
Mees, Mr. Willem Cornelis, Directeur N.V. Rott.
Scheepshypotheekbank te Rotterdam. - Gcb. aldaar 17
Mrt. 1882 als zoon van Ir. Adriaan Walter Mees, ing. der
Rott. Handels vereen., later wethouder van Utrecht, en
Cornelia Elisabeth Anna Charlotta Moll. Zijn grootvader
van vaderszijde, Mr. W. C. Mees, naar wien hij genoemd
werd, was een bekend staathuishoudkundige en tevens ge-
durende langen tijd Pres. v. d. Ned. Bank; zijn grootvader
van moederszijde, Prof. Dr. W. Moll, was hoogleeraar
te Amsterdam en schrijver van een standaardwerk
over de Kerkgeschiedenis in Nederland vóór de Her-
vorming. - Geh. den 7 Mei 1907 met Jkvr. Arnoldine
Johanna Elisabeth. Berg. — Kinderen: Arnoldine Adriana,
geb. 13 Maart 1908, geh. met Willem Jilts Pol; Cornelia
Elisabeth Anna Charlotta, geb. 14 Mrt. 1910, geh. met
Ir. Abraham IYan9ois Arnold; Charlotte Talitha, geb.
l Jan. 1913, geh. met Dr. Hendrik Nicolaas Boon; Anna
Constancc Maria, geb. 16 Oet. 1914; Ernestine Adriana,
geb. 27 Mei 1925. - Mr. M. legde in 1901 met goed gevolg
staatsexamen af, studeerde te Utrecht en promoveerde in
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Scheepshypo-
theekb. - Na
eerst secr. v. h.
voorl. bestuur
geweest te zijn,
werd hij in
Aug. .1913 benoemd tot secr. van het Coll. v. Curatoren
der Ned. Handels-Hoogeschool te R'dam en tevens secr.
v. d. Raad van Beheer der Ned. Vereen, voor Hooger
Handelsonder wij s. Na in 1928 als zoodanig afgetreden
te zijn, werd hij tot curator van deze Hoogeschool be-
noemd. Bij de totstandkoming van het Handels-Hooge-
school Fonds 1920 werd hij secr. van den Raad van Be-
heer. In 1928 als zood. afgetreden, werd hij lid van den
R. v. Beheer van dit Fonds. Ook was hij gedurende een
aant. jaren secr., later lid der Comm. v. voortgez. han-
delsonder wij s. Hij is lid v. h. bestuur v. h. Ec. Hist.
Boekenfonds en lid van het Curatorium van den bij/,
leerstoel voor de wijsbegeerte aan de Ned. Handels-
Hoogescbool. - Hij maakte deel uit van de in 1928 be-
noemde Staats-comm. inz. een regeling v. h. Accountants-
wezen. Hij is lid v. h. Curatorium voor het Examen v. h.
N.I.V.A. Hij werd in 1909 lid v. h. Bestuur en was van
1915-1919 voorz. v. h. Dep. Rotterdam v. de M. tot Nut
van 't Algemeen, was voorz. van de Nutscomm. v. een
kinderleeszaal en v. 1920-1925 lid v. h. Hoofdbest. der
Mij. t. N. v. 't Alg. Sinds 1920 is hij lid van de Comm. v.
d. Ned. Z.-Afr. Handel. Hij was ged. een aantal jaren lid
van het Hoofdbest. v. d Ned. Z.-Afr. Vereen, en is .sinds
vele jaren voorz. v. de afd. Rotterdam van deze vereen.
Verder is hij lid van het bestuur der Vereen. Z.A.S.M..,
sedert de opr. (1918) voorz. v. h. Bestuur van de Volks-
Univ. te Rotterdam en sedert de totstandkoming van de
stichting ,,Rotterdamsch Volksuniversitcitsfonds" in
1928 voorz. van het Cur. v. deze stichting. Hij was o.m.
lid v. h. best. v. de afd. R.dam v. d. Volksbond tegen
Drankmisbruik en adm. v. „Bet Armenfonds der familie
Antheunis", lid van de door de Centr. Comm. v. Adv. en
Bijstand voor het Verkeersfonds in 1935 benoemde Sub-
comm. in verb. m. de Wet op de Evenr. Vrachtverdoeling
(Commissie Heidring). Hij is lid van den R. v. Beb. van
de N. V. „De Beurs van Koophandel" te R'dam, voorzitter
v. h. Bestuur dor Stichting „Geslacht Mees", oomm. van.
de „N.V. Cultuur Maatschappij De Lampongs" en van het
„Rott. Bcleggingsconsortium N.V.". - Mr. M. is onder-
scheiden met de benoeming tot ridder in de orde v. d.
Ned. Leeuw. - Huize „Rapershout", Laan van Hoog-
wolde l , Wassenaar.


