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EURO QUO VADIS?

Inmiddels is het juni 2012 en is de wereld in de ban van de Euro en van
het lot van de Grieken. Blijven ze erin of gaan ze eruit……. De Kroniek
die hier voor U ligt blijft zeker en is aan haar 61e editie begonnen. Dit
nummer kijken we in het bijzonder terug op het afgelopen jaar waarin
we het 15e Lustrum van de Stichting Geslacht Mees vierden. Op 19 juni
2011 kwam de familie bijeen in Doesburg om feestelijk stil te staan bij de
vijfenzeventigste verjaardag van de Stichting alsmede het verschijnen
van de zestigste kroniek (met jubileum bijlage!).

Het kan verkeren…, zei Bredero. Dat geldt zeker voor de tijd die achter
ons ligt. Vorig jaar nog constateerden wij dat de economie weer aan het
opkrabbelen was, dit jaar is daar echter bar weinig van te merken. In
tegendeel, de euro zone zit in steeds zwaarder weer en een oplossing lijkt
niet snel voorhanden. Ook in politiek opzicht is er veel in beweging. Het
kabinet Rutte viel dit voorjaar en Nederland maakt zich aldus op voor
nieuwe verkiezingen in september van dit jaar. Frankrijk heeft een
nieuwe President (de socialist Hollande versloeg zittende man Sarkozy)
en in Amerika maakt men zich op voor wat naar verwachting een
spannende race zal worden in november tussen Barack Obama en zijn
republikeinse uitdager Mitt Romney. Het volk mort en is ontevreden
want er moet bezuinigd worden. De pensioenen staan onder druk en na
vele jaren van meer lijkt nu de tijd gekomen voor minder. Een ding lijkt
zeker; wanneer wij elkaar in 2013 weer spreken op deze plaats is het
geenszins uitgesloten dat de wereld er dan totaal anders uitziet dan
vandaag het geval is.

In dit nummer vindt u een aantal boeiende zaken. Naast de bekende
rubrieken, ook een novum in de vorm van een echte Mezen
kruiswoordpuzzel (de oplossing vindt U achterin). Een mooie foto
collage van de familiedag en uiteraard aandacht voor hen die ons het
afgelopen jaar zijn ontvallen. Ook leest U over de Mezenbeker die
tijdens de familiedag werd uitgereikt aan David Mees, woonachtig in
Engeland en werkzaam als interieurontwerper en -restaurateur. Onze
huisgenealoog Hans Mees heeft nog dieper gegraven en verhaalt over
door hem ontdekte Mezen die al bestonden voordat stamvader Joris in
de 16e eeuw van Duitsland naar Nederland kwam.

Tot slot op deze plaats nog een herhaalde oproep aan alle familieleden
om zich te melden met mooie, ontroerende, vrolijke, geestige of ernstige
bijdragen voor deze Kroniek. Uw bijdrage maakt het verschil tussen wat
een degelijke en tikkeltje saaie familie krant is en wat een spannende en
boeiende kroniek kan zijn voor alle generaties Mezen. Wij wensen u veel
leesplezier!

Ludo Mees en Jaap Mees �
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Van de Redactie

foto voorzijde:
Activiteit op het water tijdens de Grote Familiedag op 19 juni 2011 in Doesburg
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VERBORGEN VERLEDEN?
In het televisieprogramma ‘Verborgen Verleden’
gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun
voorouders. Begeleid door een presentator en
gevolgd door een filmploeg met camera’s en
microfoons reizen zij naar alle plaatsen waar hun
voorvaderen getraceerd kunnen worden.

Kennelijk zijn mensen geïnteresseerd in familie-
geschiedenis, in hun eigen geschiedenis, maar
misschien nog wel meer in die van anderen, vooral
als er iets spectaculairs te verwachten is.

Wat hebben wij het dan toch makkelijk! Wij
hebben een echte eigen Mees-genealoog die al
jaren de Mezengegevens bijhoudt. Vorig jaar heeft
hij zelfs die hele genealogie met foto’s en al op
een usb-stick gezet, waardoor wij al die
televisieploegen helemaal niet nodig hebben om
er achter te komen wie en wat onze voorouders
waren en deden. Die usb-sticks zijn uitgedeeld aan
heel veel Mezen op de lustrumfamiliedag,
maar Hans heeft er nog wat over. Dus als je er niet
kon zijn, bestel er dan nog een bij hem
(jr.mees@hetnet.nl).

Tijdens de middag van die familiedag hielden we
een bijeenkomst over ons familiefonds, het ‘Van
Der Dussen van Beeftingh Fonds’. Zoals bekend is
de bestuursstructuur vorig jaar veranderd en het
leek ons goed om daar wat over te vertellen. Dit
voorjaar zijn ook e-mails verstuurd met informatie.
Kreeg u die niet, dan hebben we uw adres niet.
Geef het door, dan komt u op de lijst.

De nieuwe activiteit van het fonds die
aangekondigd werd, is het ‘Jonge-Mezen-Project’.
Verderop in de kroniek staat de informatietekst
van de verzonden e-mail nog eens afgedrukt.

Opvallend was dat de snelste reactie uit Canada
kwam! Juliette, dochter van Adine Mees, gaat deze
zomer naar Kenia met de organisatie ‘Metowe’
(me to we) en gaat daar meedoen met een
jongerenprogramma dat activiteiten opzet voor
Keniaanse kinderen. Van het fonds kreeg zij een
extra mooie bijdrage omdat zij de eerste was. In
de volgende kroniek zal zij haar ervaringen
beschrijven. Veel succes en plezier, Juliette!

Trouwens, niet ons verleden is verborgen, maar
onze toekomst en die is eigenlijk veel belangrijker.

Onze kroniek geeft meestal een beeld van wat er in
onze familie het afgelopen jaar is gebeurd. Maar
de levensbeschrijvingen van hen die ons ontvallen
zijn en de avonturen van actieve Mezen kunnen
wel degelijk een stimulans zijn voor andere Mezen
om iets nieuws te bedenken. Zo blijven we toch
gericht op de toekomst.

Tenslotte, verwijzend naar diezelfde toekomst:
Wij zoeken versterking voor het bestuur. Dat
kan in de vorm van een structureel bestuurs-
lidmaatschap of van projecthulp bij bijzondere
gelegenheden.

Ik heb besloten om mijn voorzitterschap af te
bouwen. Uiterlijk in 2014 wil ik het overdragen.
Elke voorzitterswisseling is ingrijpend en brengt
onrust. Maar dat is ook goed. Elk Meesje zingt
zoals het gebekt is. Je hoeft helemaal niet
bijzonder goed te kunnen zingen om mee te
zingen. Laat het ons weten als je mee wilt doen.
Kun je nog zingen, zing dan mee. Tijd voor
hedendaagse Mezen-toekomst-muziek!

Namens het bestuur,
Madeline ter Horst - Mees �

Van het Bestuur

Op pagina 5
het artikel van Hans Mees

‘Aken en de familie Mees.
Over nog oudere voorvaders!’
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FAMILIEDAG IJSSELH
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OEVE 19 JUNI 2011
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DE MEZEN STICHTING 75 JAAR OUD!
Op zondag 19 juni 2011 was het zover en vormde de
inmiddels bekende IJsselhoeve in Doesburg het
décor voor de Lustrum Familiedag ter gelegenheid
van het 75 jarig bestaan van de Stichting Geslacht
Mees. Ongeveer 85 familieleden (jong en oud)
hadden de regen en het frisse weer getrotseerd en
zich rond 11 uur verzameld om welkom te worden
geheten door onze voorzitter Madeline. Het bleek
het begin van wat een gezellige en geslaagde
familiedag zou worden. De aftrap werd gegeven
door het Nieuwe Grote Mezenspel, dat uitstekend
voldeed aan de wens om alle aanwezigen snel in
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hogere familiesferen te krijgen. Bij binnenkomst
werden de aanwezigen verdeeld in 8 groepen.
Iedere groep ontving een envelop met foto’s van een
aantal aanwezige Mezen en moest daar de naam,
geboortejaar en staak achterop zetten. Vervolgens
moesten de foto’s worden opgehangen in de (stam)
boom die in de ruimte stond opgesteld om zo de
betreffende personen te lokaliseren. Zeer originieel
spel dat aan de verwachtingen voldeed.
Na een geanimeerde lunch en de traditionele
groepsfoto (zie deze Kroniek), begon het middag
programma waarin op en rond het terrein diverse
activiteiten georganizeerd waren. De allerjongste
jeugd bleek niet weg te slaan uit het kinderparadijs
met veel klimmen, klauteren en glijden. Verderop
richting de IJssel was veel belangstelling voor de
waterbal: een grote doorzichtige ballon van plastic
waarin je als het ware over het water kan lopen.
Simultaan hield het bestuur een informatieve
bijeenkomst waar familieleden meer konden
vernemen over de Stichting en het Van Der Dussen
van Beeftingh fonds dat recent was opgegaan in de
familie stichting. Voor wie nog energie over had
vormde het levend tafelvoetbal een prachtige
afsluiting van het middagprogramma. Schuilt er dan
toch nog een topvoetballer binnen onze familie? Er
is voldoende talent zo bleek bij dit onderdeel.

Daarna was het tijd voor de borrel die werkelijk
uitmuntend was aangekleed. Een goede
gelegenheid voor Madeline om het woord te nemen
en de Mezenbeker uit te reiken. Deze traditie leeft al
geruime tijd binnen de familie en vormt een
uitgelezen mogelijkheid om iemand in het zonnetje
te zetten wiens activiteiten bijzondere aandacht
verdienen. Dit keer was de keuze gevallen op
David Mees, interieurontwerper en –restaurateur
woonachtig in Engeland. Zie verder in deze Kroniek
de speech van Madeline waarmee zij David de beker
uitreikte. Het bleek voor hem een volslagen
verrassing hetgeen de prijs extra bijzonder maakte.
Rond de klok van zes ging een ieder huiswaarts met
een goed gevulde maag en een voldaan gevoel.

Tot slot nog dit: voor een lustrum bijeenkomst viel
het aantal aanwezigen enigszins tegen. Dat heeft ook
het bestuur gesignaleerd. Mogelijk heeft de lokatie
daarmee te maken, want Doesburg ligt niet naast de
deur voor hen die in het westen of zuiden des lands
wonen. Mogelijk duurt de dag (inc. reistijd) te lang
en moet er gezocht worden naar een evenement dat
minder tijd in beslag neemt. Het bestuur zal daar
ongetwijfeld in wijsheid een besluit over nemen en u
daarover nader berichten.

Ludo Mees �
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Onze huisgenealoog Hans Mees heeft zich verder
verdiept in Mezen die geboren zijn nog voor onze
stamvader Joris uit Aken naar Nederland vluchtte.
Hier het boeiende relaas van zijn zoektocht.
Kennelijk is het einde nog niet in zicht.

Toen ik me in de jaren zeventig wat meer met de
familie en in het bijzonder de genealogie ging
bemoeien werd ik al gauw opgenomen in de
Commissie voor de Genealogie.
Doel was om een nieuwe uitgave uit te brengen van
de Genealogie van de Familie Mees door C.J. Polvliet.

Die uitgave is er gekomen, maar één ding uit de
uitgave van 1925 van Polvliet bleef mij intrigeren: in
die uitgave wordt gewag gemaakt van een aantal
generaties boven onze gemeenschappelijke
stamvader Joris, die uit Aken vluchtte. In de
boekenkast vanmijn ouders stond die uitgave, dus die
verhuisde al snel naar mijn studentenkamer, evenals
de boeken van Gregorius Mees en Mari Johan Mees.

Groot was mijn teleurstelling toen in de uitgave 1983
van het Nederlands Patriciaat waarin onze familie
volledig werd opgenomen niets over de generaties
voor Joris was vermeld.
Intussen was er werk genoeg te doen: de “onbekende
Meezen”, zoals mijn oom Phlip en ik die noemden.

Ik stelde mijzelf tot doel om alle Mezen te verzamelen
en dan te kijken of ze ergens aangesloten konden
worden.
Zo kon ik een hele Brabantse tak vinden, die afstamt
van Jeremias, zoon van de bekende ds Gregorius.
Deze tak, die zich soms Mees, soms Meeus noemt is
inmiddels uitgestorven.
Minder fortuinlijk was ik met andere families. De
meeste eindigen in Vlaanderen, maar sommige
eindigen ook in Duitsland.

Toen vond Madeline bij toeval op internet een
fragment genealogie, waarin voorouders van Joris
waren vermeld en vroeg mij of ik daar iets van wist.
Dus weer die oude uitgave van Polvliet gepakt, de
originele boeken van H.F. Macco opgezocht waar hij
naar refereerde en driftig op internet bij andere
genealogieën gekeken.

Ik ben nu tot de conclusie gekomen, dat de
hypothese van Polvliet nog steeds niet is bewezen,
maar dat algemeen wordt aangenomen dat deze juist

is. Ik heb daarom, met vermelding, dat dit een
hypothese is, deze generaties opgenomen in onze
genealogie met als Genealogieletter A, van Aken. Op
deze manier is onze gemeenschappelijke Joris niet
alleen R/G 1-1 maar ook A 5-6.
De extra generaties vóór Joris zijn ook opgenomen op
de USB stick Versie 2.

Hieronder geef ik de eerste Akense generaties:

Parenteel van Mees von Eysz

I Mees von Eysz. Mees is overleden. Mees trouwde
met Sybilla Slijchs. Sybilla is overleden.

II Gerard Meesz is geboren vóór 1475, zoon van Mees
von Eysz (zie I) en Sybilla Slijchs. Gerard is overleden
in 1519, minstens 44 jaar oud [bron: Genealogie
Koops door H.J. Bolwijn].

Notitie bij Gerard: Vleeshouwer te Aken, waarschijnlijk een
zoon van de in de jaren 1482-1504 voorkomende
schoenmaker Meesz von Eysz en Sybilla Slijchs, bezaten in
1491 in 1491 drie verkoopplanken in de Stadsvleeshal en in
1492 2 huizen in Kockerell.

Gerard kocht op 9 februari 1505 van Katharina
weduwe van Michael von Stockem een huis aldaar.
Zijn echtgenote Maria loste op 5 juli 1511 een rente
op het aangrenzend huis af.

Zijn huizen in Kockerell waren bezwaard met een
rente ten gunste van het H. Geest Hospitaal, die door
zijn kleinzonen werd afgelost.

Gerard trouwde met Maria NN. Maria is overleden.

III Joiris Meesz is geboren in 1495 in Aken, zoon van
Gerard Meesz (zie II) enMaria NN. Joiris is overleden
op 15-01-1567, 71 of 72 jaar oud [bron: Genealogie
Warta @ genealogieonline].

Notitie bij Joiris: Vleeshouwer en raadsverwant te Aken. Was
in 1520 afgevaardigde van de vleeshouwers, erfde de huizen
in Kockerell en talrijke inkomsten te Aken.
Hij leefde nog in 1558, maar op 15 januari 1567 werd zijn
testament geopend.

Joiris trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1517 met Maria
Zinck, 20 of 21 jaar oud. Maria is geboren in 1496 in
Aken, dochter van Gerlach Zinck. Maria is overleden

Aken en de familie Mees. Over nog oudere
voorvaders!
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na 1558, minstens 62 jaar oud [bron: Genealogie
Warta @ genealogieonline].

Kinderen van Joiris en Maria:
1 Gillis Mees, geboren vóór 1519. Gillis is overleden
vóór 1598.
Notitie bij Gillis: Vleeshouwer te Aken, neemt in 1592 met
zijn vrouw Grietje deel aan het Avondmaal van de Lutersen;
in 1598 is zij weduwe, werd in 1602 wegens zijn deelnemen
aan de woelingen van 1581 tot 150 Thaler boete
veroordeeld.

Gillis trouwdemetGrietje NN. Grietje is overleden na
1602.

2 Johann Mees, geboren in 1519 in Aken. Johann is
overleden omstreeks 1606, ongeveer 87 jaar oud
[bron: Genealogie Koops door H.J. Bolwijn].

Notitie bij Johann: Vleeshouwer, geboren aan de
Johannisbach, gaf in 1557 op 38 jaar te zijn en in 1606 88
jaar oud te zijn.
Zijn vrouw Helene zegt in 1577 boven de 77 jaar te zijn.
(Polvliet)
Vermoedelijk zijn de gebroeders Joris en Paulus Mees zoons
van deze Johann Mees.
Tot dusver is deze afstamming (nog) niet bewezen.

Johann trouwde met Helene NN. Helene is geboren
vóór 1507. Helene is overleden na 1592, minstens 85
jaar oud [bron: Genealogie Koops door H.J. Bolwijn].

3 Gerard Mees, geboren na 1519. Gerard is
overleden.

Notitie bij Gerard: Trouwt met een zuster van Friedrich von
Ruremund in de Jacobsstrasze, van wie hij in 1585 60
Thaler erfde.

4 Kerst of Christiaan Mees, geboren in 1541 in Aken.
Kerst is overleden in 06-1615, 73 of 74 jaar oud.

Notitie bij Kerst: Woonde in 1577 in het "Rad", was in
1581 Katholiek raadsheer uit het vleeshouwersgilde.
In 1583, 1589, 1593, 1596 en 1600 graaf der
Sakraments broederschap.

In 1599, 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611 en 1613
burgemeester van Aken, in 1602 rentmeester en stadhouder
van het Scheidener leen. Overleden eind juni 1615.

Polvliet heeft dus aangegeven, dat vermoedelijk Joris
en Paulus de zoons zijn van bovengenoemde Johann
Mees.

Via andere bronnen vinden we dat Johann Mees
4 kinderen had. Dat klopt natuurlijk met het feit, dat
de zoons een vierde van een erfdeel verhandelden.
Ik geef hieronder het gezin van Johann, zoals dat
heden ten dage wordt gepubliceerd op internet:

Parenteel van Johann Mees

I Johann Mees is geboren in 1519 in Aken, zoon van
Joiris Meesz en Maria Zinck. Johann is overleden
omstreeks 1606, ongeveer 87 jaar oud [bron:
Genealogie Koops door H.J. Bolwijn].

Notitie bij Johann: Vleeshouwer, geboren aan de
Johannisbach, gaf in 1557 op 38 jaar te zijn en in 1606 88
jaar oud te zijn.
Zijn vrouw Helene zegt in 1577 boven de 77 jaar te zijn.
(Polvliet)

Vermoedelijk zijn de gebroeders Joris en Paulus Mees zoons
van deze Johann Mees.
Tot dusver is deze afstamming (nog) niet bewezen.
(Hypothese Polvliet).

Johann trouwde met Helene NN. Helene is geboren
vóór 1507. Helene is overleden na 1592, minstens 85
jaar oud [bron: Genealogie Koops door H.J. Bolwijn].

Kinderen van Johann en Helene:
1 NN Mees, geboren [bron: Genealogie Koops door
H.J. Bolwijn]. NN is jong overleden.

2 Daniel Mees, geboren [bron: Genealogie Koops
door H.J. Bolwijn]. Daniel is overleden vóór 1627 in
Groningen [bron: Genealogie Koops door H.J.
Bolwijn].

Notitie bij Daniel: Daniel wordt in 1594 vermeld met zijn
vrouw als wonende aan de Markt, in de "Dry Cruyeren"
onder de lidmaten van de Hervormde Kerk in Groningen.
Hij was in 1596 diaken van de gemeente.
De weduwe van Daniel was in 1627 peet van Peter’s
kinderen (G2-1).
Hij was met Abraham in 1594 lid van het Coopmans- en
Cramersgilde.
Uit de lijst van gildeleden blijkt dat Daniel in 1599 en 1604
hoveling en in 1612 en 1616 oldeman van dit gilde was.

Daniel trouwde met Heiltien van Lennep. Heiltien is
overleden.

3 Abraham Mees, geboren [bron: Genealogie Koops
door H.J. Bolwijn]. Abraham is overleden.
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Notitie bij Abraham: Abraham, afkomstig van Aken, was in
1595 lidmaat van de Hervromde Gemeente te Groningen.
Hij was met Daniel in 1594 lid van het Coopmans- en
Cramersgilde.

4 Joris Mees, geboren vóór 1545 in Aken. Joris is
overleden omstreeks 1598 in Rotterdam, minstens 53
jaar oud.

Notitie bij Joris: Kocht 26 mei 1585 van zijn broer Paulus
Mees een kwart van het huis Der Goldene Berg in Aken,
waarin hij woonde en waarvan hij reeds een kwart in
eigendom had, vermeld te Aken 17-11-1592, vestigde zich in
Rotterdam in of voor 1594. (NP).

Joris was opzichter Lakenweversgilde te Aken (1563),
eigenaar, deels door koop van zijn broer Paulus, van het huis
Zum gulden Berg te Aken (1585), hij vlucht wegens
geloofsvervolging van Aken naar Rotterdam (1596).
(Genealogie Mees).

Joris trouwde in Rotterdam met Mayken N.N..
Mayken is overleden omstreeks 1598 in Rotterdam.

5 Paulus Mees, geboren vóór 1560. Paulus is
overleden na 1596, minstens 36 jaar oud.

Notitie bij Paulus: Paulus Mees en zijn huisvrouw
verkochten op 26 mei 1585 1/4 deel van het huis "Zum
gulden Berg" te Aken aan Joris Mees en diens huisvrouw

voor 180 thaler.
Over deze verkoop voerde Pauls in 1596 een procedure tegen
zijn toenmaals in Holland verblijvende broer Joris.
Uit de omstandigheid, dat Paulus en Joris ieder 1/4 van het
huis hadden geërfd mag men afleiden, dat hun ouders vier
kinderen hadden.
Uit een aantekening in de protocollen van het Consistorie
van de Gereformeerde Gemeente te Aken luidende op 17
november 1592:
"Gebrüder Joris und Pauwels Mees sollen von ihren eltern
ermahnt werden, ihre gemüter zu befriedigen." blijkt dat zij
in 1592 reeds een geschil hadden.
Een Johann Mees, zoon van Paulus, werd in verband met de
godsdiensttwisten in 1616 uit Aken verbannen.

Paulus trouwde met NN NN. NN is overleden na
1585.

Tot zover een opsomming wat er nu te vinden is op
internet.
Het is niet duidelijk of er nog meer te vinden is in
Aken, of misschien in Groningen.

Maar het lijkt er op dat men algemeen nu de
hypothese van Polvliet aanvaardt.
Ik hoop dat dit nog eens kan worden vervolgd met
nieuwe gegevens.

Hans Mees
jr.mees@hetnet.nl �

Vorig jaar hebben we ter gelegenheid van het 75 jarig
bestaan van onze Stichting een USB stick uitgegeven,
waarop het levende deel van onze familie met de
generaties daarboven staat opgeslagen.

Dat was natuurlijk een momentopname. Inmiddels
zijn er diverse mutaties geweest, waarvan de meeste
wel als familiebericht op de site hebben gestaan. Ze
staan ook in deze Kroniek.

Ook kreeg ik enkele aanvullingen toegestuurd.

Daarnaast waren er een paar fouten: pagina’s die
ontbraken, een enkele verkeerde verwijzing etc.
Ik heb daarom deze stick helemaal herzien en
verbeterd.

Tot slot heb ik toegevoegd de 4 generaties boven
onze gemeenschappelijke voorvader Joris, waarop

elders in deze Kroniek wordt ingegaan.

U kunt die stick, nu versie 2, verkrijgen door mij een
email te sturen naar jr.mees@hetnet.nl waarna ik u
de stick opstuur. Wel vragen wij de kostprijs ad 10
euro te vergoeden op de rekening van de Stichting.
Diegenen die reeds in het bezit zijn van de versie 1
stick kunnen mij die stick terugsturen met een
postzegel naar onderstaand adres, waarna ik hen de
versie 2 stick toestuur.

Uiteraard houd ik mij aanbevolen voor alle op- of
aanmerkingen.

Mijn adres is:
J.R. Mees
Neherpark 136
2264 ZC LEIDSCHENDAM
Hans Mees (R12-13) �

De jubileum stick
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Doelstelling: Het ondersteunen van leden van de
familie Mees.

Voor wie is de ondersteuning bedoeld?

*1- Voor mensen met financiële problemen in het
dagelijks leven. Dit is onze eerste focus. Behoefte
aan financiële ondersteuning kan verschillende
oorzaken hebben en tijdelijk of structureel zijn.

*2- Voor financiële hulp bij opleiding, cursus of
studie(reis).

*3- Voor het nieuwe zogenaamde ‘Jonge-Mezen-
Project’. Hierbij kunnen jonge Mezen, of kinderen
van ‘Mees-Moeders’, tot 33 jaar, een bijdrage vragen
voor een speciaal project op het gebied van
bijvoorbeeld kunst en cultuur, wetenschap en extra
studie, maatschappelijke projecten en sport.

Wij willen jonge Mezen aanmoedigen om de
vleugels uit te slaan, de horizon te verbreden,
levenservaring op te doen en om zich in te zetten
voor anderen.
Wij denken dat Sara Anna Barbara van der Dussen
van Beeftingh - Mees, de ‘oermoeder’ van dit fonds
(1797-1880), als ze nu leefde, zich zou verheugen als
door haar schenking jonge mensen ervaringen
opdoen waar ze hun verdere leven plezier van
kunnen hebben.

Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit
het fonds, wordt gevraagd ons liefst per email een
brief te sturen met een beschrijving van de situatie
en het probleem (in geval *1), de opleiding, cursus
of studie(reis)(in geval *2) of het project (in
geval*3), met een financiële toelichting en een
motivatie.

Het bestuur kan hiervoor richtlijnen sturen,
nadere informatie geven en eventuele vragen
beantwoorden.

Met hartelijke familiegroet en veel goede wensen
voor een gezond, creatief en ondernemend 2012!

Het dagelijks bestuur:
Madeline ter Horst-Mees, voorzitter,
madelineterhorst@hetnet.nl, 020-6128126
Barbara Mees, secretaris, b.mees@kpnplanet.nl
Joost Mees, penningmeester, joost.mees@mdhi.nl

Goal: To support members of the Mees Family

For whom is this support meant?

*1- Our most important focus is those family
members who have daily financial problems. The
need for financial support can be for various
reasons and can be long or short term.

*2- Financial help for education, a course or studies,
study trip.

*3- For our new, so-called “Young Mees Project”.
Young Meeses, or children of so-called Mees-
mothers, up to 33 years of age, may ask for financial
help for a special project in, for example, art,
culture, the sciences, extra studies, social work
projects or sport.

We would like to encourage young Meeses to spread
their wings and widen their horizons, learn more
about life and learn how to assist others.
We believe that if Sara Anna Barbara van der
Dussen van Beeftingh - Mees, de ‘ancestress’ of this
fund (1797-1880), were still alive, she would be
pleased to see her gifts used to allow young people
to gain experiences with which to better their lives
and the lives of those around them.

If you would like to ask for support from the
Foundation, please send an email or letter
explaining the situation and the problem (in the
event of *1), the education, course or study trip (in
the event of *2) or the project (in the event of *3),
and include a financial statement and a letter of
motivation.

If you need a further, more extensive explanation,
more information or have specific questions, please
do not hesitate to contact one of the members of
the board.

Warmest ‘family’ regards, including our best wishes
for a healthy, creative and enterprising 2012!

The board:
Madeline ter Horst-Mees, Chairman,
madelineterhorst@hetnet.nl, 020-6128126
Barbara Mees, Secretary, b.mees@kpnplanet.nl
Joost Mees,Treasurer, joost.mees@mdhi.nl

Stichting Van der Dussen van Beeftingh Fonds,
Familiefonds van de familie Mees
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David werd geboren als zoon van Joris Mees (R12-
14) en Armanda Canneman, op 12 april 1966.
Hij groeide op met zijn twee oudere broers,
Alexander en Philip, hier beiden aanwezig, eerst in
Leiderdorp, in een straatje waar nog twee
Mezenfamilies woonden. Later verhuisde hij naar
Leiden, waar zijn ouders een foto- en camerawinkel
aan het Rapenburg begonnen.

Na de Middelbare school studeerde David
kunstgeschiedenis aan de Leidse Universiteit en
studeerde af op kunstnijverheid bij Professor
Willemijn Fock, een studierichting die daar nu niet
meer bestaat.

Tijdens die studie werkte hij bij de National Trust in
Engeland en deed hij de befaamde “Attingham
Course”, een soort stoomcursus in Engelse
Landhuizen. Zijn interesse daarvoor is ongetwijfeld
mede gewekt door zijn grootvader Elias Canneman,
restauratiearchitect bij uitstek. Hij heeft David zeker
geïnspireerd en misschien wel als voorbeeld
gediend.

David studeerde af met een scriptie over de vier
dochters van Amalia van Solms, vrouw van Frederik
Hendrik. Zij had een grote porseleinverzameling die
door haar dochters meegenomen werd naar hun

paleizen en kastelen in Duitsland, waardoor het
porselein verzamelen daar geïntroduceerd werd.

Na zijn studie maakte David de zilvercatalogus voor
Museum Boymans in Rotterdam en ging vervolgens
weer bij de National Trust werken, op Patworth. Daar
werden interieurschilderijen gevonden van Turner,
die een grote hulp waren bij het terugbrengen in de
originele staat van diverse interieurs van landhuizen
en kastelen. En in dat spoor heeft hij zich tot
kunstenaar ontwikkeld.

Met de bekende restauratieschilder en -architect Alec
Cobbe werkte hij vanaf 1994 jarenlang aan talloze
grote landhuizen, paleizen en kastelen tot Windsor
Castle en Buckingham Castle aan toe, met
schilderingen, meubilair enz.

Nu werkt David als zelfstandig fotograaf, want ook die
kunst heeft hij ontwikkeld, en als interieurontwerper
en -restaurateur.

Vooral alles wat met stoffen te maken heeft, heeft zijn
passie, dus hij ontwerpt prachtige gordijnen met
koorden en kappen, hemelbedden in soorten en

Mezenbeker voor David Mees (R13-14-3)
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maten en alles wat gewenst wordt. Hij doet het
meeste met eigen hand, zit zelf aan de naaimachine
en tovert met zijn handen uit lappen unieke
kunstwerken.

En dan is zijn ideaal om wat hij maakt zó in te passen
in het bestaande, dat er niets verstoord wordt.

Kunstenaarschap gecombineerd met dienstbaar-
heid, waar vind je dat nog?

David ik wil je heel graag de Mezenbeker uitreiken.
Hoe klein hij ook is, beschouw hem als blijk van
waardering door je familie!

(www.david-mees-interiors.co.uk) �
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I always liked the way anna talked about
the plants.

the day we spring cleaned the house
with booze she
stood in the five o’clock downpour
rearranging the pots,
lifting knees and elbows to step
over the bikes she had hauled
out of the shed
in that way she has
(I make sure I don’t get in her way)

the next day she said,
they are happy now. they have all had
haircuts and a shower and a feed.

I remembered seeing her seated
on the concrete with a pot in her lap,
fingers in the leaves. passing the time.

II

she is aware of rotation.
who needs sun, who needs a rest.
who is getting spat on by the
eat-everything tree and needs
the bastard’s seeds shaken out of them.

every few weeks she will pull
the bathroom plant out of the bathroom
to give it some ‘outside time’.
I had a love-interest over
for a beer in march.
a sharp wit and tongue
used to call me baby but I didn’t know
what he meant by it.
the bathroom plant was out.
I explained.

he asked, has that plant seen you naked?
and mustering much more bite than
comes easy to me I said
yes he has, he’s a lucky plant.

III

anna calls the tree our ‘big opportunist’.
gets in everywhere. and is easily mistaken for
the ivy that grows soft along the wall.
we welcome the ivy.

then there is our ‘little survivor’,
a sapling the size of maybe twenty ants
battling away in a crack in the pavement
beneath the washing line.
it’s the same sort as that plant near the kitchen,
the one that’s ‘doing a crazy’
growing vertical and fast.
some seed must have caught a ride
in the wind and ended up right in that crack.
half the yard away.

IV

this evening I helped in the garden.
got dirt under my nails.
I nearly touched a worm
and then left the turning of soil to anna
who doesn’t mind holding the things.
cleaned the old fire pit. found
smashed bricks, passable for rare stones
that you could pile up totem style --
cute. heading in the direction
(visually) of the photo cassie took
at her mum’s farm near whale beach,
those gorgeous ‘collections’ her mum had made
of found odds and ends.

considered. the kind of assembly
I would expect from an artist
like her (cassie’s mum, I mean, with her dog and tan
and lettuces)

Yard

A Poem by Cleo Mees (Sydney, Australia, *1988, cleomees@gmail.com)



Verder richtte hij de afdeling Noord van het
Nederlands Filosofisch Genootschap op en was een
trouw lid daarvan en later voorzitter.

Er werd een huis gebouwd in Sirmione bij het
Garda Meer, waar ze hun vacanties doorbrachten.
Er stond een vijgenboom in de tuin met de
lekkerste vijgen! Ze brachten ze mee naar huis en
maakten chutney. Zo verrukkelijk bij varkensvlees!
Toen het reizen naar Italie wat moeilijker werd,
kwam er een weekend huis in Makkum, aan het
water en gemakkelijk dichtbij Drachten.

Nadat Dien overleden was, ondernam Hans o.a.
de taak om een overzicht te maken van alle
schilderijen van Vader. Ongeveer vier jaar lang
reisde hij stad en land af om schilderijen op te
speuren en te fotograferen. Het resultaat is een
fantastisch boek geworden “Herman Mees”,
gepubliceerd in 2009 tegelijker tijd met de opening
van een posthume overzichtstentoonstelling
in Veendam, Vaders geboorteplaats, ook
georganiseerd door Hans!

Gedurende de laatste tien jaar bracht Maxime, zijn
kleindochter, veel vreugde en gezelligheid in het
leven van Hans.

Marjolein Whittaker-Mees
marjoleinwhittaker@ntlworld.com �

13

K
R
O
N
IE

K
V
A
N

D
E

S
T
IC

H
T
IN

G
G
E
S
L
A
C
H
T

M
E
E
S

Johan Mari Mees werd geboren op 7 augustus 1920
te Rotterdam als 2e zoon van Hermannus Ellen
Mees, Kunstschilder, en Jeannette Petronella van
Aken. Hij had een goede jeugd in een gezellig,
hecht gezin met 2 broers en later een zusje, waar hij
altijd met veel plezier op terugkeek. Na de
middelbare school ging hij medicijnen studeren in
Leiden. Toen de universitieit daar gesloten werd
door de Duitsers, zette hij zijn studie voor een korte
periode voort in Groningen totdat ook daar de
universiteit dicht ging.

Hans ‘dook onder’ in de provincie Groningen,
samen met zijn jongere broer Hitze. Het was op het
2e onderduikadres dat hij Dien, de dochter des
huizes, leerde kennen en verliefd werd. Ze
trouwden in Haren in 1948.

Na de bevrijding keerde hij terug naar Leiden, waar
hij zijn studie afmaakte, terwijl Dien een baan vond
als bibliothecaresse te Gouda, zodat ze dichter bij
elkaar waren. Gedurende zijn militaire dienst,
maakte hij als scheepsarts een reis naar Indonesië
en zijn lust tot reizen is toen vermoedelijk ontstaan!
Hij werkte voor korte tijd in het Havenziekenhuis te
Rotterdam, maar al spoedig vertrokken Hans en
Dien in de 50er jaren naar Kumasi in Ghana, toen
nog the Gold Coast, als gouvernements arts. Ze
deden verscheidene ‘tours’, die ieder 18 maanden
duurde, o.a. naar Nsawam en de laatste naar Accra.
Op verlof of onderweg naar huis reisden ze heel wat
af, Zuid Afrika, Canada en met een campervan door
Amerika.

Begin jaren 60 kwamen ze voor goed naar Holland
en Hans vestigde zich als huisarts te Drachten.

Vanaf zijn studententijd interesseerde Hans zich,
evenals zijn vader, in de filosofie, waardoor zij een
nauwe band hadden. Hij promoveerde in 1984 met
als proefschrift: “Filosofie der Geneeskunst,
Medicosofie”.

Nadat hij met pensioen ging verschenen de
volgende boeken: “Denken en Gedachte” I Logica
en II Fenomenologie; “Psyche en Psychologie”;
“Filosoferen”, een hommage aan J.V. Meininger.
Hij schreef een maandelijkse brief over filosofie aan
al zijn neven en nichten en kinderen van vrienden,
later uitgegeven als “Wat, Hoe en Waarom”,
Wijsgerige Epistles aan Tieners, in twee delen.

Johan Mari (Hans) Mees
Rotterdam, 7 augustus 1920 - Drachten, 10 december 2010
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Ongetwijfeld heeft dit tot de ontwikkeling van
haar grandioze geheugen bijgedragen.
Aangezien de omstandigheden voor haar ouders

gedurende haar
jeugd moeilijk
waren, sprong "Oom
Philip" in wanneer er
problemen waren.
En er was een
probleem, want Lola
was te goed
geworden voor haar
oude viool, en moest
een beter instrument
hebben om vooruit
te kunnen komen.

Oom Philip bood
aan daarin bij te
staan, en ze mocht
een keuze maken uit
verschillende violen.

Ze bespeelde een
aantal en de keuze
viel uiteindelijk op
2 violen, een
Gaubetti en een
Ferdinando Gagliano
(vioolbouwer te
Napels ca. 1790). Ze
wist nog precies de
prijs van iedere

viool! 4000 gulden voor de Gaubetti, 4.800 voor de
Gagliano. Een kapitaal! Ze mocht ze mee naar huis
nemen om ze echt goed te leren kennen.

Aangezien de ene viool duurder was dan de
andere, verzochten haar ouders haar om,
aangezien dat bescheidener was, alsjeblieft de
minder dure te nemen. Dat was de Gaubetti. En
dat, vertelde ze enthousiast, was precies de viool
die haar het meeste lag.

Voor mij was veel van deze gesprekken met Lola
leerzaam, omdat ik in mijn onschuld dacht dat een
violist op iedere viool kon spelen, maar dat bleek
dus volstrekt niet zo te zijn.

Lachend vertelde ze dat iedere zichzelf

Lola groeide op in Huis ter Heide, op het grote
buiten van haar ouders Rudolf Adriaan Mees en
Sophia Antje Stenfert Kroese, samen met haar
oudste zusje Anna
(Nan), en haar
broer Henri. Ze
gingen in Zeist op
school, en al gauw
bleek Lola groot
muzikaal talent te
hebben. Ze ging dan
ook viool studeren,
(o.a. in Amsterdam
bij de toen
beroemde Oscar
Back) en werd een
begenadigd violiste,
die, met haar
absolute gehoor,
techniek en
muzikaliteit, de top
had moeten
bereiken. Dat heeft
echter niet zo
mogen zijn, doordat
zij, zoals ze me
vertelde, een
"pechvogel" was.

Ik zal proberen te
recapituleren wat zij
mij vertelde,
gedurende mijn
bezoeken aan haar in de vegetarische
zorginstelling te Oosterbeek, waar zij de laatste
jaren van haar leven verbleef.

Wat kon ze leuk en levendig vertellen, en wat
had ze een fenomenaal geheugen, vooral
voor verjaardagen, maar ook voor namen,
gebeurtenissen en verdere data.

Eens, toen ze nog jong was (en goedgelovig), maar
al wel in een orkest speelde, werd haar door een
collega gezegd dat het "not done" was om met een
bril op viool te spelen. Lola nam dit aan als een
waar feit, en omdat ze muziek niet van een
afstandje kon lezen zonder bril, studeerde ze zich
thuis "wezenloos", om alles uit haar hoofd te leren
spelen.

Lola Rudolfine Margaretha Elisabeth Mees
Zeist, 15 mei 1919 - Oosterbeek, 18 juli 2011
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respecterende violist onmiddellijk een Stradivarius
zou moeten herkennen aan de klank. Voor haar
was dat vanzelfsprekend, maar heel weinigen in de
orkesten waar ze door de jaren heen in speelde,
konden dat.

Op een gegeven ogenblik vroeg Oom Philip aan
Lola om voor hem en zijn gasten te spelen op een
van de muziekavonden die hij regelmatig aan huis
gaf. Aangebouwd aan zijn grote huis in Rotterdam
was een soort (grote) serre, die als concertzaal
gebruikt werd, en waar Oom Philip grootheden
zoals Pablo Casals, en andere top-artiesten van die
tijd, uitnodigde om voor hem en zijn genodigden
te spelen. Ze was dood-nerveus en verlegen, maar
speelde de sterren van de hemel.

Iedereen was diep onder de indruk van haar talent
en Oom Philip beloofde haar dat hij haar zou
"promoten".

Aangezien het oorlog was, en ook hij op een
gegeven moment die grote zaal niet meer kon
verwarmen, werden de concerten stopgezet. Kort
daarna, terwijl ze met haar ouders aan tafel zat,
kwam iemand lijkwit binnen en vertelde dat Oom
Philip overleden was. Afgezien van de schok en het
verdriet, was dit voor haar ook geweldige pech.

Onder het bevrijdingsleger bevond zich een
bijzonder knap-uitziende Canadese jongeman,
Dunstan Himbury. Lola werd verliefd, vertrok in
1947 naar Canada, trouwde met hem in Toronto,
kreeg een zoontje, Jollyon, maar kreeg ook
heimwee, en kwam gescheiden terug naar
Nederland in 1953.

Er volgden moeilijke jaren, maar op een gegeven
moment bevond ze zich in Parijs en had audientie
gekregen bij een beroemde dirigent. Door
omstandigheden was ze aan de late kant, en omdat
het heet was en ze met de fiets was gegaan, kwam
ze volledig getranspireerd bij hem binnen. Hij was
woest dat ze laat was en bejegende haar op het
onhebbelijke af.

Zij vroeg zich af hoe ze in 's hemels naam een
strijkstok vast zou kunnen houden met haar natte
en bevende handen. Ze was als de dood dat de stok
weg zou glibberen, maar toch speelde ze zo
goddelijk mooi dat de kwaaie dirigent als een blad
aan een boom omsloeg, haar omhelsde en zei dat
hij er ALLES aan zou doen om haar als ster aan
het firmament te krijgen.
Heerlijk dus!

Binnen de kortst mogelijke keren was hij echter
genoodzaakt haar mee te delen dat, omdat de
joden het zo moeilijk hadden gehad in de oorlog,
zij nu aan de beurt waren, en dat hij daardoor niets
voor haar kon doen. De goede man was bijna in
tranen.
Alweer pech!

Ze ging in Nederland in verschillende orkesten
spelen, o.a. het Radio Philharmonisch orkest in
Hilversum. Ze vertelde hoe ze om de opvoeding
van Jollyon te kunnen betalen, "schnabbelde", o.a.
in onverwarmde steenkoude kerken op Zondagen.

Op 12 Mei, 1981 trouwde Lola met Maarten Jan
Knottenbelt. Ofschoon zij mij vertelde dat haar
1ste man Don Himbury "een schat" was, heeft ze
nooit met me over haar 2de echtgenoot
gesproken.

Ik weet echter dat Knottenbelt een Stradivarius
voor haar kocht, die ze iedere keer dat ze wilde
spelen uit de kluis bij de bank moest halen, om
hem na het spelen weer terug naar de bank te
brengen. Dit om wille van de verzekering.

Aangezien haar zicht steeds slechter werd, en het
autorijden naar en van de bank te veel voor haar
werd, verkocht ze de Stradivarius, en schafte een
mooie, maar eenvoudiger viool aan.

Ofschoon vrijwel blind, maar dankzij haar
geweldige geheugen, kon ze tot op hoge leeftijd
uit haar hoofd blijven spelen, waar vele mensen
van hebben mogen genieten.

Haar gezondheid was niet heel goed. Ze kreeg
TBC, en een gedeelte van een long moest
weggehaald worden. In die tijd een zware operatie.
Lange revalidatie volgde. Haar longen bleven haar
zwakke punt, en het is dan ook aan (nogmaals)
een longontsteking dat zij uiteindelijk op 92-jarige
leeftijd, overleden is.

Lola was een markante persoonlijkheid, en ik zal
haar missen.
Gelukkig kunnen wij via haar CD's nog van haar
muzikaliteit genieten.

Irène Tsekoura - Mees (nichtje van Lola, dochter
van Henri en Vera Mees)

5 September, 2011, te Athene
itsekoura@ttlaw.eu �
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town in The Netherlands. As the eldest child, her
parents gave their first of 5 children a family name,
Maria Theresia but when they saw her for the first
time they thought she was far too petite for such a
formal name and they called her “Mieneke” – little
little-one. She has been Mieneke to friends and
family ever since.

Before she was a year old, her father was appointed
by the Dutch Mission to work in Surabaya, Java. It
was here that her three sisters (Connie, Arda and
Renee) and her brother, Jan Willem, were born.
Indonesia developed two passions within Mieneke -
her love of mountain climbing and her love of
drawing and painting. As often as she could, she
climbed the peaks of Indonesia with her father.
During the Second World War air raids, while the
family hid until the “all clear” sign would come, our
mother, at the age of 15, would take out her pencils
and draw ice cream cones and goblets stacked high
and dripping with various flavours and colours of ice
cream to keep her siblings cool and amused.
Later when they were interned in a Japanese PoW

Mieneke Mees – van Hoogstraten
Nieuwe Pekela October 5, 1926 - West Vancouver July 16, 2011

camp, our mother would sneak away when she
could, to make drawings of camp life (many of
which we still have) – a distraction from the harsh
realities of her work in the camp hospital.

In 1946 her family was repatriated to Holland and
once landed, made their way back to their family
home, “The Hooiberg” in Bilthoven. Our mother
found life in Holland a bit too small after these
profound life experiences and she dreamed of an
adventure that would take her to new places. After
joining the Dutch Consulate as a secretary, she was
sent to Canada. From Ottawa she soon discovered
Vancouver and two new loves - the Coastal
Mountains and her architect husband Peter Mees.
Our mother and father hiked and sailed the west
coast of British Columbia with us. Taking us into
the back country and to remote inlets…instilling a
love and respect of the natural world in both of us.
Our father passed away in 1977 after they had been
married for 19 years.

In Vancouver, our mother’s creative talents also did
not lie dormant for long. She joined the Handcraft
House as a teacher of weaving spinning and dyeing
in the early 1970’s and later established an
innovative textile arts programme at Capilano
University. Her love of colour, texture, form and
design continued to grow as she expanded her
palette into her beloved garden in West Vancouver.
One of our fondest memories is of our mother and
her “girl friends” a group of Dutch widows, who
would meet in the late afternoon on the beach in
Dundarave, most sunny summer evenings. They
would enjoy the late afternoon sun with a glass of
sherry, loads of laugher and a long leisurely swim in
the icy west coast waters. We nicknamed them “the
merry Dutch widows”.

Marten Jan Mees & Adine Mees
adinemees@gmail.com �
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GEBOREN

Amsterdam, 2 juli 2011: Marinus Ferdinand
Alexander de Kanter, zoon van Carel
Ferdinand de Kanter en Cilia Francisca ter
Horst, kleinzoon van Madelaine PhAJdr ter
Horst-Mees (R11-18).

's Gravenhage, 3 juli 2011: Koen de Boer,
zoon van Hendrik Frans en Maud de Boer-
van der Horst, kleinzoon van Philippine Bdr
Mees (R11-17).

Luxemburg, 25 augustus 2011: Mijntje
Jacobine Milou Mees, dochter van Joost
Anton JRzn en Jolein Marieke Mees-Hoorntje
(R13-13-3).

Amsterdam, 14 januari 2012: Cleo Linde
Mees, dochter van Philip Marijn Mzn en
Fleur Mees-Westerbeek (R13-17-1).

Rotterdam, 6 mei 2012: Julia Hilde Mees,
dochter van Volkert Rudolf Nicolaas BJzn
Mees en Hendrika Walthera Jaspers (G XIV-
19-1-1).

Amsterdam, 9 mei 2012, Olivia Hanna Giulia
Mees, dochter Bastiaan Rudolf Everard Mees
en Stephanie Jaira Mees- Bolle (R13-19-1).

OVERLEDEN

Nieuwegein, 24 juni 2009: Hugo Michel van
Dantzig, geboren 13 maart 1920, echtgenoot
van Marianne RTjAdr Mees (G11-2).

Baarn, 15 juni 2011: Eleonore Françoise
(Nono) Wijsman, geboren 5 mei 1919,
dochter van Johannes en Maria Johanna
Elisabeth Alting HCdr Wijsman-Mees (G10-
6).

West-Vancouver, 17 juli 2011: Maria Theresia
(Mieneke) Mees-van Hoogstraten, geboren 5
october 1926, weduwe (sinds 1977) van Peter
MJzn Mees (R12-8).

Oosterbeek, 18 juli 2011: Lola Rudolfine
Margaretha Elisabeth RAdr Mees (10-22),
geboren 15 mei 1919.

Zeist, 8 october 2011: Eva Lotte Christeller,
geboren 5 juni 1925, weduwe van Leendert
Frederik Carel Rzn Mees (R11-23).

Den Haag, 25 october 2011: Karel Staab,
geboren 6 januari 1920, echtgenoot van
Lydia Jacoba Helena AQdr Mees (R11-7).

Bentveld, 12 februari 2012: Everardus
Jacobus Mol, geboren 15 november 1921,
weduwnaar van Reinilde CAdr Mees (G11-
3).

Mexico City, 25 februari 2012: Yolanda
Christina FNPdr Mees Legorreta (G12-16),
geboren 5 januari 1942, echtgenote van
Jacobo Tarrab Sidauy.

OVERIG

Rotterdam, 1 juni 2011: Promotie van
Barend Mathijs Eduard JRzn Mees (R13-13-
1) tot doctor in de Geneeskunde op een
papierloos proefschrift getiteld "Vascular
remodeling: Just say NO!"

Sydney, 2 juni 2012: Getrouwd Ludo
Richard Mees, zoon van Adriaan Quirijn
Mees en Jacqueline Mees-Buss (R13-6-1)
met Jessica Young. �

Familieberichten



Horizontaal
4. Feestoord
8. Vogelverzekering
10. Stad om te ontvluchten
11. Weggevlogen Mees
12. Madeline, Barbara, Barend, Alexander Joost
15. Genealoog
16. Vorige voorzitter SGM
21. Pijnlijke bankperiode
22. Jaarlijkse kwetteraar
24. Geliefde woonstraat
26. Partycentrum
28. Mees alleen is niet genoeg
31. Familielid
32. Familielid
33. Rotterdams water
34. Mezenclub
35. Dranklustige Mees
38. Reünie
40. Stamvader
41. Schilder
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De Mezenpuzzel Woordenlijst

43. Rotterdams Mezenberoep
44. Deftig identiteitsteken
46. Van concurrent naar compagnon
48. Kroniekschrijver
49. Toevoeging
50. Mezenprijs

Verticaal
1. Gronings Mezenberoep
2. Schreeuwlelijk
3. Man van de Daad
5. Stichtster van der Dussen Beeftinghfonds
6. Familiebank
7. Voortplantingsreeks
9. Operazangeres
13. Jubeldag
14. Mezenwoning
17. Concertpianiste
18. Vadertje en Moedertje
19. Topvogel
20. Feestelijk design

21. Schatbewaarder
23. Kledingstuk voor Mees-man
25. Koude kant
27. Heel grote groep Mezen
29. Veelvuldig voorkomende Mezennaam
30. Technisch vernuft
36. Familiebemoeizucht
37. Informatiebron
39. Deftige familie
42. Voortrekker
45. Beschreven oud papier
47. Mezenverplichting
51. Jaarlijkse Mezenprietpraat



Hieronder voor onze jaarlijkse bijdrage uit het
archief, een Familiegedicht gepubliceerd in
Kroniek no. 5 uit 1946.
Met dank aan Antoinette Goslings-Mees
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‘Gezinssamenstelling
bepaalt succes van
koolmees-ouders’

Gedicht uit de

Oude Doos

‘Mezen in groepen zijn
meer mans’
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DeMezenpuzzel(oplossing)
Financieel overzicht 2010 s.g.m.
Inkomsten
Rente 644,29
Contributies 4.525,00

Netto opbrengst verkoop familie-artikelen
Mezendag 475,90
Verkoop USB sticks Genealogie 265,00
Totaal Inkomsten 5.910,19

Uitgaven
Administratiekosten 207,90
Kroniek inclusief Jubileum uitgave 4.562,79
USB sticks Genealogie 1.374,60
Mezendag 6.681,00

Totaal Uitgaven 12.826,29
Nadelig Saldo 2011 -6.916,10

Saldo Mees Pierson Per 1.1.2011 7.060,77
Saldo ING Per 1.1.2011 7.571,71
Saldo Roparco I Per 1.1.2011 18.812,63
Saldo Roparco II Per 1.1.2011 20.206,19

Saldo per 1.1.2011 53.651,30

Inkomsten 2011 5.910,19

Uitgaven 2011 12.826,29

Saldo Mees Pierson Per 31.12.2011 5.307,73
Saldo ING Per 31.12.2011 1.764,36
Saldo Roparco I Per 31.12.2011 19.123,27
Saldo Roparco II Per 31.12.2011 20.539,84

Saldo per 31.12.2011 46.735,20



STICHTING GESLACHT MEES
secretariaat: Oud Over 124, 3632 VG Loenen aan de Vecht, the Netherlands


