imid I'o o.- ce n d ecile
redde n .
Doo r 01l7.e redadeor
EIlIK " ,," l" DII R W ,,"I. I.lI:
"'MsTrIlD~\I,
23 Jr..;NI \oor
b:Ulkicr Enk "1111 de ,' Ierwe'lii" fu.ies en ol'e mames aan de orde \'an
de dag. Hij adviseerl ('f nict aileen
ovcr. hij olldcrgaal Ie ook. Zijn
we rkgevcr in 1997, i\'lees r ierson.
l"en:a"le I~n AS '\l Arnro L1 a~r For.
lis, \laar het allllYankelijl: cen dgen po.itie leT\\ierf.1'-ll i, Van de
\1eT\\e. ah Dcstu,lT$IOoriiucr I'a ll
Forti, Ilan k Nedcl'1:l1Id. '·era nt·
woordelijk loor de volledi,c inle,ratie van de zakenbank. die deu
llIaand 11\~1 ~ellJuridische rusie ge.
formal iseerd \lordt.
U helll .,ind. 1979 ul

WCI·I.: : IlUm bij
Furti)' 81l"~ o/hij u rr 1'1111",' I'~/tj,,
riJisene rourgu"xe,s. wuurdoor u
001.: til' fUJi, IIISUli .lfus&lIo~ eo
Pierson. 1I~/dring " Pie' l -on Iruft
IIttl'gem llll f.:/ / a/'gero/g " "" dl' fil'
,"~e 1"".If''' AH/\, rn AIIII"II/. Fus;I"
hrl el.:l'lIl'lI Id kr ll" ".,": 011:1'1.:1'1"lIeid."

I

Van de MCT\\c: .. 11.: heb inderdaad
heel wal I·c,';.tnderinge n ~~n rJenlij'e ondelVonden. J~ leer! qUI elhe
,erandcrillg. en bent daM ook Iliel
meer to bang "oor. N~tllllrlijk
hoop ik dal hCI nil wat rusliger
wordl. maar nie malld kiln Hitslui_
lell dal er o'er bijloorbeeld 11,1'1'
jaar weer ielSgetxur!.··

I,' 111'1 nin
11(1/1111

wntl~ rlllllrij a, filii, tit
,H eefiPirf J'On "rrd"'ijlll?

.. Die na3 m "erd\\ijnl niet. Als
op hel ~Iak "~n priva le ba nki llg Ilerm ogen~bche(f loor \\eI·
&csldde kl~ nlCl1l bliili i\ k esl'icr.
son uesl aan. De ]llridische entitei,
lerdwii ll t weI. maar kJ~ l lI en ble·
~ en duidelij k behocfte Ie hebben
aan dele onlltrscheide"de naa lll.
De andere acti,ileilen. als inl'e'l'
ment bank, 1:ullcn ' oorla~ 1l ouuer
de [laam Forti. Ril nt pl a a\.~,ill·
de n,"
mer~

0 , '·..,sehill,,,dl'lu,' ;n h, hhm dl'
algl'lop en j llrcn "1'1'/ uur".., l'rrOll''''
: 1I"k,. Hoe kijk l II II'rIiG op de
1:"(llil' "/111 Aler<l'il'l",,'ulI ?

i",,_

"Ach. dk omml, il: 1loem he! lie·
~cr onzckerhcid. '-'Iensen willen
"eten "-~l ~r gebc: lIfl. Hel huidi,e
I'erloop ligl ni('1 leel hoger dan de
,ebruikelijk 5 lot 7 procell \. AI. je
i:0ed !lilleg! d~ t de hank allcen
maar sterker " i, 70' U fusie komt,
dan i~ he ' geen pro bleem meer. We
"l.ijn sterk(,f geworden door he l
talllorcn nel \~n VS H Ban k en Ge.
nerdlc H~lIk d~t ter be'IChikl:illi
komI en door de c\ p,m.ie in BeIgi~, Forli, Hank gaa t alsco-Iewder
de bell rsgang I ~ n dc Iklgischc
brou\\'cr Inlcrbrew verlorge n. Dll
wu eC Ii paar jaar ,eleden ondcnk·
bair, Nee. we zijn lcker niel Ie
klein al. iakcnb~n". \ oor \\erdd·
dcals mi,.schic n wei, maar wc lij n
.te l'~ ill di"er.c specialismI'll, In
Ncderland lijll we de grool,le pri·
\'ate ball kere n bijl'oorbc('ld I'krde
01' he. ,Ial: ,'an bc:drijfskredielen
(colp<)ra!e loan.),"

Out d,Uf tie 1"11,</ hi""m ~~ rr orguniso/;e g U ll KQ(d!

I

1

,J awcJ. Inaar op het momcnl dal '
we lien goede nieuwe mcnscn aan~oml dal nkl in de kr.. nl.
Dc media I'e rgrote n dergelijk(' l ake n uil: leegloop bij I\ l ce~ ricr.<;on
Ices je ~:1Il cn dal bceld kl01'1 gc,,"OOIlIl Ie!.

IrcH.cD.

Or/,,{il' lo/ Fnr/is R,ml.:, wlI llrdoor
de lllfl'k lloml'II " S8 811111.-. Wlltrtl It BUill.: I' ll aul. M UJ P iul'l1/, 111'IlIJllar n I I' hrJ laUII, 'fUS n ll j ullr gr.
f..dr n III gWlr lldu l s lI/gfl'lm d.
II Ullrl1l11 /IUP dt dtjinili,.,1' 1'111loo;;ng nog :0 1'1'1'1 fijtlll'£O$' !
,~"'au,·ankdijl: LOU de fU)1e pas
eind di tjau r 7ijn af~e rolld , dll' ons
is het 110& m regc\'~nel1. Vc['gee!
niel da l de"l.C opt'ralie versch rikkeliik cOIllJllcx i. ge\\eesl. bij,OOf'
bccld door hI'! bllilcnlandbc:drijf
v~ n l'o lees Pier<;on. I.:n oo~ doo,-de
dertie n ~clfs t~ndige spa~rba "kcn
in N('deria ud fzo::e hetcn Spaar·
bank 1I01dil1l:' zo~l. in Doclinchern ell in Woerdenl die nu onde r
de l·orti. Dallk gaa ll lallen. We
lrunncn nil ,e1ukkig Oler~ 1 ollder
Un Ilal: gaan opereren.··

.lIu)·l'i(,I"\'QIl hre/t re,·tln· d;1 j aor
ondu IIIfrr Irel in,u"~ 'hrrll"ijf I 'i a
.Yn~·orh lIau,' de brllf( &draeh/.
Bdl'gg~r.....ur~n hij:ondu Onfl' rurim m'l'r lin I'erloop : dl'
fitp
up rlr /'f r ,' /f I/ug Slid op. lIIedr 0111dUI f/'- II'grll dr uf 'lwalll.: i ll - 1:'(';11
IIunJd ,,"U' ;11 Nl'''' r or f.:. De door
beleKtUf t:ello~mdl' )clrudr "UII
:0'11 30 lIIi/jOl'II g(lldfll ...m·dt 1111 bij
"g,../u;/IIJ. Tr rt'Ch/.'

f.:,,,,,

is ('e n ~Ik nti ng die "" ~ jnderdn d re~en tc1ijk aan\pral.:dijk I
heeft ge.,cld. \\ I' hebbc:n cell bl;('f t
gchegen eLi on~e ~ d l ocalen kijkcn
emaar. \ erder kan i~ crop d, t mo·
ment niet, ove r lcgge n.'·

., 1;)

III Ith,·IIU/·j : ijll rl" hy Alu)'l'ir""""
wur I'W l'OOl'UII"Hlluna~ : 111.:",bllnkil'r< ,·","okl.:l'n. tli, U II \'1'.
drl'/lInd" I'u/illill, "lIn h.., A m,,-iI.: all"'~ t r hmUli H" OI I,as " p ztlun,

MEES & ZOONEN
wordt MARSH B.Y.
MARSH & Me LEN NAN
R. 1vk-cs & Zoonen ASSllr:tmicn, d:u in de nc:gentige r jaren
werd overgenolllen door Marsh & l\ k Len nan New York via
ha:lr roennulige aandcelhOllder Jo h nson & I-liggins, wcrd ill
oktobe r 1999 s:mlc ngcvocgd Illcr Sedgwick Nedcrla nd Amsterdam. dodHcr van de eve ncens verworven Sedgwick Gro up
Londen.
Hierdoor Olll stond een aa ll"l.ienlijk sterkere assuraIHic en
consulti ng gf()CP, die in ons land verder ging onder de naJ.m
MJ.rsh B.V.
Vamdfsprekend beteke nt dit voor ee n aantalmcdewe rkers
en een groll:r :tantal gepensioncer{lell ell c1ic!Hen ce n elllotionele schok; slell ig ook voor {Ie slelicr dC7.es. die een kle ine 40
j~a r voor ItCI ram iliebed rijf uil 1720 gc\\'erkt Itcef. en "anaf
1960 als firmam fd irccleur daar:tan 1ciding heefl gegel'e n.
Maar he l op Ellropcse en zelfs mondiale schaaf I.aken docn
.'ilelt in de h llidigc l ijd a~1l7ic n lijk hogen~ eisen aan manage·
mellI, k:tlll()ororga n i s~ li e. co m m uni cal ie, produklenaJ.llbod
dan vroeger. llldien sleeds mee r werel<lwijd groeiell(fe co ncerns
je nog als scrieule partner willen besc houwen. moet je bedrijf
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cell minimale groolle hebben en optl111aal uitgerust zijn om
nog mee .e kunncn concurrefen in de sleeds grme r Cll harder
word(,ndc mark!,
Tempera mutant u r -d e lijden vcranderen- en ik ben hel
mel de door mij bewonderdc IOpman A.s. Slrijbos cellS, dal in
de loop van afgciopcn ('(;U\\'('" waarin R. Mecs & Zoonen zich
allijd a:1Il nie uw(" olHwikkelingen wist aan Ie passen. dC-I.e
1l:lJ.msver:llldcring wederom lo'n a:lIl passing is waartoc wei·
ol'erwogcn we rd bcslOlcn o m op de beSt Illogelijkc manier de
bed rijfscolHinui"leil vou r de IOckomst te waarborgen.
Vermddenswa:trd is clat in de ni euwe vellllOOtsch:lp Iwee
leden "an de f;lmi lie i)orltoU( Mees wcrkzaam lijn ell wei Bob
in de Marine 111Surance S('Clor en Fokko als vice chairman van
de Execmil'e Conunil\ce, Mogen 7ij de oude. maar nicr makkclijk Ie realise ren f.lmilielr.l.ditie succes\'ol voom.elle n !
Moge M:mh hlij ken I.ijn tijd vcrstaan te hebben en moge
'lij groeien en blocien !

AIr. P.R. Mm

I

~----------------------------- ,

financ-lcd Paglad, dU-UIIlu 1999
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Een onbekende Mees
Herinneringcn van mr

w.e.

Mecs AWzn

(18 8 2~197 0 )

Door Aad van Correnbnghe
et vooroor\ogs.e Rotterdamse stadsleven
blijlu: ~len nog Steeds te boelen. VeT·
moedelijk juisl vanwege hel wegvagen
vanhel centrum door hetbombardemem van 14
mei 1940 en de daaropvolgende alles~mieti·
gende bnmd, VJ'3.agt her herinnerin~rmogen
van ouderen die met de Rotterdam!ie binneTl5lad
~~mouwd wa~ steeds weer nieu ....-e brandstof.
Maar ook onder degenen die het oude Rotterdam
ui! eigen aam;chouwing DOOil gekend hebben,
blijlu: eeo verrnssende bonger naar afbeeldingen,

H

~

verhalen en inziclll in stedenbouwkundige en sociale samenhangen Ie bestaan.
Zo horen de faits di"el'll van Tony van der
HOl'llt op de acht crpagina van NRC·lIandelsblad
nog steeds tot de veelgelezen en ·besproken stuk·
ken, roept de met foto's gelardeerde rubriek van
Rein Wolter.; in het ROlrerdarns Dagblad over het
oude Rouerdam nog wekdijks tientallen reacties
op en worden de lichtvoetige boekjes van 11er·
man Romer over de historie van afwnderlijke
stadsdelen gretig afgenomtn. lV·Rijnmond
maakte van oud filmm~teriaal enkele veel bekeken uinendingen over de vooroorlogse stadshis·
torie, wanrvan de vidcotapes lot het beter ver·
kochte genre horen.
AI en tDe "enchijnt ernieuw hi$lorisch materi·
3111 dal onbekende feilen aan he! Iicht brengt, of
- vanuir de specifieke gezichtshoek van de au·
teur - een nieuw zijlicht werpl op alreeds be·
kende fellen en gebeurtenissen. Vaak velXhij·
nen die werken met steun van he! Getneeme Ar.
chief - dal aan de Coolsingel een eigen hoek·
winkel heeft - of de Slichting Historischf! PubU·
caties Roterodamum. De stad heeft zelfs cen we·
le/lSChappelijk geschiedschrijver blj de Erasmus
Universifeit, drVan der laat, die nos een nieuw
deel zal roevoegen aan zijn alreeds YffSChenen
weriL
Lang wordtookal uitgezien naarcen boekdat
hel befllllmde vooroorlogse sociale netwerk van
de
Rotterdamsc
haven·
bank·
en
indusuiebourgoisie - vaak ten onrechte samen·
gtval onder de lerm 'havenbaronnen' - in beeld
brengt. WeI verscheen in april 1998 het proef·

scheift van dr LA de K1erk, dal de aandachrvoor·
aI riclllteop hel opd rachtgeo.·erschap voorwonin·
gen en andere bouwwerken van de toenma lige
invloed.rijke kopstukken als K.P. van der Mnndele
en A.W. Plate.
Want hel blijft een feil dal ~ gekende ROI·
terdamse figuren ab Van Beuningen, Olabot,
Dupuis, Engelbrechl, Fruin, Hannema, Knonen·
belt, loder, Van der Mandele, Mees, de Monchy,
Van Ommeren, Plate, Reuchlin en van derVorm
naast hun zakelijke, ook hun sociaaJ·maat$(:happelijke belekenis hadden.
Etn sruk ervan wordl nu belichl in hel begin
december verschenen hoek: 'Herinneringen van
me w.c. Mees (1882· 1970)" nr. 128 in de reeks
Historische Publio::luies Roterodamum. Ik uilga·
ve is inhoudelijk \'errorgd door mr H. Mees, een
vene aclllemcef van de auteur, en huidig voor·
ziller en archivaris van de familieSl irnting Mees.
In vergelijking mel zijn oom, de befaamde
Manen Mees, [TO); W.e. Mees relal~f weinig aan·
dachl. Hel meesl misschien nogomdal hij deau·
leur van zljn OOnlS biografie was: 'Ma n van de
daad' (1946) . Hi; schrcef overigens meerdere
hocken en vele hislorische artikelen.
Maar war hij verder in de scbaduw van een
gerenommeerd en invloedrijk familiebedrijflol·
standbrachl i$ l ot op heden nog ved belekenis·
voller. Hij grondvesne de Nederlandsche Han·
dels Hoogeschool, de voorloper van de !alere
N.E.H., die weer een belangrijk bestanddeel van
de Erasmus Univeniteil w~d.
W.C. Mees stichne verder de Volks·UniversJ·
leit, inilieerde de bibliOlheek en kinderlceszanl

w.c. Mees in 1955.
in Rotterdam, maakte met Van der Mandele
plannen voor een ruiTl5lad, bev<lrderde de aanleg
van volksruinen en de bouw van volkswoningen
en richu e, nlweer samen met Vnn der Mandele,
hel Rollerdams BeLeggings Consortium Robeco
op, dal hij naar zijn eigen inzicht tot een voor
kleine beleggers toegankelijk fonds getransfor·
meetd zag.
En di t aHes naaS! zijn eigenl ijke werk, het op-

ricillen en leiden van de Rorterdamsche Sdaetps·
hypOlheekbank.
w.c. Mees leefde niel groDtli en meeslepend.
Hij had evenmin een briljant intellCCt, maar dat
compenseerde IUj door een grote wilskrachl en
enorm uithoudingsvermogen. Hij was eercereen
netwerker pur·sans, die uitslekend paste in hel
vooroorlogse Rotterdam waar maaachappelijk
hevlogen ondememers in aIleriei clubjes, krin.
gen en verhanden voon durend initiariC\·~n onto
lvikkelden. bij voorkeur tijdens een souper.
Ook deze Mel'S was geOOren in Ronerdam
(1 882), maarverhuisde mel zijn oudel'll a1:18 cen
jaar naar Utrechl. Daa r ging bij naar school en
studeerde er, afgezien van een imennezzoop een
ko.stsehool in Hih'ersum. Na zijn studie tad hi;
een kortSlOndig baantje in Amsterdam, maar in
1907W'Stigde hij ti<::h als acivocaat en procureur
in ROlterdllm.
Mees blijkt over zijn kinderjaren en srudietijd
ondemoudend Ie kunnen ,'crtellen. De roon is
vaak wat plechcslatig, .....at mede "oortkoml uil
bet feit dat hij zijn herinneringen dicteerde aan
een medewerkster. Vaak vall hij {erog op bron·
nen ab vergadetver.;lagen, redc\'oeringen en
derge\ijke en dan vah hel voordeel van de au·
!hentidleil voor de oppervlakltige lezer aI snel
weg legen het fonnele en houterige idioom. Zijn
levendige reisverslagen munten daarentegen
weer uil door cen meeslepende Iyriek. Omdal het
hoek kennelijk in delen totstandkwam worden
sommige gebeunenissen en details enkele malen
opnieuw verhaald.
W. C. Mees werpt zijn lichr op vele bekcnde
gebeurtenissen. Zowel de heide wereldoorJogen
als de beurskrach van 1929, de lndonesie·kwes·
De ab omstreden bouwplannen Ie Rotterdam
(stadhuiskweslie en spoorviaducr) , de wording
dec scheepshypotheke n e n in mind ere mJle en·
kele priW!·fa~nen sis huwelijk en gezin, zijn
strikt liberale O\'CTtuiging en remonstrantse
voorkeur.
Maar aileen aI om het inzicbt in het vooroor·
logse nelwerk waarvan hij cen bezielend deel uit·
maakte is zUn boekhet leren meer dan waard.
~ "' IDfW . C._(I8!l2· lm) . (n~",

mopbij,,"~DoruIn~UO) ...

""""(Voor.

_ _ 145&)..,indo.-\rd:IIiefwiDU (C<>oII:iqoIII1J. UiIpwo ~ Hlo"""""" PIIbbca1ia Rot_mum, poj.- lSQ.
ts8~9().7081~

Fotopublicatie per familie-staak
1..0 1iin we d~n IllI fOe a,1II de I~ :lt stc der acht fot o- pll hJ i ea(i c.~ per f:un ilicst:lak: die van JACOBUS ( 1792) .
Zo'n fOfO-publicalie, we 7.ciden het al enige malen, is cell rnocilijke 7~1ak, \'ooral wcgens onvollcdighcid; m ook wegens kwali[3[ie\'c gdHt'h'n en hqx'rkingen die we O ilS mOCTell opleggell: basis is: (Ie in 1987 gcpublieccrdc opstclling va n de ill leven l.i jn(Ie Mccs-naarn-dragcrshlraags tcrs en hUll \'oon·adcrcn.
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GmVIll

Gen. IX

(;';Cttt (ISI9) lUlwt

Gen. X

I lu,dcrib (181';) h" ....1 met G~r.ord t~n C"kvc.

MarlinU5 ( 1827)

1,C\lt,;I:M=rllTI.RI Il

I

/

U( opurllmr. (r.rpub/i((mllll 19'J{,)

j~cobUi

Nallno Me", (1868)

Mr.~i(() ",It, inri. ChrflliliJU ~~
II.h'li"", J.,wh",

Gen. Xl

Gen. XI I

Gtn. XIII

~I

M~~,

N.n"" l'ol'lx, "kes

Clu. M.,,;.

( 1') 23)

(1916)

I

Mmiuu, M ea (1)
hik Nanno Mea (,';4)

A"S"" Mari

( 1896)

M~c,

/'1929' """
Wille", Joh."

Na,hali c Ma,;

(1854)

n~",ondc

(~cr.ml

(18')7)

~~

Judi,h Eli,.

N.nno Aug",t M"", ("5,)
O"n( RenKo MCC'I (,62)
Ints FW.A. \kn("6S)

A"'tcmic\: I M= ('';7)

z;ch

Mccs

M= ten Oeve,

len

Oever (1883)

j . «,h", Mce. len Oevcr

Ik",,,o Ce .. r.l Mce, len O<OVtr

~

Ger.ord I~ M"", .en Oewr ("47)
l..conard", Ilenr. ~IIO ("<i8)
R<-g;"" Anncttc MIO ("')0)
j:>C'luel;ne MJA. "110 ("5J)
Stqth3nrn Mea tt n C"kvcr ("54)

(1 ')18)

r vonnal1rrod.Rq;. MtO ("58)
Iknneu. M.J.F.. MIO (,62)

Gerard 10.1= .t" 0 ewr n.l)
( ~in. Wilhelm. MtO ("')4)
1 ;",!>edt ~11() ('5(,)
Helena Ma.g. M.O ("58)

Generatie X-XJ

Me~ WI

jacobus

gfflUUJ ",~, I.E Itn,hu",,,

AlIgwl MIITi Mus

(1897)

'8

X

1\1. B. Pen{/(/f
192(,. 1')58 grh. grw_ ",rl
AugMI AI AIm

M(lrtinllsja(obtls Mus (1896)

Oeller (1854)

NIl11110 Mm (1868)
tP",wJ",,, MC Krmr;t

t,ffllluJ",rrA.G. Ho",,,,rr

A.H. V(ln Caisrrrrn

Gerard Mus lel/ Oev(r

1975grh. mnAugllllM. AIm

(1883)

X

Regil/{/ Allllclfll
/ell Oev(r-II(1II Dijkm

Men

Generatie XlI

Nmmo Poppo Mus (923) X

jlldith Elis. (1927)
g~h.

grw.

m~II'F

Lydia Mas-Felix

elliTfl Mflrill

Wi/I,m jO/)l1II Mas (1929)

Mus (1926) X

x

Hflldrik W G. HOOgWlltl'T

L% SIIUIU Aime, Mas-Croin

Dukm""

Nathalie MdTi Mus (1975)

jacolms Mus Ull OevfT (19 I 4) X

Step/Jllllie A.wlII ROff/llude
1916-1951 "b,gew. mnjllrobuj Mm 1m OeIJ,r

M"rgarnha M. K,izer
/951'1 ,rbuwtl mN jacobus Men Un Orwr

BOfUlO GeTllrd Mas ten 01'11" X
(1918)

HeI(lja Margllrflhll

Mas ten O'/.ifr-Bujjingll

19

Generatie XI II

Mtlrtill Mm(1952)

NfIIlf/o Al/gliSf Mm

Gmud P(lII/IIS Mrr1
UII

Orl'" (1947)

Y('()I11/{/ Th. I? Mres
tl'l/ Ol'l'l'r (/958)
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X

Pia Hi/ghllls

X MI/rjlm

Erik NII/u/O Mrrs
(1954)

(1959) X Irmu Mm - Mlati-Ati

Mrrs-/Jro~d~/~t

Drill' I?l'mco Mm (I962)
m Cristilll' Mrrs-Hlllkl's

11'11

LrOlJ(lrdw H Mrrs
Orl'fr (1948)

UII OI'I'~r

Hrnr;jitff M.J.E Mus
t(ll OI'l'l'r (1962)

Grmrd Ml'(1
(1953)

Alllmlli~k

m

Rrgillfl Allllrtfr I>1r(1
(1950)

Un

Ol'/'l'r

) 11 11

FrlU/(/ Mrrs (1957)
M li ldcr
,.

Inh E W:'A. (1965) (II HamId
lil'rturg-Mres; ',",Ufot6 /-5- W

)lIcqllrl;lIl'M.J.A. Mrrs
/(11 Orllcr ( 1953)

SUp!JfIIl/lS Mrrs

GrS;ntl W Mus
un Ol'l'rr (I954)

Hr/(IIII M. M~(1
1m Ol'l'("r (1958)

fl'll

Ol'l'l'r (I954)
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N,dclig » Ido

f
f
f
f
f

479.65
11.401.22
15.309,60
1,255.50
8.503.69

f

36.949.66

f
f
f
f

8.616.')8
503,64
8.910, __
18.919,04

f

)6 .')4,),66

f
f
f

11.004,46
6.839 ,98
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8.850,00

f
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Virg""'"
Kronick
Diver",,,

SC.M ardl;Y« ing
F,m;lied"s 1999

Si,,,,ml'I Illilll:
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1'<" I I '9')
1)(" I 1.'99
1)(" 1 1.'99

Lcg.;w Rie. \XIijSnlJlho\lunS M«s

s..Jdo

~r

1.l.'99

f

inkomMcn 1')<)9

f

28.445.97

Uilg""'" 1m

f

36.'>49.66

5:lldo perJ 1.12:99

f

20.136,')2

f
f

I.q;nt Riel Wijlnl.n-Ahmg M«s

f
f

4,452,86
4.460.54
2.37352
8.850.00

$lldn per 31.12.'99

f

20 .1 36,92

S:.ldo /!.t ees Picl')(ln
S;.ldQ Pos,b."k
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pcr 31 12.'99
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1"',31 12.'')')
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Wij leveren uit voorraad:
Ned. P:ltriciaat N r 67 Ao '83: f 15,-- incl. pono
(waarin orne volledige familie opgcnomen)
Archic/illventaris:
CD'~

\ljlllrd~ri"g fomilit-lIrlilulm
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Lo la Mccs, 111001 f 20,-- incl. porto

\'{'"arde voorr."d 1)(,1 1.1 .'99
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f
f
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1.255,50

MC'l.clldas: f 40,-- incl. pOrtO

W,l""lc voorrJad per 3 1,12,'99

f

2599,--

Bcstcllillg kan door betaling aan Stichting GM
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TELEV I SI E & RADIO

De laatste 'selfmade' Lady
J'IIANS VAN LEEUWEN

,,Jezelf jazz-zangeres noemen, dat
is het mcest verkeerde wat je kunt
doen", zegt Rita Reys halverwegc
de documentaire lAs/ Lady oj
ia::, Hetlijkl een vreemde conelusic voor een zangcres die rich vooral door dt: jazzmuzick status vcrwierf. Ze verzamelde cr zo ved onderschcidingen mee dat cen dee!
naar de schuur in haar tuin vcrhuisde, En donderdagj.l. was in de
Haagse societeit De Wille premier
Kok aallwczig om van haarzelrhet
eerste cxemplaar in ontvangst te
ncme n van 'TIle Latir strikes
again', cen cd waar we degeJijk
jazz op staat.
Ilcgrijpelijk wordt Reys' opmerking pas door een aanta! zaken die
in d eze documentaire niet aan de

orde komen. Dc neerga ng van
haarcarrihc in dejaren '70, de vcrwijtcn dat zc het bij de VVD en
langs-dc-lijn locht, haar avonlu·
ren in d e antick·handel en het gedonder met de grote jazzprijs die
van 1963·'79 de naam droeg van
TV VOORAF

haar ecrste eehtgenoot, wijlen
drummer Wessel Ilcken. Oat ze
zelf nooit de Boy Edgarprijs ueeg
die eropvolgde, is iets dat haarwel
moel stcken,
Regisseur Jail Kelder werd voor
het eerst door Reys geraakt begin
jaren '60, kort nada t ze tijdens cell
festival in het Fra nse J uan les Pins
tot 'Europc's First Lady of Jazz'

was uitge roepcn. Hij blecf sinds·
dien ten toegewijde fan en dat is
:llln deze documentaire Ie merken.
" Ik wilde niet zeiken ovcr dingen
dieer eigenJijk niet toe doen", zegt
hij in de VPRO-gids van deze
week. Hel resultaat isdal'de mens'
Rila Reys in dit portret op grote af·
stand blijfl. De nadruk ligt op Reys
dc zangcres die door haar lichl hese ge1uid en het 'braampje' in haar
stem III ruim ecn halve eeuw herkenbaar is, En cronder goede condilits nog steeds in slaagt om mensen en mannen crotisch Ie beroereno De intiemc repetitie·versie
van II might as well be Sprillg tegen
het eind van dezc documentaire
werpl een helder licht op haar 'seheim'. De 'Iuie' timing, het lef om
'nieuwe' nolen te kiezen en de niet
anatende ambitie aIleen het aller·
beste te bieden,
De lilel van de documenlaire is
o ngel ukkig. Hij past misschien
mooi bij het tijdsgewricht en het
gevoel van Reys en Kelder, maar
hij doet de werkdijkheid geweld
aan. Siond La Reys twee jaar gele.
den in het Amsterdamse Concert·
gchollw niel nallst twee andere
'Ladies of Jazz', samen 75 jaarjon·
ger dan ziP En rijn er naast die
twee, Denise Jannah en Aeurine
Verloop, de laatste jaren niet lientallen jazz.zangeressen Ilfgestu.
deerd aan de Neder1:1ndse cOllservatoria? Er besla:ll zelfs cen speci.
:1111 concours voor jazzvocaiisten.
Dit aUes o ndanks of dankzij Rita
Reys, de iaalSle selfmade jazz-zangeres van Nederland die morgen
7S jaarwordt ,
/let Ullrwm de Wolf- Rita Rep',
lilSt LadyoJlazz. Ned.3, 23.0923.591l.23,09·23,59I1,

Oproep
Wie wil met kcnnis van I CI~
helpen bij onze ;la npassing administr:lIic?

! lcnk Mee,~ waelH gaame COntact hi crovc r
(010 - 452544 1, f:tX 010 - 4522664),
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Een grapje,
dOlt

snap je,

daJr kn"p jc
van 0 l'!

"Lof der Zotheid"
in hel Karo\lenf"briekje Illet S( hild cringen
door Man~ Mees

XA53

Kunstenaar s,childert voor weeshuis

V,t Maa"t.J - p"

Ko",,'"

Mans Mees (81) is blij een
beetje gekke man te zijn
door '/t:u\llcllt E.~j :lrlppa

ROTTERDAM - Hij vindt
zijn ouders de leuksle mensen
die God op delaarde hecft gcmaakl. Als ze hem vragen
waarom hij t9Ch zo' n gekke
man is gewordcn, zegl hij
stecvaSI: .,Door mijn ouders," Hij wil dan ook best
graag cell gekke man zijn.
Mans Mecs, kunslschilder,
heeft op 4 en 5 fcbn..ari eCIl
tentoonslcll ing in het Karoltenfabriekje De Plasmolcns.
De opbrengst van zijn kunstwerken is beslemd voor het
weeshuis aan de Van SpcykSimat in Rotterdam.
Dc tentQOnstelling heel . Lor der
Zotheid·. Op de uilnodiging ~Iaat
een mal, dnllscnd pllard. BinJleuin
liet ,nen dc leks!: '8en grnpje, dat
snapjc, dnnr knapje van 01'" [)it ty·
peert de mens Mee~ . Zijn Ikhllam
laat hem nr ClilOe in de sleek, Wllardoor hij som§ zillend moel schilde·
ren. maar .l.ijn prctOgen. waar zijn
VrollW ooil voor vie l. SimIen voortdurend [ijdcns het gesprek. Hu mor
is heel belangnjk in hCllcven van
deze Sl-jarige ell-dirt'(:leur van cen
scheepvnartrmuuschappij.

.. Prcstaties gaan af ell toe nict zonls
je wilt"', vcrteh Mans. "Dwaasheid
gU31 vunzelf. daar hoer jc niets voor
te doe-no Lachen is zo belangrijk. Ik
probeer er doclbewust voor te lorgen. dat rnensen va nzclf gaan lachcn. Hel klinkt misschien wat kinde rliJk en dut ben ik ook wel.·' Ook
met zijn wcrk probeert hij mcnscn te
laten lachcn. Zijn prenten van 'gekke beesten- zoals hi; da[ 10if noenu
zien er eenvoudig cn kornio;ch uit.
Hij werk.[ het Herst met aery l. Hij
lnat zich inspireren dooringcdroogde lheebl:lderen ... Dc Chinezcn dedcn dat dU i7.endenjaren gcleden at.
In de figuren die dan ontstaan 7ie ik
allijd wei een dier. dat ik vcrvolgens
01' pallicr lOt.'·
De opbrengst van zij n werk wil
Mans schenken nan het weeshuis.
.. Wij woonden daar vrocger rlna.'
cn ik hoorde de kindcren spelell in
dc tuin. Mijn vader l.ei vroeger allijd: 'IAi wczcn I.ijn onder OilS' I·let
hangl namelijk niel van je sociale
klassc af of je weI's wordt. I let kau
iedereen gebeuren. Ik ben altijd al
bezig gcwCCS! voor wezen. Ik heb
ooil ook een wecshuis in Roemcni i!
opgezet. Mel de opbrengst van de
lenloonslelling wil ik de weesk irldcren in de Van Speykstmal ietselltra's gel'en. een schommcl of ccn
wipof zoo ie.lsdoms. Er zijn ook vccl
achtergelaten kinderen daar. Hel

zijn moeilijke tijdcn I'oor het wccshuis. Het s[a.1l dnar 31 120 janr. de
bUUTI is vervnllen en de bmndwccr
kan er niel cens bi;. Hel geld Vlln de
Icntoons[elling nKIC[ bij de kinderen
terechtlornen. "
Muns Mecs isongelcer zeSlicnjaar
geleden gann schilcleren. nadal hij
mel pcnsiocn is gegaan ... lkcrJijk,
die onafhankeliJkhcid_ Hel geefl jc
hel rcch[om legen iemand 'poep' Ie
zcggcn. [erwijl hij eigcnlijk ictsanders verwac ht" '. zegl hij mel zijn
preIOO&ics... De wereld is zo mooi.
zo spannend. Wat kun je nu nog
meer wensen dan [I'''CC oudcrs die
lot he[ ei nd van elkaar gchoudcn
hdlbcn'.' In de oorlO8 zatell we mel
7.ijn 7.esliellcn in een huis. Alles
kon." Dc oorl08 breng[ mCleen de
erll~[igekant vall hem boven ... Mijn
sch04nvader en cen gocdc vricnd
rijn gcfusi 11t.'erd. Vcrdomme. wiets
mag nooi[ meer I"oorkomen, daar
rnocten we voor zorgtn'"
Dc lell1oon~lclling wordt vrijdag 4
rebnulri geopcnd en is die d~8 Ie
:tien van 11.30 10[ 15.00 uur en op
7.a[erd~g 5 februari van 11.30 tot
111.00 lIur. Een bezockjc is zeer de
'Ilocile wnard. Nict aileen vanwege
de kurl.~[ werken. maar zekerook om
hel wccshuis Ie helpen En niet te
verge[cn vanwege een on tmocling
mel Muns Mees. F..cll bocicndc kunsle naar met pretoogjcs.

Mans Mees:"Dwaasheid gaat vanzelf, daar hoe' je niets voor te doen_"
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Faits divers

I. In de vorige

kroni(·k 7.ijn in
hel :mikc1
'f., \c7.cn-hrouwcrs en Keizcr
Ihrharossa' dric
fow's weggevallen. Ilicr kOlllcn
7.C, 111el excuscs:

['iCICf Mces (J 846)

biz. 4

biz. 3 links olldrr

IICI1xrus Mco (1908)

rrelm

bol'f'lI

biz. 5 link,
HiT~crus

Olldrr

Mccs (1932)

2.1')04-1999.01' 31 juli bc!ecfdc omc lInieke, OUdSlC, gcboren Mecs: Rudi Jacobs, haar 95sIe verjaardag. Elders nog een kralllcnslukjc over schoondoehrcr Rita.

3. Dc jJan'ergJdcring va n de Vcr. voo r VerLCkcrillgswelcnschap lVas gel1("C1 gewij<l aan de
IIOc geboonedag \'an olne Prof.M r. Dorhoul Mces. In dank orHvingen lVij 11CI daarna uilgcgc\'en bockje 'VerLCkering en DOr1lOUt Mees', waar:tan ook Lij ll klcill7.oon Dr. Tjalling
JUSIUS Im."Cwerkle.

,--.. "",, , ...- "."". "'" "."-,,

4. Dc Slichting Familie v:an Lelyveld (verbonden lVegens OilS ocr-voorouderlijk ednpJar Mees-van Lelyveld) wnd ons hun bloemlezing over hun kunsrlinnige OUd-00111 Theodoof Bernard van Lelyvdd Illn
aangrijpende lndische beschrijvingen.

5.ln dank ontvingcn wij voor Oll~ archief v:m blocdvcrlV,ml Jan Nauta STllkken inzakc hel
echlpaar van TCllIClll, schoonou{lers v:m zijn overgrootvader Manen Mees, als ook slukkcn
il17.akc dicllS jongste WOIl Joan Uob) mel familie.

6.ln d(· mel ccn congrcs<lcel uilgebreidc Rotlerdamse 'Ooclen' ·,.ijn volgcns
modern gebr uik aan dc hoofdcongres"~1al (Willem Burger-l~1al) cen aanlal
kleillere l~llc n focgevocgd. Mcrcndcels zijn dczc. naaSf Fonisbank-l.aal.
gCl10cmd naar Rotlcrd;UIlSC families, zie bijgaand cen <ler \·ele richtingwijIxrs. (Dc anderc f.lmilics: van Ikuningen, Hudig. van der Mandele. Plale.
Huys, Schadce, v;ln der Vorm).
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an Rljokevoraet Z.eal c
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7. Jack Dalmayer (Canada) schreef dat lijn overgroonllocdcr hulp W3S bij Me-zCIl, haar portrcl hangr bij hem. gcschil<lerd door cen (;uniliclid. Wic kan hcr r;ladsel V;lI1 die \'OOfnaarn uir 1891 oplosscn? Hij en wij wudcn het graag wcrcn.

8.l'crer en E!11l1u maaklcn een imercssantc reis richling Vancouvcr: hel vcrsbg over 0111.e familie a1daar
hOlldl men van ons Ie goed.
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9: Vlak voor OliS ter perse gaan (18 juli 2000) krcgcn Bob en
Danicb OorhOlLt Mccs-Sondcijker uit Bcrkcnwoudc CCIl
dochler: Florinc M:lrgrilt. OIlZC hanclijkc fclicitatics!

