
Mees Verwey, Dr. Mea. - Letterkundige on uitgeefster.
- Geb. 2 Maart 1892 te Noorchvijk aan Zee. - Dochter van
Prof. Dr. Aibert Verwey en Kitty van Vloten. - Haar
grootvader van Moeders zijde was Johannes van Vloten. —
Hot geslacht van Vloten, afkomstig uit Utrecht, was in de
achttiende on negentiende eeuw voornamelijk bekend door
zijn schrijvende predikanten. - Mevrouw M. V. ging
na de Meisjes H.B.S. en het Gymnasium te Leiden be-
zocht te hebben, aldaar in de Nederlandschc Letteren stu-
decren. Zij volgde in dien tijd o.a. de colleges van de pro-
fessoren Uhlenbcck, Huizinga, Kalff, Blok en Verdam. In
1928 promoveerde zij bij haar vader op een proefschrift ge-
wijd aan haar grootvader „De betekenis van Johannes van
Vloten". J.iceds van 1920 af was zij procuratie houdster van
de Uitgeverij C. A. Mees, in datzelfde jaar opgericht door
C. A. Mees en Mevr. M. V. In 1932 werd de zaak omgezet
in een N .V. onder Directie van J.B. Greeve en Dr. M. V. De
zaak houdt zich voornamelijk bezig met uitgaven op het
gebied van kunst, literatuur, psychologie en paedagogiek.
— Van haar hand verschenen de volgende publicaties:



Dichtbundel
„Golfslag",] 921;

„Gedenkboek
van het Dispuut
Literis Sacruin",
1922; „De Ge-
schiedenis van
een Kraai", '23;
boven genoemde
dissertatie,1928;

Dichtbundel
„Stem van het
hart", 1934.
Voorts redigeert
zij sinds 1936,
tezamen met Dr.
H. G. Hamaker
diens tijdschrift
voor ervarings

opvoedkunde
„Onze kinderen
en hun. toe-
komst", en

schreef en
schrijft regel-
matig artikelen
i u „De Beweging" (waarvan, de uitgave in 1919 gestaakt
werd), Groot Nederland, de Bibliotheekgids, de Stem,
e.a. Bovendien vertaalt zij uit liet Engelsen, Duitseh en
andere talen. - Mevr. M. V. houdt veel van. zingen en
voordragen (gedichten). Haar dagtaak als uitgeefster en
huismoeder neemt haar echter te zeer in beslag, om er veel
liefhebberijen op na te houden. Tuin en serre eischen,
evenals haar vier kinderen, hun deel, zoodat er voor per-
soonlijke liefhebberijen weinig tijd en krachten overschie-
ten. - Vinkenbaan l, Santpoort.


