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Voorwoord

Van de voorzitter
2015 is een enerverend bestuurlijk jaar geweest. Onder leiding van Ad de Graaf is er 

een redactieteam gevormd met als resultaat het opnieuw uitgeven van Graafwerk 

in een wat ander jasje. Bestuurlijk is de zaak ook drastisch gewijzigd. Begin 2015 

nam Arco de Graaff het penningmeesterschap over van Adriaan de Graaf. Later dit 

jaar konden we Marlijn Dekker - de Graaff uit Sliedrecht begroeten als algemeen 

bestuurslid.  Bijzonder verheugd zijn wij ook met Kees de Graaff uit Delft die aange-

boden heeft het Genealogisch werk van “good old” Arie de Graaff over te nemen. Hij 

is hier intussen voortvarend mee van start gegaan.

We hebben dit jaar dus ook afscheid genomen van twee bestuursleden, tevens me-

deoprichters van de Stichting ‘JAN ARIENSZ BASTIAENSZ DE GRAEFF’ Op 8 mei 

was ik in Dordrecht bij Adriaan om hem te bedanken met een passend cadeau voor 

het vele werk door hem gedaan. Voor zijn vrouw Jo een bos bloemen als dank voor 

de koffie met iets lekkers tijdens de vergaderingen in hun huis. 
 

Daarna 3 juli in Capelle a/d IJssel, met medebestuurders 

Nico en Arco, een enigszins emotioneel afscheid van Arie 

de man die de stamboom van ons, de Graven, heeft opge-

zet. De man die enorm veel uren werk heeft verricht wat, 

naast de stamboom, ook geresulteerd heeft in de uitgave 

van het prachtige boek “VIERHONDERD JAAR GRAVEN”, een levens-

werk! Voor Arie hadden we als cadeau een beeldje met als titel DANK wat 

hij dankbaar in ontvangst nam. Voor zijn vrouw Ina was er een bos bloemen 

als dank voor de gastvrijheid tijdens de vergaderingen in hun huis. Verder-

op in deze Graafwerk vindt u een persoonlijke afscheidsbrief van Arie.
 

Wij ontvingen een minder goed bericht van Jan de Graaff, oud 

bestuurslid en redacteur van Graafwerk. De ernstig zieke Jan 

kreeg begin 2013 te horen dat men niets meer voor hem kon 

doen. Jan ging naar een Helios kliniek in Duitsland waar ze nog 

wel iets konden doen. Nu twee en een half jaar later hebben Jan 

en zijn vrouw Maja weer te horen gekregen dat men niets meer voor hem kan doen. 

Wij wensen hun en hun naasten alle kracht toe dit slechte bericht te verwerken.

Ik wens u, een plezierig en informatief leesgenot bij het doornemen van deze Graaf-

werk, prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar.

“Het kostbaarste bezit in slechte tijden, is de herinnering aan goede tijden”.  (Godfried Bomans)

Izaak de Graaf, Goes 
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Ruth Huisman- de Graaf (35) is in 2015 verkozen tot 

meest ondernemende vrouw van Altena. Op zich 

heel bijzonder dat een lid van de “Graven familie” 

deze eer te beurt valt. Dit feit is voor GRAAFWERK 

reden om eens nader met Ruth kennis te maken.

Ik spreek haar op het mooie kantoor  van de Klerk b.v., 

met uitzicht op de Merwede  aan de Sasdijk in Werken-

dam, waar Ruth werkt.

Het bedrijf bestaat uit drie onderdelen, De Klerk 

Bouwbedrijf, de Klerk Waterbouw en de Klerk Staal-

constructies. Ruth zit in het managementteam van de 

holding en is tevens één van de vier eigenaren/aan-

deelhouders van het bedrijf.

Allereerst raken we natuurlijk in gesprek over de ver-

kiezing tot “de meest ondernemende vrouw”.

Hoe is de nominatie tot stand 
gekomen?
De nominatie gebeurt op verschillende manieren, je 

kunt bij het organiserend comité voorgedragen wor-

den maar ook zoekt de jury zelf mensen uit die ze no-

mineren.

Ik werd ergens in april 2015 tot mijn verbazing gebeld 

dat ik genomineerd was.

Wat moet ik me precies voorstellen 
bij de titel  meest ondernemende 
vrouw en wanneer was de verkiezing? 
Naast het feit dat je uiteraard iets in het bedrijfsleven 

moet betekenen wordt er ook gekeken of je verder  

maatschappelijk betrokken bent. Het ondernemen 

wordt dus breder gezien dan puur bedrijfsmatig. Maat-

schappelijk gezien kun je natuurlijk ook wel degelijk 

De meest ondernemende 
vrouw van Altena
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dingen ondernemen en actief zijn. De verkiezing kwam 

als snel na de nominatie. In in mei ben ik uitgenodigd bij 

een bijeenkomst op het gemeentehuis van Wijk en Aal-

burg waar burgemeester Haasjes van Werkendam de 

prijsuitreiking deed. Zij begon haar verhaal met de op-

merking : de Juryprijs gaat naar een vrouw die civiele 

techniek studeerde….. nou toen wist ik al hoe laat het 

was. Er waren geen andere kandidaten met een der-

gelijke opleiding. Ik had echt nergens op gerekend dus 

tot mijn verbazing kreeg ik de prijs toegekend. De prijs 

bestaat uit een speciaal ontworpen speld.

Naast de juryprijs werden overigens ook nog de pu-

blieksprijs en de innovatieprijs toegekend.

Wat betekent die titel voor je, 
ben je vereerd ?
Vereerd is misschien iets te veel gezegd maar ik vind 

het toch wel heel erg leuk.

Het kwam voor mij als een verrassing maar er spreekt 

toch zeker een stuk waardering uit voor mij, maar ook 

in het algemeen voor vrouwen die zich in een breed 

vlak bedrijfsmatig maar ook maatschappelijk inzetten.

Daarnaast is dit ook een stukje voorbeeldfunctie naar 

anderen, zeker ook voor jonge vrouwen die zich soms 

moeilijk naar een positie kunnen werken waar ze wat 

kunnen betekenen.

 

Heb je er iets aan gehad dat je 
deze titel hebt gekregen, in de zin 
dat je gemakkelijker toegang hebt 
tot mensen of zaken?
Ons bedrijf is niet regionaal gericht maar landelijk en 

zelfs daarbuiten actief.

De verkiezing is echt een regionaal gebeuren, dus voor 

mijn zakelijke contacten heeft dit niet veel uitgemaakt. 

In de streek waarin we wonen heeft het echter zonder 

meer effect en kun je wat gemakkelijker mensen bena-

deren en netwerken.

Is het moeilijk om je als vrouw in de 
top van het bedrijf te kunnen ontwik-
kelen of maakt het volgens jou niet 
veel uit of je man of vrouw bent?
Ik vind natuurlijk dat het niet uit zou mogen maken 

zegt Ruth lachend maar in de praktijk ligt dat natuurlijk 

toch nog wat lastiger.

Zeker in de branche waarin wij werken is het toch echt 

nog een mannenwereld en moet je je in kunnen leven 

in die manier van denken en doen anders kun je niet 

mee in die bedrijfstak.

Op dit moment zitten er naast mij ook alleen maar 

mannen in het management van ons bedrijf

Wat is eigenlijk de reden dat je 
ooit voor een technische studie 
hebt gekozen?
Ja die interesse is er eigenlijk van huis uit geweest. 

Mijn vader is Algemeen Directeur geweest van dit be-

drijf en dan krijg je er thuis toch wel veel van mee en 

ben ik me er meer voor gaan interesseren. 

In eerste instantie wist ik eigenlijk helemaal niet wat ik 

verder wilde gaan studeren .

Ik was best goed in wiskunde en natuurkunde dus een 

studie in de techniek lag wel een beetje voor de hand.

Toen het toch inderdaad de richting van de techniek 

uitging heb ik nog getwijfeld tussen bouwkunde en ci-

viele techniek maar het is toch civiele techniek gewor-

den. Dat is inderdaad niet direct een gangbare studie-

richting voor meisjes.

Ben je direct na je studie bij de 
Klerk aan de slag gegaan en wat 
doe je nu precies?
In mijn studietijd zocht ik uiteraard een stageplek en 

die werd me aangeboden bij het bedrijf de Klerk. Mijn 

vader was hier directeur, dat maakte het binnenkomen 

misschien iets gemakkelijker maar verder heeft dat 
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niets uitgemaakt en ben ik behandeld zoals ieder an-

der. Deze stageperiode is wederzijds zo goed bevallen 

dat ik hier ben blijven werken.

Nu ben ik dus lid van het managementteam en houd 

me hoofdzakelijk bezig met de KAM (kwaliteit, ar-

beidsomstandigheden en milieuafdeling) en de juridi-

sche kanten van ons bedrijf. Aan techniek doe ik op dit 

moment  niet veel.

Je bent nu mede-eigenaar van het 
bedrijf de Klerk, is dat iets dat van-
zelf op je weg kwam?
Het kwam inderdaad min of meer op mijn weg, er 

kwam een deel van het aandelenpakket beschikbaar 

en ik heb toen besloten daar in te stappen.

Zijn er op zakelijk niveau nog uit-
dagingen of wat wil je nog verder 
bereiken?
Uitdagingen blijven er altijd en er is zeker ambitie om 

verder te groeien. Ik ga er wel vanuit dat dit binnen dit 

bedrijf zal zijn. De “graven“ die ik ken, en dat zijn er toch 

nogal wat, hebben allemaal een redelijk groot doorzet-

tingsvermogen. Herken je dat een beetje in jezelf? 

Ruth  lachend;  ja ik herken dat wel, als de “graven”  er-

gens aan beginnen dan gaan ze er ook voor. Dat heb ik 

ook sterk; als ik ergens aan begin dan maak ik het ook 

af. Dat is waarschijnlijk dan toch wel een familietrekje 

als jou dat zo opvalt.

Kun je je voorstellen dat je naast 
aandeelhouder ook algemeen di-
recteur zou worden van dit bedrijf  
en daarmee in de voetsporen van 
je vader zal treden?
Ik sluit niets uit ik ben nog jong genoeg om een gezon-

de ambitie te hebben, wie weet als het ooit op mijn pad 

komt; waarom niet.

Zoals het er nu uitziet blijf je werk-
zaam in de techniek of ga je mo-
gelijk op termijn opeens heel iets 
anders ondernemen?
Als er op een “natuurlijk moment” door welke oorzaak 

dan ook iets anders zou moeten gaan doen doe ik dat 

zeker. Ik ben gewend om zakelijk en maatschappelijk 

actief te zijn en dat zal zeker zo blijven.

Ik wil wel iets kunnen  betekenen, maar het is niet zo 

dat ik in de nabije toekomst iets anders ambieer.

Heb je naast je gezin en je werk 
ook nog tijd voor andere zaken en 
zo ja wat zijn je hobby’s ?
Ik heb hier een fulltime baan en doe daarnaast nog een 

aantal zaken op maatschappelijk en kerkelijk gebied. 

Echt andere zaken daarbij doen kom ik nu nauwelijks 

aan toe.

Waar zou je meer tijd voor willen 
hebben?
Om weer eens wat te snuffelen in een leuk magazine, 

een mooi boek te lezen, mijn vakliteratuur goed bij te 

houden. Dat schiet er nu, zeker met een gezin met drie 

kinderen, nog al eens bij in. 

Naast de normale trainingen die je doet om in je vak 

bij te blijven zou ik het leuk vinden om weer eens een 

interessante op mijn vakgebied gerichte opleiding te 

volgen. Het bedrijf biedt daar op zich best ruimte voor 

maar naast het volgen van een opleiding komt er ook 

meestal nog een traject zelfstudie aan te pas en dat 

vergt de nodige tijd.

Wim de Graaf,  Sleeuwijk

(Ruth is de 2e dochter van Willem de Graaf en 

Johanna Bogers, blz. 285)
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De liefde voor de geit was er al op jonge leeftijd, toch 

duurde het even voor de beesten ook echt bij Jan de 

Graaf in de wei stonden. Maar sinds de eerste geit ar-

riveerde, is hij geen dag meer zonder geweest.

Het is een natte zondagmiddag als we het erf van mijn 

ome Jan op draaien, aan het Dijkje in Nieuwendijk. Nu 

de kinderen al vele jaren het huis uit zijn, woont Jan 

hier samen met Pietje, én vier geiten en een varken. 

Het varken voor het vlees, de geiten voor de hobby. Of 

misschien mag je het wel een passie noemen.

Wanneer het begon? Jan hoeft geen moment na te 

denken. “20 april 1968, de dag na mijn trouwdag, toen 

kwam meteen de eerste geit.” Een lang gekoesterde 

wens. Bij Jan thuis, het huishouden van mijn opa en 

oma dus, kwam die er niet in. “Eén keer hebben we een 

geit gehad, ik moet een jaar of tien zijn geweest”, herin-

nert hij zich. “De geit gaf goed melk, die gaven we aan 

het varken. Maar het varken heeft zich er van over de 

kop gegeten en een hartstilstand gekregen.” Varken 

dood, geit eruit. Een geit kwam er dus nooit meer in, 

een maatregel die me van mijn opa niet verbaast.

Wat vroeger thuis niet mocht, vond Jan bij zijn ome 

Wim, tevens toenmalige buurman. “Daar kwamen men-

sen van heinde en ver naartoe om hun geit te laten dek-

ken door de stamboekbok van de geitenfokvereniging. 

Bij ome Wim was ik nooit weg te slaan.” Die verenigings-

blok blijkt destijds een serieuze aangelegenheid te zijn 

geweest; bij gemeentelijke verordening mochten geiten 

destijds alleen gedekt worden door zo’n geregistreerde 

stamboekbok, zodat het ras zuiver bleef. De overheid 

wilde zo geitenhouden stimuleren. Dat was bij deze 

twee mannen niet zo nodig: tot kort voordat Wim over-

leed, in 2003, hebben Jan en Wim tientallen jaren sa-

men opgetrokken in de geitenwereld.  

Op naar buiten, waar het druilerige weer voor de geitjes 

geen reden is om binnen te blijven: drie dames stap-

pen vrolijk door de wei. Aangemoedigd door wat 

broodkorstjes laten Geesje, Ans en Alida zich ook 

van dichtbij zien. Al jaren houdt Jan deze Afrikaanse 

Boergeiten, een middelgroot ras met een bruine kop 

en flinke hangoren. Deze soort komt oorspronkelijk uit 

Zuid-Afrika en is minder interessant voor de melk, een 

dier voor de liefhebber - of vleeseter. “Ja, we houden 

van dieren, maar het verschil tussen mens en dier zien 

we hier nog wel. Maar een geit opeten, dat vindt Pietje 

zielig. Dat doen we dus maar niet.” De geitjes hebben 

hier een mooie wei tot hun beschikking, maar dat moet 

ook wel. Jan legt uit: “Het zijn eigenzinnige dieren, die 

hebben plek nodig. En je moet goed afrasteren, zorgen 

dat ze niet kunnen uitbreken. Daar zijn steeds stren-

gere regels voor.” 

Ik kan me er wat bij voorstellen als we Rika, ontmoe-

ten, de vierde geit. Ze staat vandaag in de stal en geeft 

een showtje weg. Als een volleerd acrobaat trappelt ze 

bijna horizontaal langs de muren. Maar nieuwsgierig 

als ze is, komt ze toch even naar ons toe. Ik leer dat ze 

het lekker vindt om tussen de oren gekriebeld te wor-

den. “Het enige plekje waar ze met haar poot niet bij 

kan.” Ze laat het zich rustig aanleunen. Hoe komen die 

dames eigenlijk aan die namen? “Ach, je hoort weleens 

een naam voorbij komen en die blijft dan hangen. Maar 

Bij de geitenfokker op de koffie

Fokken is Gokken
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met vernoemen ben ik voorzichtig. Een buurmeisje 

stelde weleens voor een geit naar haar te noemen. 

Maar ja, als die geit dan geslacht wordt, wordt het toch 

een vervelend verhaal.”

Terug aan de keukentafel krijg ik verdere uitleg over 

de geitenhobby. We hebben het over keuringen, prij-

zen en fokken. We bekijken het keuringsrapport van 

Geesje, uit haar ‘Bewijs van Inschrijving in het Jong-

veeregister’. De beesten krijgen punten voor vele on-

derdelen, letterlijk van kop tot kont worden ze beoor-

deeld. En dat gebeurt regelmatig, als fokkers bij elkaar 

komen voor een geitenkeuring. Alle dames worden 

dan ingeladen in de kar voor een dagje uit naar de 

keuring, waar de keurmeester het fokresultaat beoor-

deelt. Over fokken is Jan heel nuchter: “Geiten fokken 

is 5% kennis en 95% geluk. Fokken is gokken, zeg ik al-

tijd maar. Natuurlijk zijn er mensen die er meer kijk op 

hebben, maar het moet je ook gewoon mee zitten. Van 

een paring tussen twee dezelfde geiten, krijg je de ene 

keer hartstikke mooie geitjes en de andere keer is het 

helemaal niks.” Wat nog wel altijd van belang blijft, is 

zorgen voor een goede bok. En dat is een kwestie van 

netwerken, ook in de geitenwereld. Een kleine, toch 

wel bijzondere wereld. “Geitenhouders zijn markante 

figuren, zo zou je dat wel kunnen zeggen ja. En op den 

duur ga je toch een beetje op elkaar lijken.” 

Martijn Kuijpers

(Jan de Graaf, pag. 224 en 285, ome Wim de Graaf 

staat ook op pag. 224 – met foto) 
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In Graafwerk, 15e jaargang nummer 4 van oktober 

2013, vertelde ik u van mijn fietstocht naar Santiago 

de Compostela. Ik was dat jaar gestopt in St. Jean-

Pied-de-Port, aan de voet van de Pyreneeën, net nog 

in Frankrijk, een paar kilometer vóór de Spaanse grens. 

Ik beloofde toen u op de hoogte te houden van het ver-

volg. Hierbij los ik mijn toenmalige belofte in. 

In 2014 heb ik het laatste deel van de Camino Fran-

cés volbracht, 957 km van St. Jean-Pied-de-Port via 

Pamplona, Logrono, Belorado, Burgos, Shagun, Leon 

en Villafranca del Bierzo naar Santiago de Composte-

la. In totaal heb ik vanuit Nederland naar Santiago ca. 

2.800 kilometer gefietst.

Op 1 augustus 2014 vertrok ik  vanuit Zevenhuizen 

met de fiets naar Utrecht, om daar met fiets op de bus 

te stappen die mij 2 augustus afleverde in St. Jean-

Pied-de-Port (op 163 meter hoogte) en direct op pad, 

omhoog naar de Ibanetapas op 1057 meter hoogte. 

Na de pas ligt het plaatsje Roncevalles . Daarna door 

naar Pamplona. Net voor die stad gestopt en mijn tent-

je opgezet bij Arre.

De tweede fietsdag was ik zo vroeg in Pamplona, dat 

de stad nog in rust was. Pamplona is daarom de enige 

stad onderweg waar ik niet in het centrum heb rond 

gekeken en geen kerk heb bezocht. Die dag reed ik 

over de beroemde brug bij Puente la Reina, ooit door 

een Spaanse Koningin gebouwd speciaal voor de pel-

grims onderweg naar Santiago de Compostela.

Vanaf 5 augustus werd het landschap heuvelachtig. 

Een hoogvlakte met veel graan – al gemaaid – hier en 

daar papaver maar ook aardappelen. In Burgos naar 

de kathedraal en deze bekeken. Op een gegeven mo-

ment ben ik gestopt met het maken van foto’s, zoveel 

moois te zien, teveel. De volgende dag de kathedraal 

van Leon bezocht. Schitterende kathedraal, waarin 

een aantal vorsten en vorstinnen van het toenmalige 

koninkrijk Leon begraven liggen. Onderweg in de heu-

velachtige hoogvlakte van de Tierra de Campos heb 

ik grote bewondering gekregen voor de wandelaars. 

Vele dagen wandelend onder de gloeiende zon, nau-

welijks bescherming van begroeiing.

Vanaf  9 augustus een heel ander landschap. Korte, 

maar niet eenvoudige klimmetjes. De bergen en dalen 

zijn veel groener en er zijn ook veel bossen. Na Astor-

ge was het klimmen geblazen. Op Cruz de Ferro (1550 

m) volgens de traditie een steentje dat ik van huis had 

meegenomen neergelegd. Die last was ik letterlijk en 

figuurlijk kwijt. 

Op 10 augustus begon het echte klimmen. Eerst nog 6 

á 7%, later 8 á 9% en zelfs 9 tot 10% stijgingspercen-

tage. Lopen dus. Halverwege de dag de Alto do Poio 

(1335 m). Boven eerst in de wolken, later regen, wind 

en kou, zeker bij het afdalen. Na Fonfria een afdaling 

van 12 km van 7%. Dat gaat weer lekker en de kou ver-

dwijnt dan ook weer als je beneden bent. 

Op 12 augustus  kwam ik aan in Santiago de Compos-

tela. Direct door naar de kathedraal en aansluiten in 

de rij voor het bijwonen van de pelgrims mis. De ka-

thedraal was helemaal vol,  wel meer dan 1000 men-

sen. Aan het einde van de mis werd de wierook in het 

grote wierookvat (Botafumeiro, 1,50 meter hoog, ca. 

53 kg) aangestoken en door ongeveer 8 mensen – 

Aankomst in 
Santiago de Compostela
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onder uitbundige begeleiding van het orgel - door de 

dwarsbeuk van de kathedraal geslingerd. Een specta-

culair gezicht en door velen – waaronder ikzelf – op de 

foto gezet en gefilmd. Voor geïnteresseerden onder u 

op Youtube te zien (zoek onder Botafumeiro Santiago 

de Compostela). 

De volgende dag mijn “compostolaat” gehaald en in de 

“huiskamer van de lage landen” in datzelfde gebouw 

een kop koffie gedronken met de Nederlandse vrijwil-

ligers die op dat moment de huiskamer bezetten en 

bijgepraat over de tocht. Op 15 augustus met de bus 

naar Cabo Fisterra (het einde van de wereld). Nog 2 

á 3 km lopen naar de vuurtoren en het “laatste” punt. 

Aangezien ik eerder in Santiago de Compostela was 

aangekomen dan ik gepland had, ging ik pas op 21 au-

gustus met het vliegtuig via Rome naar Schiphol, waar 

tot mijn verrassing mijn vrouw, dochter en twee klein-

zoons paraat waren om mij af te halen. 

In de bijna drie weken dat ik onderweg was heb ik ge-

noten van het fietsen en opnieuw ervaren op tijd af 

te stappen en lopend verder te gaan als het te zwaar 

wordt. Drie weken alleen hoeven na te denken over de 

route, waar te eten en te slapen, geen andere zorgen 

aan je hoofd. Genieten van het landschap, de prachtige 

oude Spaanse steden met de daarin aanwezige kerken 

en kathedralen. Wat een kunst is daar nog bewaard 

gebleven. Ik heb onderweg veel mensen ontmoet en 

gesproken, ook plaatselijke bewoners. Natuurlijk ook 

zij die net als ik onderweg waren naar Santiago (vanuit 

Spanje, Portugal, Nederland, België, Chili en Peru), lo-

pend of op de fiets. Een Portugees bijvoorbeeld die via 

een grote omweg over Barcelona op weg was, vertelde 

dat zijn fiets vóór het politiebureau op de Ramblas van 

Barcelona was gestolen, waarom hij nu op een soort 

mountainbike fietste met daarachter - met een touw-

tje vastgemaakt - een steekkarretje met zijn (nieuwe) 

bagage.  

Ben je er nu klaar mee, met dat fietsen, hoor ik u vra-

gen? Nee, juist niet. Door deze ervaringen gesterkt 

hoop ik dit jaar aan de fietstocht naar Rome te begin-

nen. Opnieuw zal dat in gedeelten gaan, omdat ik mijn 
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Zevenhuizen, 3 april 2015.

Henk Hogebrug 

(zoon van Jacob Hogebrug en Janna de Graaff, 2e 

dochter van Gerrit de Graaff XIIp blz. 248)
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Genealogie	van	Arend	(Arend)	de	Graaff.	
	
Generatie	XIIIci	
	
I.	 Arend	(Arend)	de	Graaff,	zn.	van	Gerrit	de	Graaff	en	Maartje	Lamens,	geb.	te	Zegwaard	op	2	jun	1910,	ovl.	

(80	jaar	oud)	te	's	Gravenhage	op	23	aug	1990	(oorzaak:	longemfyseem),	gecr.	te	Rijswijk	(zh)	op	
28	aug	1990,	tr.	(resp.	21	en	22	jaar	oud)	(Burgerlijke	Stand)	te	Delft	op	4	mei	1932	met	Petronella	Johanna	
(Nel)	van	Baarle,	dr.	van	Cornelis	(Nelis)	van	Baarle	en	Anna	Juda	(Anna)	Lammerse,	geb.	te	Delft	op	
23	apr	1910,	ovl.	(82	jaar	oud)	te	's	Gravenhage	op	17	mrt	1993,	gecr.	te	Rijswijk	(zh).	

	 Uit	dit	huwelijk	3	kinderen:	
1.	 Gerrit,	geb.	te	Delft	op	6	jun	1933,	ovl.	(81	jaar	oud)	te	Hoogeveen	op	4	mrt	2015,	volgt	IIa		
2.	 Anna	Juda	(Annie),	geb.	te	Delft	op	9	mei	1936,	tr.	(resp.	26	en	35	jaar	oud)	(Burgerlijke	Stand)	

te	Rijswijk	(zh)	op	1	jun	1962,	kerk.huw.	te	Delft	op	1	jun	1962	met	Anthonius	Isaak	(Anthon)	
de	Visser,	zn.	van	Johannes	de	Visser	en	Janna	van	de	Panne,	geb.	te	Willemstad	op	
14	jun	1926,	Onderscheidingen:	Drager	van	het	Veteraneninsigne,	Drager	van	het	Ereteken	
voor	Orde	en	Vrede	(3	gespen),	Drager	van	het	Gewonden	Insigne,	ovl.	(87	jaar	oud)	te	
Etten-Leur	op	1	jul	2013,	gecr.	te	Breda	op	5	jul	2013.	Uit	dit	huwelijk	2	kinderen.	

3.	 Cornelis	(Kees),	geb.	te	Delft	op	6	sep	1943,	volgt	IIb		
	
Generatie	XIVfc	
	
IIa.	 Gerrit	de	Graaff,	zn.	van	Arend	(Arend)	de	Graaff	(I)	[blz.	Fout!	Bladwijzer	niet	gedefinieerd.]	en	Petronella	

Johanna	(Nel)	van	Baarle,	geb.	te	Delft	op	6	jun	1933,	ovl.	(81	jaar	oud)	te	Hoogeveen	op	4	mrt	2015,	begr.	
te	Pesse	op	9	mrt	2015,	tr.	(beiden	27	jaar	oud)	(Burgerlijke	Stand)	te	Rijswijk	(zh)	op	29	jul	1960,	kerk.huw.	
te	Rijswijk	(zh)	op	29	jul	1960	met	Catrina	(Tini)	Karsten,	dr.	van	Wilhelmus	Johannes	Fransciscus	Stephanus	
Karsten	en	Katharina	Balk,	geb.	te	Soerabaja	[Indonesië]	op	4	okt	1932,	ovl.	(60	jaar	oud)	te	Fluitenberg	(Dr)	
op	29	sep	1993,	begr.	te	Pesse	(Dr)	op	5	okt	1993.	

	 Uit	dit	huwelijk	2	kinderen:	
1.	 Adrie,	geb.	en	ovl.	te	Veendam	op	22	mei	1962,	begr.	te	Veendam	in	mei	1962.	
2.	 Cristina	Petronella	Jovita,	geb.	op	10	jun	1964,	tr.	(resp.	19	en	28	jaar	oud)	(1)	(Burgerlijke	

Stand)	te	Borger	(Dr)	op	27	apr	1984,	(gesch.	op	19	jun	1993)	met	Frank	Jan	Eevert	(Frank)	
Roffel,	geb.	te	Groningen	op	7	aug	1955.	Uit	dit	huwelijk	2	kinderen,	tr.	(30	jaar	oud)	(2)	
(Burgerlijke	Stand)	op	10	okt	1994,	(gesch.	op	17	apr	1999)	met	Jan	Schut.	Uit	dit	huwelijk	
geen	kinderen,	tr.	(resp.	41	en	42	jaar	oud)	(3)	(Burgerlijke	Stand)	te	Zuidwolde	op	11	mei	2006	
met	Alfred	Marcel	(Fred)	Boogaard,	geb.	te	Terneuzen	op	14	feb	1964.	Uit	dit	huwelijk	geen	
kinderen.	

	
IIb.	 Cornelis	(Kees)	de	Graaff,	zn.	van	Arend	(Arend)	de	Graaff	(I)	[blz.	Fout!	Bladwijzer	niet	gedefinieerd.]	en	

Petronella	Johanna	(Nel)	van	Baarle,	geb.	te	Delft	op	6	sep	1943,	Directeur	school	voor	voortgezet	
onderwijs,	tr.	(resp.	24	en	26	jaar	oud)	(Burgerlijke	Stand)	te	Delft	op	22	dec	1967,	kerk.huw.	te	Delft	op	
22	dec	1967	met	Charlotte	Elisabeth	(Lotty)	de	Haan,	dr.	van	Lucas	Johannes	(Luc)	de	Haan	en	Jozefina	
Elisabeth	(Bep)	Zank,	geb.	te	Delft	op	8	feb	1941.	

	 Onderscheiding:	Op	13	september	2002	werd	Cornelis	(Kees)	de	Graaff	benoemd	tot	Ridder	in	de	Orde	van	
Oranje-Nassau.	(Bij	het	afscheid	als	coördinator	van	het	samenwerkingsverband	voor	vo	en	vso	Zuid-
Holland	west	werd	de	onderscheiding	uitgereikt.	In	aanwezigheid	van	gezin,	familie,	teamleden,	leden	van	
de	directie	van	het	IMC,	bestuur	en	veel	vertegenwoordigers	van	directies	(oud-)	collega's.	De	
onderscheiding	werd	uitgereikt	voor	de	bewezen	diensten	in	het	onderwijs	naast	de	reguliere	functie	van	
directeur	van	de	school:	oprichting	svo-lomschool	De	Schakel,	werkzaamheden	regionaal	en	lokaal	voor	
svo-lom,	bestuurslid	van	het	PC	schoolbestuur	te	Delft	(1980-1987),	oprichter	(1989)	en	coördinator	van	
het	bovengenoemde	samenwerkingsverband	van	1993-2002).	

	 Uit	dit	huwelijk	2	dochters:	
1.	 Charlotte	Thérèse	(Charlotte),	geb.	te	Delft	op	15	mrt	1970,	sam.	te	Delft	met	Frank	

Noordermeer,	geb.	te	Maasland	op	31	jul	1970.	Uit	deze	relatie	geen	kinderen.	
2.	 Inge	Miranda,	geb.	te	Delft	op	4	mei	1975,	tr.	(resp.	26	en	32	jaar	oud)	(Burgerlijke	Stand)	te	

Delft	op	17	nov	2001,	kerk.huw.	te	Wateringen	(ZH)	op	17	nov	2001	met	Pieter	Johannes	
Cornelis	(Piet-Jan)	Leerdam,	geb.	te	Wateringen	(ZH)	op	7	jan	1969.	Uit	dit	huwelijk	2	zonen.	
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In zijn jonge jaren woonde mijn vader aan de rand van 

de Hengmeng. De horizon bood daar een zeer geva-

rieerd landschap van akkertjes, weilandjes, slootjes en 

greppeltjes met hier en daar wat struikgewas, knot-

wilgen en andere boomsoorten her en der verspreid, 

maar vooral riet. Eigenaar van dit gebied waren diverse 

boeren uit de omgeving met ieder zijn eigen perceeltje 

Ook mijn vader bewerkte hier enkele perceeltjes met 

paard en ploeg. Verder bevolkten wat koeien en paar-

den de Hengmeng. Het oogde als een uitgestrekte lap-

pendeken.  

Toch had mijn vader hier maar één uitdrukking voor: “t’ 

Is kwaai laand”. De meeste lezers onder u zullen den-

ken: Was jouw vader een Chinees en woonde hij in de 

buurt van Hongkong? Nee, hij stamt van de Graven en 

woonde in Babyloniënbroek. Ten oosten van de Heng-

meng ligt de Rekselaar. Ook een bijzondere naam. En 

ook een zelfde landschap met paden en karresporen 

en veel modder. Wat verder naar de rivier de Maas was 

er weer een andere naam nl. De Engh. Hier was het 

laag land met vette klei. Verder richting Andel kregen 

de velden nog een andere naam. De Duizendmorgen. 

Dit klinkt een stuk eigentijdser en vrolijker (morgen is 

hier niet afgeleid van de toekomst  “morgen”, maar van 

een oppervlaktemaat).

Al deze bijzondere namen duidden weide- of veldna-

men aan, evenals dorps- of stedennamen. Zij werden 

eeuwen geleden door de Romeinen vastgelegd, tot op 

de dag van vandaag. Tussen deze weidegronden liepen 

oude Romeinse wegen, die villa’s (niet van steen) met 

elkaar verbonden. De wegen zijn lang bewaard geble-

ven. De ondergrond was verstevigd met een dikke laag 

wilgentakken met daarop losse stenen. De wegen lie-

pen van het zuiden naar het noorden, naar de rivier. In 

de eerste eeuw van onze jaartelling worden de namen 

“Kromme Nol”, “De Baarsteegh”en De Doode Steegh” 

genoemd. Archeologen vonden in dit gebied Romeinse 

voorwerpen en urnen. Vrijwel zeker is hier een neder-

zetting geweest met een begraafplaats. De weg hier 

naar toe was toen al Doode Steegh. De Romeinen be-

vochten hun landsdelen, dus ook hier. Er zijn ook over-

blijfselen van een legerplaats gevonden Archeologen 

meenden ook een tempel te herkennen.

 

                                          

Dit bord staat aan het begin van de Dodesteeg. De tekst is op de foto 
niet te lezen, maar wie geïnteresseerd is hierin kan het hier onder-
staand advies van Anneke opvolgen en een keer naar de Dodesteeg 
rijden.

De Romeinen bouwden in het grensgebied langs de rivieren talrijke le-
gerplaatsen. Op de achtergrond zo’n militaire versterking met op de weg 
een Romeinse en een Bataafse soldaat. 

We zijn nu eeuwen verder in de tijd.

De ruilverkaveling heeft het land gereorganiseerd. 

Het landschap is veranderd. Het is vruchtbare grond 

geworden. Grote akkers met mooie wegen en nieuwe 

Een historische plek met een 
nieuw bedrijf 
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boerderijen. Geen megastallen, maar kleinschalige 

bedrijven. Meestal koeienbedrijven en akkerbouw.  

Uitzonderingen bevestigen de regel, zo ook hier. Mijn 

zoon Oscar verhuist met zijn geitenmelkveebedrijf 

vanuit het dorp Genderen naar de Dode Steeg. Een 

nieuwe boerderij met een nieuwe start.

                                                   

Enkele jaren terug is er een uitbraak van de Q-koorts geweest. De 
gemeente en de dorpsbewoners vonden het prettiger als de geitenstal-
len niet meer tussen de bevolking bleven, ook al hadden onze dieren 
niet het Q-koortsvirus. Een lange en moeizame weg volgde met veel 

vergaderen, overleggen, regeltjes en wachten. Nu is de nieuwe locatie 
gerealiseerd en binnenkort  zal de verhuizing plaatsvinden.  Het is een 
mooie plek in de polder, waar eens de Romeinen woonden en leefden. 
De horizon reikt van de Maas tot aan de witte pluimen van de Amer-
centrale in Geertuidenberg. Neemt u een keer de tijd. Pak de fiets en 
rijd door deze mooie streek met als trekpleister het natuurgebied van 
Het Pompveld met zijn eendenkooi of breng een bezoekje aan het zeer 
oude gebied uit de prehistorie De Doode Steegh en fiets het erf op van 
Oscar en  zijn nieuwe locatie. Altijd welkom.

Anneke Combee de Graaff  (blz. 262)

Lith.: archeologie Dhr,Hendriks



GRAAFWERK GRAAFWERK

Een jaar geleden zag mijn omgeving er heel anders uit! 

Toen verbleef ik in het heerlijk warme Zuid-Afrika met 

zijn prachtig stranden, bergen en mooie natuur…. Vo-

rig jaar oktober vertrok ik namelijk voor een half jaar 

naar Gordon’s Bay vlakbij Kaapstad in Zuid-Afrika. 

Naar aanleiding van een eerdere korte reis naar Zuid-

Afrika had ik de wens om me voor langere tijd in te zet-

ten als vrijwilliger en op deze manier wat voor mijn me-

demens te kunnen betekenen. Via de stichting ‘Goeie 

Hoop’ kon ik mij als verpleegkundige inzetten voor 

hulpbehoevende kinderen uit de omliggende Town-

ships. 

Goeie Hoop is een Child and Youth Care Centre, een 

crisisopvang waar verwaarloosde en misbruikte kinde-

ren uit noodsituaties een veilig onderkomen ontvan-

gen. De kinderen zijn tussen de 0 en 18 jaar en wonen 

in units met een jeugdzorgwerker en 8 andere kinde-

ren. Door middel van programma’s en therapieën wor-

den ze geholpen hun trauma te verwerken en wordt er 

gewerkt aan gezinsherstel of plaatsing in pleeggezin-

nen. Ik was verantwoordelijk voor het medisch aspect, 

als er problemen waren was het mijn taak om daarmee 

aan de slag te gaan. 

Het was schrijnend om te zien hoe mensen in de Town-

ships worstelen om te overleven. Velen raken helemaal 

de weg kwijt met alle ellende van dien. Door middel 

van kinderbijbelclubs en bijbelstudiegroepen wordt de 

boodschap van geloof, hoop en liefde gebracht. Ik vond 

het erg bijzonder om dat te mogen doen en te zien hoe 

mensen veranderen en weer nieuwe hoop krijgen!  

Ik werkte samen met lokale ‘Xhosa’ vrouwen, jeugd-

zorgwerkers, die het dichtst bij de kinderen stonden, 

voornamelijk wat betreft cultuur en gebruiken. Daar-

naast woonde en werkte ik samen met een team van 

8 vrijwilligers vanuit Nederland. Gezellig en daarnaast 

goed om de mooie en minder mooie momenten met el-

kaar te delen. We hebben veel met elkaar ondernomen 

en uitstapjes gemaakt om het zuiden van Zuid-Afrika 

te verkennen! 

Het was wennen om een 

half jaar geleden weer terug 

te komen in het koude Ne-

derland. Maar ik kijk terug 

op een hele leerzame tijd 

die mijn leven heeft verrijkt! 

Voor meer info: 

www.goeiehoop.nl 

Hartelijke groeten,

Martine Pruissers 

(kleindochter van Maaike Catharina 

de Graaff, blz. 265 XIIbb.)

Goeie hoop
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Op 8 juni jl. was het alweer de 7e familiedag van de ne-

ven en nichten onder de naam de Graaf. Voor mezelf 

sprekend (Costian de Graaf) kom ik door de drukte van 

werk en daarnaast de dagelijkse beslommeringen op 

sociaal vlak tijd te kort om alle vrienden en familie vaak 

genoeg te spreken dan wel te bezoeken naar mijn me-

ning. Deze mening wordt ook gedeeld door mijn neven 

en nichten en daarom hebben wij besloten om jaarlijks 

een familiedag te organiseren waarop we een leuke ac-

tiviteit gaan doen en vaak afsluiten met een diner en een 

borrel. Op de familiedag 2015 hebben wij onder het ge-

not van  koffie/thee en appelgebak ons verzameld op de 

locatie, daarna stonden een aantal retro-scooters en so-

lexen gereed voor een leuke toertocht door de Bomme-

lerwaard, onder een lekker zonnetje een mooi tochtje  

over de dijken, langs oude en nieuwe boerderijen, dijk-

huisjes, landerijen en de rivieren de Maas of Waal altijd 

dichtbij. Tussen de schapen, lammetjes en koeien door, 

met onderweg een borrelstop.  Na het diner (steengril-

len) hebben we de dag afgesloten met een anderhalf uur 

bowlen onder het genot van wat drankjes, hierbij zien 

we dan toch wel weer mensen die hun roeping gemist 

hebben v.w.b. het bowlen! Een zeer geslaagde dag! Ie-

der jaar is één van de neven of nichten aan de beurt om 

de activiteit te organiseren en deze activiteit blijft op 

locatie en tijd na, verder een verrassing voor anderen. 

Het blijft iedere keer moeilijk om iets nieuws te vinden 

zonder in herhaling te vallen. Toch merken we elke keer 

dat uiteindelijk het samen zijn is wat telt en niet zo zeer 

de activiteit die men doet. Tijdens het diner of de borrel 

wordt dan ook ieder jaar netjes de familiedagfoto, wel-

ke een collage is van familiedagfoto’s in de voorgaande 

jaren, overhandigd aan de organisator die aan de beurt 

is. Als organisator van familiedag 2015 heb ik de fami-

liefoto op 8 juni jl overgedragen aan mijn neef Arjan de 

Graaf, hij zal de organisator zijn van de familiedag 2016, 

waar we weer met plezier naar uitkijken!

Groeten Costian (kleinzoon van Jan de Graaf, blz. 225, Xlbn.)

Neven- en nichten dag kleinkinderen 
Jan de Graaf 
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De 101-jarige Aart de Graaff is nog knap sportief. 

Elke dag maakt hij nog met zijn rollator een ommetje 

rond woonzorgcomplex “Ruiterhof” in Genderen. En 

‘s avonds trapt hij nog een kwartiertje op een fitness-

fietsje in zijn kamer. Daar kwam in het voorjaar nog 

een activiteit bij: de krasse senior opende tegenover 

Ruiterhof de twee jeu de boulesbanen.

En inmiddels heeft Aart de Graaff al zijn 102e verjaar-

dag gevierd: Burgemeester bezoekt 102-jarige Aart 

de Graaff in Ruiterhof Genderen

17 juli 2015 was een feestelijke dag in de Ruiterhof te 

Genderen. Op die dag vierde Aart de Graaff, samen 

met zijn kinderen en kleinkinderen zijn 102de verjaar-

dag. Een drukke dag dus voor de nog steeds jong van 

hart zijnde jarige.

Rond zijn 100ste verjaardag was burgemeester Na-

terop op bezoek geweest en Aart drukte de burgerva-

der toen al op het hart dat hij bij zijn volgende verjaar-

dagen ook moest komen, “sôame meej oewe vrouw”.

En, burgervader Naterop heeft woord gehouden! Op 

maandag 20 juli 2015 werd een afspraak gemaakt met 

Aart door de burgemeester en zijn vrouw Trudie. Op 

de dag zelf zou het allemaal een beetje te druk zijn ge-

weest voor Aart, zeker als je met hem wil spreken. Met 

te veel mensen bij elkaar kan hij het gesprek niet vol-

gen, maar één op één lukt dat nog prima!

“En ik heb pâas un nei hûerapparaat gehaad, dan kan ik 

dûn burgemiêster teminste goed hûere en verstôan”.

Zichtbaar trots op zijn bezoek namen we afscheid en 

het zal nog wel even hebben geduurd voor de burger-

vader vertrok, want als Aart eenmaal aan het vertellen 

is ben je nog niet weg bij hem.

Hij houdt gewoon van een gezellig praatje en kan nog 

overal over meepraten.

 

(Aart de Graaff: blz. 164, 206)

Sportieve 101-jarige Aart de Graaff 
opent Jeu de boules banen
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In het vorige familieblad heb ik een stukje geschreven 

over “Graven” die in de Pyreneeen wonen. Dat stukje 

heeft geleid tot een bijzondere ontmoeting! Een ver 

familielid, Kees de Graaff uit Den Haag, heeft over dat 

bezoek een leuk verslag gemaakt dat hieronder volgt.

Wat betreft ons bezoek aan Marco de Graaff, Petra de 

Graaff en Eimert en Elaine de Graaff, dat was een aller-

hartelijkste ontmoeting. Wij (Kees de Graaff met part-

ner, hun zoontje en een vriend uit GB) waren daar in mei 

van dit jaar, omdat we plannen hadden om daar ergens 

in de buurt een spirituele community te beginnen. Die 

plannen bestaan nog steeds, maar in de koelkast, om-

dat onze groep nog niet de ideale samenstelling heeft. 

Wij willen er graag wat kinderen bij, omdat wij zelf een 

11-jarig zoontje hebben. Onze voorkeur gaat uit naar 

het zuiden en met name Frankrijk of Spanje, vandaar 

deze verkenningstrip. We hebben heel wat landgoede-

ren gezien, al dan niet met bestaande gebouwen erop. 

Het kwam wat dat betreft ook goed uit dat onze verre 

nicht Petra daar makelaar is. Zij heeft ons een paar 

mooie objecten kunnen laten zien. Ik was Marco, Ei-

mert en Elaine en Petra op het spoor gekomen door het 

stukje in Graafwerk waarin beschreven werd hoe deze 

Graven in de loop der jaren naar de Pyreneeën vertrok-

ken waren.

Als eerste ontmoetten we Marco en Eimert en Elaine 

op het terras van een eetcafé in Massat. Het is natuur-

lijk heel interessant om familieleden te ontmoeten van 

een graventak die de onze maar liefst negen generaties 

geleden voor het laatst gezien heeft. Je kent elkaar he-

lemaal niet, en toch is er wel een bepaald gevoel van ver-

bondenheid. Er werden links en rechts wat knuffeltjes 

uitgedeeld en we mochten bij Marco blijven logeren.

Dat was een belevenis op zich. Marco woont op een 

berghelling die alleen te voet bereikbaar is. Het huisje 

is oorspronkelijk een oude berghut/schuur die hij hele-

maal omgebouwd heeft tot een mooi huisje. Hij zorgt 

Van het een komt het ander
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voor zijn eigen stroom en water en verbouwt allerlei 

eetbare gewassen in zijn tuin. Aan ruimte geen gebrek. 

Er leven zelfs twee slangen in zijn tuin waar hij een 

vriendschappelijke band mee opgebouwd heeft. Het 

logeren was een tamelijk hilarische aangelegenheid, 

want we lagen allemaal op de bovenverdieping/zolder 

en daar is ook het toilet in dezelfde open ruimte. Dat 

betekende dat iedere keer als er iemand even moest, de 

rest kon mee genieten.

Maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben uit-

gebreid met Marco gekletst onder de fantastische 

sterrenhemel en gesmikkeld van wat hij voor ons had 

klaargemaakt. De volgende dag zijn we allemaal gaan 

lunchen bij het genoemde eetcafé en daar voegde Petra 

zich bij ons. Zoals gezegd liet zij ons daarna de nodige 

objecten zien die misschien geschikt waren voor onze 

community-plannen. Enkele daarvan waren echt fan-

tastisch met een prachtig uitzicht op de besneeuwde 

toppen van de Pyreneeën. Er staat daar sowieso veel 

te koop voor weinig geld. Het is daar volgens Petra echt 

een kopersmarkt. Na afloop nodigde Petra ons uit bij 

haar thuis waar we haar kippen en andere huisdieren 

gezien hebben en zelfgemaakte vruchtendrank gedron-

ken hebben. Heerlijk!

Het was al met al maar een kort bezoekje, maar dit ge-

bied en haar bewoners hebben grote indruk op ons ge-

maakt. Het is het land van de Katharen, de vrijgevochten 

gnostici die in de 12e en 13e eeuw niets van de onder-

drukking door de katholieke kerk moesten hebben.

De paus organiseerde talloze kruistochten tegen hen 

en heeft ze uiteindelijk met behulp van de inquisitie tot 

de laatste Kathaar geëlimineerd. De arm van de katho-

lieke kerk reikte zelfs tot ver over de Pyreneeën waar de 

laatste Katharen een goed heenkomen hadden gezocht. 

De verspieders liepen zelfs in Barcelona rond. Die vrije 

sfeer hangt daar nog steeds. Men gaat het liefst zijn ei-

gen gang, hakt hier en daar een boom om voor brand-

hout, het klimaat is daar zo ideaal qua regen en zon dat 

het groen er weer pijlsnel omhoog schiet, men verbouwt 

wat wiet en trekt zich verder weinig van Parijs aan. Ook 

wat het bouwen en verbouwen van huizen betreft wor-

den de regels met veel creativiteit omzeild. Het lokale 

bestuur, de commune, neemt een sterke plaats in.

Die sfeer beviel ons uitstekend, dus we gingen met een 

voldaan gevoel weer naar huis. Of wij ons als nieuwe 

lichting graven daar ook zullen vestigen zal de toekomst 

leren, maar deze streek heeft wel een plekje in ons hart 

veroverd. Dus…. wie weet!

Een beetje van Piet de Graaf uit Deventer en veel van 

Kees de Graaff uit Den Haag.
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Geachte Graven en Gravinnen en overige naamdra-

gers binnen onze stichting,

U zult waarschijnlijk door de e-mailwisseling en de 

schriftelijke contacten van de afgelopen periode be-

grepen hebben, dat ik niet meer in het bestuur van 

onze stichting zit. Daarom hecht ik er waarde aan om 

middels onze schitterende periodiek “Graafwerk” af-

scheid van u te nemen. Ik sluit hiermee een lange pe-

riode af van actieve bemoeienis met de stichting en de 

periode die daaraan is vooraf gegaan.

In mei 1970 ben ik begonnen met stamboomonder-

zoek te doen met als enige uitgangspunt het trouw-

boekje van mijn ouders. Voor de rest wist ik er niks 

van. Ik ben met een ringbandje begonnen waarin ik per 

gezin van iedereen de persoonsgegevens noteerde. 

In mijn onschuld ben ik begonnen met een genealogie 

en een kwartierstaat. Tot op heden werk ik nog steeds 

aan beide items. Ik beleef er nog steeds veel plezier 

aan, zij het dat het tempo wat lager ligt.

Na enige maanden heb ik mij “ingelezen” om niet he-

lemaal als een analfabeet naar het Rijksarchief in Den 

Haag te gaan. Meestal ging ik elke zaterdagochtend 

om negen uur naar Den Haag en ’s middags om een 

uur of drie kwam ik weer thuis met een schat aan ge-

gevens in de vorm van fotokopieën. Het liep aardig in 

de kosten, maar ik had het er graag voor over (en dat is 

door de jaren heen zo gebleven). 

Met de naam “De Graaff” liep ik in Den Haag al gauw 

vast en toen ik daar een acte vond waar de geboorte-

plaats Meeuwen werd vermeld, ging ik verder zoeken 

in het archief in       ’s-Hertogenbosch. Na een enkele 

keer vruchteloos zoeken sprak de beheerder van de 

leeszaal mij aan en vroeg mij wat ik zocht. We kwamen 

in gesprek en hij vertelde mij dat er sinds enkele jaren 

een streekarchief in Heusden is, waar ik waarschijnlijk 

beter zou kunnen slagen. 

Inmiddels was het 1987. Ik had mij intussen geabon-

neerd op het Genealogisch Tijdschrift voor Midden- 

en West-Brabant, uitgegeven door Piet Sanders uit 

Eindhoven. Op een keer keek ik het bezoekersregister 

in, waarin de namen en adressen van twee “Graven” 

stonden namelijk Cees en Piet de Graaff. Enthousiast 

ging ik naar huis, pakte de telefoon en probeerde bei-

de heren aan de telefoon te krijgen. Helaas tevergeefs 

want ze waren met vakantie (in mijn gevoel hadden 

die mensen een hele lange vakantie). Toen het con-

tact eenmaal gelegd was, konden we kennismaken en 

gegevens uitwisselen zodat iedereen er een aanzien-

lijk aantal gegevens bijkreeg. Een aantal keren gingen 

we gezamenlijk naar het archief in Heusden zodat wij 

met z’n drieën een respectabele productie aan akten 

hadden. Die werden door de leeszaalbeheerder geko-

pieerd en aan het einde van de dag kon ik 150 akten 

meennemen. De overige akten die hij nog kopiëren 

moest, ook 150 stuks, zou hij nasturen. Ik ben toen 

maandenlang bezig geweest om alles uit te werken. Ik 

had een drukke baan en dan ging ik vaak zitten “stam-

bomen” in de kleine uurtjes. 

Door Cees de Graaff kwam ik in contact met Jan de 

Graaff uit Almkerk die dacht niet in de stamboom De 

Graaff te zitten. Met wat documentatie heb ik hem la-

ten zien  dat hij wel in de stamboom thuishoort waarop 

hij een bevlogen stamboomonderzoeker werd en later 

een trouw bestuurslid. Om gezondheidsredenen is hij 

uit het bestuur gegaan maar hij bleef tot eind decem-

Afscheid Arie
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Overleden 
Willem de Graaff

weduwnaar van Maria de Graaff-de Rooy

overleden 30 november 2012, blz.208 Xlao

Johannes Kant 

(echtgenoot van Bastiana Kant-de Graaf)

Overleden te Almkerk  op 17 oktober 2013 

Bastiana Kant- de Graaf 

(weduwe van Johannes Kant)

Overleden te Almkerk op 30 juli 2014 

Hendrikus Lambertus Kuijpers 

(echtgenoot  van Adriana Kuijpers-de Graaf)

Overleden te Nijmegen op 30 maart 2015 

(blz. 285/286)

Marcelus Pieter van Rijswijk

echtgenoot van Jannie Adriana de Graaff

Overleden te Willemstad 10 mei 2015, blz. 256 Xllad

Mar van Rijswijk heeft vele jaren  onze reünie  samen 

met Jannie  georganiseerd

Geboren
Rens de Graaf, 10 februari 2012

Pleun de Graaf, 5 mei 2014 

kinderen van Jarno de Graaf en Janneke Vugts

kleinzoon en kleindochter van Henk de Graaf

Pim Florus (Pim) 29 maart 2013 

zoon van Niels Valen en Els in ‘t Veldt

kleinzoon van Gerrie de Graaf en Bram in ‘t Veldt

Marius Julius Berthold Alexander de Graaf 

13 juli 2013 zoon van Joost de Graaf en Constance Ko-

ningsberger, kleinzoon van Bert de Graaf en Hetty Vos

Familieberichten

ber 2013 een prima eindredacteur van “Graafwerk”. 

Aan de samenwerking met Cees de Graaff kwam een 

einde in 2001, toen hij helaas is overleden. 

In 1997 heb ik een familievereniging opgericht  die we  

in 1998 veranderd hebben in een stichting, waarvan 

ik van 1998 tot en met 2006 voorzitter mocht zijn, 

daarna bestuurslid tot medio 2015. In 1998 heb ik 

door wijlen de heer K.W. van Hilten uit Utrecht, hij was 

heraldicus en ontwerper,  ons familiewapen laten ont-

werpen en registreren bij het Centraal Bureau voor 

Genealogie onder Nr.753.

Alle naamdragers “de Graaff” en “de Graaf”, die afstam-

men van Jan Ariensz Bastiaensz de Graeff, zijn gerech-

tigd dit wapen te voeren. Op één van de reünies heeft 

het bestuur een vlag met het familiewapen gepresen-

teerd. Door het gebrek aan kopij voor “Graafwerk” is 

in december 2013 besloten de uitgifte van het blad op 

te schorten. Eind 2014 heeft Ad de Graaf uit Andel het 

bestuur benaderd dat hij wat “Graafwerk” betreft met 

enige hulp de “kar wel zou willen trekken”. Inmiddels 

zijn er weer twee “Graafwerken” verschenen, waar ik 

bijzonder trots op ben.

Hoe het verder zal gaan met de stichting is ongewis. 

Veel is afhankelijk van de bereidheid om zich hiervoor 

in te zetten. Van harte hoop ik – dat zal u niet verbazen 

- dat de stichting een lang leven is gegund.

Ik ga afronden. Met velen van u heb ik in de loop der 

jaren – al dan niet telefonisch - contact gehad of ont-

moet op de reünie van de stichting. Dat was tot groot 

genoegen. U komt mijn dank toe voor het aanleveren 

van genealogische gegevens, foto’s of andere bijdra-

gen aan de stichting. Graag hoop ik u nog eens op een 

familiereünie te ontmoeten, waarbij wij onder het ge-

not van de een of andere versnapering herinneringen 

kunnen ophalen of van gedachten kunnen wisselen 

over stambomen in de meest brede zin.

Het ga u allen goed.

Hartelijke groet,  Arie C. de Graaff

Capelle aan den IJssel, 25 oktober 2015

(blz. 309, 361)
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thuis in de gra�sche wereld

www.hoofdstelnummer.nl 
www.hoofdstelnummer.be

www.fahrkopf-Nummern.de

Handelsdrukwerk   •   Printwerk   •   Vormgeving en ontwerp   •   Sponsored media   
Advertentiewerving   •   Magazines   •  Hoofdstelnummers   •  Veilingkaarten

Uw bedrijf ook een eigen magazine?
Denk eens aan uw eigen sponsored magazine of 

relatiemagazine bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum. 
Gedrukt en volledig als pdf-bestand.

Meer weten? Ad de Graaf Media   0416-760400/06-52408169 of mail naar info@addegraafmedia.nl
wij doen de verkoop u betaalt weinig tot niets

Hoofdstraat 28  4265 HK Genderen  T (0416) 76 04 00  info@addegraafmedia.nl  www.addegraafmedia.nl
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