
Chr. Moes 
 
Amsterdam, 4 januari 1879 - Amsterdam, 5 januari 1964 
 
Christiaan Moes, geboren te Amsterdam, studeerde, na in zijn vaderstad de lagere school en de 
H.B.S. doorlopen te hebben, aan de Eidgenössische Technische Hochschule te Zürich. In 1902 
behaalde hij het diploma werktuigkundig ingenieur en trad in hetzelfde jaar in dienst bij de 
Nederlandsche Fabriek voor Werktuigen & Spoorwegmaterieel. Aanvankelijk was hij werkzaam te 
Amsterdam, later te Soerabaia. In 1907 keerde hij naar Nederland terug en werd bedrijfsingenieur 
bij de suikerraffinaderij Spakler & Tetterode. In 1915 werd hij in de directie opgenomen. Naar zijn 
plannen en inzichten werd de technische installatie geheel vernieuwd. Te zwaarder viel, in 1920, 
het besluit om het, commercieel en technisch volkomen gezonde, bedrijf te liquideren. De 
concentratie in de suikerindustrie welke toen ontstond en de omstandigheid dat de 
bietwortelsuikerfabrieken zelf tot raffinage van de ruwe suiker overgingen, deed het inzicht rijpen 
dat op den duur voor een zelfstandige raffinaderij, bovendien gelegen in de binnenstad van 
Amsterdam, geen reden van bestaan meer zou zijn. De latere ontwikkeling heeft de juistheid van 
het besluit bewezen. Aan het gehele personeel, van jong tot oud, werd een levenslang pensioen 
toegekend. Deze vooruitstrevende daad had tot gevolg dat Moes jaren en jaren later nog steeds op 
straat dankbaar en vriendschappelijk gegroet werd en - al was hij de gezichten soms vergeten - hij 
wist dat het een arbeider van "de fabriek" was. In de jaren 1925-1933 was Moes wederom bij 
Werkspoor werkzaam. Voor de verkoop en installatie van de technische outillage van 
suikerfabrieken in Zuid-Amerika maakte hij driemaal langdurige reizen naar Argentinië en Brazilië. 
In 1933 nam Moes ontslag. Hij die door de tijdige liquidatie van Spakler & Tetterode een 
vermogend man was kon de gedachte niet verdragen dat hij in die jaren van crisis een plaats van 
een van de jongeren, die toch al zo moeilijk aan de slag kwamen, zou innemen. Zonder volledige 
dagtaak kreeg Moes toen de gelegenheid op de velerlei terreinen van zijn belangstelling zijn 
werkkracht te ontplooien. De technische opleiding diende hij lange jaren als lid en voorzitter van 
het bestuur van de Middelbaar Technische School en de Kweekschool voor Machinisten te 
Amsterdam. Geen moeite en tijd voor deze instellingen waren hem te veel. Ook de Avondschool 
voor Volwassenen had zijn warme belangstelling. 
Behalve technisch was Moes esthetisch begaafd. Hij tekende voortreffelijk naar de natuur. In zijn 
commissariaat van de Lettergieterij Amsterdam v/h Tetterode vond hij een combinatie van zijn 
technische aanleg met zijn gevoel voor de mooie letter en het goede drukwerk. Als commissaris 
van de Drukkerij Senefelder had ook die zijde van het bedrijf zijn aandacht. Dat hij als bestuurslid 
van de Kunstnijverheidsschool zijn zin voor kunst en nijverheid niet steeds bevredigd vond lag niet 
uitsluitend aan zijn vorderende leeftijd. Van zijn studententijd afwas Moes een uitstekend fotograaf. 
Zijn tochten in de bergen, zijn reizen en, later in Nederland, zijn tochten met de wherry en te paard 
- hij bleef de ruitersport tot op hoge leeftijd beoefenen  - zijn steeds vastgelegd in prachtige foto's. 
Moes bezat een combinatie van eigenschappen - bescheidenheid en eruditie naast humor en 
wijsheid - welke hem in elk college of bestuur waarin hij zitting nam bijna steeds naar de 
voorzittersstoel bracht. Er van uitgaande dat de mensen recht door zee waren zoals hij dwong hij, 
een ander ook jegens hem te zeggen waar het op stond. Hij was daardoor tevens een goed 
bemiddelaar. 
Moes, die tot op hoge leeftijd gezond van lichaam en geest bleef, liet zich niet overreden als hij 
meende zich geleidelijk uit zijn functies te moeten terugtrekken. De laatste jaren van zijn leven, na 
het overlijden van zijn vrouw, leefde Moes zeer teruggetrokken maar met ongebroken 
belangstelling voor de gezinnen van zijn kinderen en zijn vrienden. 
Moes was Officier in de Orde van Oranje Nassau. 
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