
TER HERINNERING AAN MR. M. MEES.
DOOR C. F. STORK.

Op weinig dingen was de man, wiens naam wij boven deze re-
gelen schrijven, minder gesteld dan op iets dat naar huldiging
geleek. Maar toch, als hij voelde, dat de waardeering oprecht
was en de hulde verdiend, zooals indertijd van de directie en
mede-commissarissen der Holland-Amerika-Lijn, of toen weinig
weken voor zijn dood het bestuur van de Spaarbank hem dank
bracht, vertelde hij zijn jongere vrienden hiervan met groote in-
genomenheid.
Als ik op verzoek der redactie van het Jaarboekje, met gebruik-

making van wat ik elders over hem schreef, als zoon van een
zijner beste vrienden, hier iets over Mr. M. Mees mededeel, dan
bedoelt dit te zijn in zijn geest en dus zeer eenvoudig. Geen schets
van zijn leven, zooals alleen een meer bevoegde die zou kunnen
ontwerpen, maar enkele woorden van herinnering.

In de geschiedenis van Rotterdam in de laatste zestig jaren be-
kleedt Mr. Mees een voorname plaats. Door geboorte, aanleg en
studie was hij voorbestemd deze in te nemen. Zijn afkomst en
bekwaamheden brachten hem aan het hoofd van een groot ban-
kiershuis, waardoor hij in gelegenheid was krachtigen steun en
hulp te verleenen aan tal van zaken. Wetenschappelijke aanleg
en studie deden hem het wetenschappelijk-economisch leven van
zijn tijd medeleven, maakten hem tot man van gezag, ook naast
geleerden als zijn broeders: Mr. W. C. Mees en Dr. R. P. Mees
R.A.zn., en andere economen van naam.
Als bankier wist hij veel tot stand te brengen in medewerking

met zijn compagnons en met vrienden, •— kooplieden, reeders en
industrieelen —, wier namen elk Rotterdammer kent.

In het voorjaar van 1872 maakte de vader van schrijver dezer
regelen: C. T. Stork, textiel- en machine-fabrikant, op aanbeve-
ling van zijn vriend Hendrik Muller, kennis met Marten Mees.
De kennismaking leidde tot warme vriendschap, die overgedra-
gen werd op het jongere geslacht, dat er het voorrecht aan dankte
van intiemen omgang in de kringen van dezen eminenten burger
van Rotterdam.

Hoe wij industrieelen hem als man van zaken en vriend be-
oordeelden, trachtte ik dadelijk na zijn dood op de volgende
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