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Onderwerp: besluit straatnaam Geesje’s hof in Vries

Geachte raadsleden,

In de raadsmotie 2021.9 Ririhena ‘Meer straten vernoemen naar vrouwen .. “ , wordt het college onder 
andere opgedragen om; de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten aan te bevelen aandacht te 
geven bij het vernoemen van nieuwe straten, aan vrouwen, die zich dienstbaar gemaakt hebben in de 
Nederlandse geschiedenis en in onze gemeente in het bijzonder. 

In navolging hiervan heeft het college op 29 maart j.l.  besloten om de nieuwe woonomgeving gelegen 
aan de Tynaarlosestraat in Vries de naam te geven: Geesje's hof. 

Geesje van Calcar (1850 - 1936) volgde de opleiding tot kunstschilder aan de Academie Minerva te 
Groningen. Zij trouwde in 1882 met de bankier en schilder Taco Mesdag (1829-1902). Het echtpaar 
vestigde zich in Den Haag, waar zij beiden lid werden van de Pulchri Studio. Het echtpaar wordt sterk 
geassocieerd met de Haagse School. Geesje Mesdag Calcar exposeerde haar werk onder andere in de 
Palace of Fine Art in 1883 in the World’s Columbian Exposition in Chicago Illinois. Ook ontving zij een 
eervolle vermelding in Paris Exposition Universelle in 1889.

De Mesdags bezaten in Vries 'huize Rezzago', waar zij regelmatig in de zomer verbleven. Het schilderij 
met de Kijk op Vries met Bonifatiuskerk, in de college-kamer is van de hand van Geesje Mesdag van 
Calcar. 

De familie van Mesdag stemt van harte in met deze vernoeming.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders
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