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Van de voorzitter
Na geweldig mooie nazomer mogen we misschien ook van een kleurrijke herfst
genieten.
Voor het bestuur van de Stichting was de afgelopen periode ook een tijd om
tevreden te zijn. Tijdelijke penningmeester Arco de Graaff werd afgelost door
Marlijn Dekker-de Graaff. Tevens is Adrie Kuijpers-de Graaf uit Genderen toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid, zij is tevens eindredacteur van
Graafwerk. Gelukkig zijn wij ook met Maaike van Herwijnen die onze website beheerder, Corry de Graaff, gaat helpen met de nodige aanpassingen. Maaike heeft
een cursus “Webpage designer” gevolgd wat goed van pas komt.			
			
Arco is op een passende wijze bedankt voor de tijdelijke invulling van het penningmeesterschap.
Voor u ligt de tweede uitgave van dit jaar van Graafwerk. De redactie heeft weer
voor interessante artikelen zorg gedragen. Maar hoe lang nog kunnen wij hier
mee doorgaan? Helaas heeft een groot aantal leden de financiële bijdrage van
€ 20,00 nog niet overgemaakt op rekening van de Stichting. Vergeten iets over
te maken is een veel voorkomend verschijnsel, het overkomt mij ook wel eens.
Daarom een dringende oproep, kijkt u na of u wel of niet betaald heeft. Onze
nieuwe penningmeester gaat, zodra zij ingewerkt is, u ook telefonisch of per email benaderen. Zonder uw financiële bijdrage is het moeilijk voor de stichting
Graafwerk uit te blijven geven.
Volgens de troonrede, afgelopen 3e dinsdag in september, gaat 75% van de ouderen er financieel op vooruit. Hierbij onze bankrekening; NL71 INGB 0008
4069 93 t.n.v. Stichting J.A.B. de Graaf.

Ad de Graaf Andel
info@addegraafmedia.nl

Ik wens u, een plezierig en informatief leesgenot bij het doornemen van deze
Graafwerk, en een prettig laatste kwartaal van het mooie jaar 2016.

Redactieadres
Ad de Graaf Media
Hoofdstraat 28
4265 HK Genderen
Tel. 0416-760400
info@addegraafmedia.nl

“Nergens gaat de vergankelijkheid van het leven zo
prachtig gekleed als in een herfstig bos”
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Nostalgie
Een groot deel van de genealogie van de familie de
Graaf(f) speelt zich af in het Land van Heusden en Altena. Dat past ook in de tijdgeest, lange tijd was men
over het algemeen honkvast. Dat is zeker van toepassing geweest op de familie de Graaf(f) waar vaak het
beroep van landbouwer en molenaar werd uitgeoefend. Enkele takken zochten hun toekomst richting
Westland en sommige families emigreerden.
In de 20e eeuw echter kwam de mobiliteit van de werkende mens goed op gang. Vooral jonge mensen trokken naar de grote steden, maar hielden de band met de
ouders, grootouders en andere familieleden nog lang
in stand door bezoekjes en logeerpartijen. Daardoor
heeft de daarop volgende generatie vaak nog fragmentarische herinneringen aan die uitstapjes.
Dat is ook bij mij het geval en ik ben ervan overtuigd
dat velen van jullie ongeveer dezelfde ervaringen zullen hebben.
Onze autochtone familieleden zullen ongetwijfeld
beweren dat er van die herinneringen niet veel klopt,
want ….. en vul maar in. Ik neem direct aan dat ook mijn
verhaaltjes gekleurd zijn, door de leeftijd waarop ik ze
heb beleefd en zeker ook door de factor tijd.
Om een indruk te geven van de periode waarin deze
belevenissen speelden vermeld ik ( XIIIi) dat ik de jongste van een gezin van 11 kinderen ben en geboren in
1942.
Wij woonden in Overschie waar mijn vader, Eimert de
Graaff (XIIa) hoofd van een “School met den Bijbel”
was. Hij was een zoon van Eimert de Graaff (XIa) en
Gijsbertje Poorter.
Opa de Graaff woonde in Wijk en Aalburg en was
kleermaker van beroep, maar oefende allerlei werk-

zaamheden uit die voor de gemeenschap van belang
waren, zoals zondagschoolmeester, begrafenisondernemer, voorlezer in de kerk enz. Aan mijn grootvader
heb ik geen herinneringen, maar wel aan mijn oom
Dirk de Graaff (XIIb) die hetzelfde beroep uitoefende
als grootvader en in het ouderlijk huis, aan het Kruis, is
blijven wonen.
Ik zie hem nog in kleermakerszit op de werktafel zitten. Als ik binnenkwam verwelkomde hij me met een
stem die grote indruk op mij maakte. Daarbij gevoegd
het schitterende dialect en voor mijn gevoel was ik dan
in een andere wereld beland. Mijn eigen vader overleed toen ik 5 jaar was en ik was ervan overtuigd dat
mijn vader een evenbeeld van oom Dirk geweest moet
zijn. Later bleek dat niet helemaal te kloppen, maar
indruk maakte oom Dirk wel op mij. Lang duurde zo’n
oponthoud in de kleermakerij niet, want tante Ger
(Gerretje Opstelten) kwam al snel op het lawaai af en
loodste ons dan naar de huiskamer waar ik meteen allerhartelijkst werd geknuffeld en gezoend. Hoewel ik
niet alles goed kon verstaan, was het zeer duidelijk dat
wij zeer welkom waren. Dan kwam al snel de vraag of
we al bij de tantes waren “gewiest”. Veel later heb ik
begrepen waar die vraag toe diende. Drie vrijgezelle
zussen van oom Dirk woonden in het nieuwgebouwde
huis naast dat van oom Dirk en blijkbaar was het van
belang wie wij op zo’n dag als eerste bezochten. Er was
dus sprake van enige rivaliteit. Die tantes, tante Gijsje,
tante Dirkje en tante Marie waren best lieve mensen,
maar bij oom Dirk en tante Ger was voor mij meer te
beleven. In mijn geheugen staan de volgende zaken gegrift.
Oom Dirk die een emmer gevangen vis leeggooit in de
varkenstrog en de gillende varkens die dat alles met
graten en al smakelijk naar binnen werkten. Ik hoor dat
gesmak nog.
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Van links naar rechts:
Tante Marie de Graaff, tante Gijsje de Graaff, tante Mien de Graaff, tante Emma de Graaff, tante Maaike de Graaff en tante Dirkje de Graaff.

Mijn neef Jan de Graaff (XIIIk) die mij liet zien hoe hij de
geit kon melken. Dat was wat voor een stadse jongen!

uit de bijbel. Dat was niet anders dan bij ons thuis,
maar die stem!!! Sprakeloos was ik.

Het fruit dat daar in de boomgaard groeide en dat je
zomaar mocht eten, ook die enorme blauwpaarse pruimen. De bramen in de moestuin van de tantes, de bloemenbedden die bedoeld waren voor “de vaas”. De geur
op zolder van (gedroogde) appeltjes. Er werd verteld
dat die in het weekend bij de bakker werden gedroogd
in de oven. En dan die verhalen over de enorme snoeken, het poeren met als resultaat een emmer met paling. “Dan lulde niet meer waar jonge”.

Dan naar de tantes, waar onmiddellijk werd geïnformeerd hoe het bij oom Dirk gegaan was. Ik begreep
toen al niet waarom dat van belang was, want ze woonden er n.b. naast. Ze zouden het dus wel beter weten
dan wij. Maar ook daar werden wij verwend. Soms
waren de meisjes van het handwerkgroepje van tante
Gijsje aan het oefenen. Ik vond dat gegiechel redelijk
interessant. Op oude enveloppen werden de tantes
altijd vermeld als “Aan de dames de Graaff”. Dat was
wel handig, want de samenstelling van de drie tantes
wisselde nogal eens.

In mijn herinnering aten wij bij zo’n bezoek tussen
de middag warm, aardappels, boontjes en een stukje
vlees of een balletje gehakt en meestal bij oom Dirk en
tante Ger.
En tenslotte, aan het eind van de maaltijd, las oom Dirk

Hoewel de bezoeken zich vooral beperkten tot de genoemde familie, heb ik ook vage beelden van een halfbroer van mijn vader, oom Eimert de Graaff en tante
Heiltje Kleinloog. Hij was manufacturier en zij was on-
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derwijzeres. Het echtpaar was kinderloos, maar gek
op kinderen. Tante Heiltje was een dik propje, reuze
hartelijk en had ook al een bijzondere stem.
Dan staat mij nog een zekere ome Marien en tante Cor
voor de geest. Ome Marien had een bijzonder gehoorapparaat, dat ik toen niet als zodanig kon herkennen.
Een bijzonder ding was het wel, die koperen toeter.
Door toevallige omstandigheden heb ik later meer gezien van het Land van Heusden en Altena. Mijn oudste
zus Bep de Graaff trouwde met Jos van Essen en zij
gingen wonen aan de Nieuwendijk waar mijn zwager
politieagent was. Als jongste van het gezin ging ik vaak
logeren bij een oudere broer of zus en zo heb ik menige vakantie doorgebracht aan de Nieuwendijk waar
ik mij voornamelijk zelf moest vermaken aangezien het
huwelijk van mijn zus kinderloos is gebleven. Ook daar
heb ik herinneringen aan die muurvast in mijn geheugen zitten. Ik mocht regelmatig meerijden met Kees
van den Koppel als hij met paard en wagen het brood
ging bezorgen dat thuis in de bakkerij werd gebakken.
Kees was een vrolijke kerel en op de zaterdagen kon er
onderweg, volgens mij, bij de klanten wel af en toe een
borreltje af. Ik weet nog dat het paard zo goed de weg
wist dat wij, ondanks dat Kees in slaap was gevallen op
de bok, toch veilig thuis kwamen. Onderweg mocht ik
af en toe een krentenbol of iets dergelijks uit de “la”
halen. Dat was een lade aan de achterkant van de wagen waar die artikelen in werden bewaard. Nooit meer
zulke heerlijke krentenbollen gehad!
Het slapen op het zolderkamertje bij zus Bep vond ik
uitgesproken eng. Om daar te komen moest ik via de
trap over de grote zolder waar allerlei in beslag ge-

nomen vistuig stond, zoals hengels, fuiken en ander
strooptuig.
Naast het huis van mijn zus Bep was een boomgaard en
daarnaast had je de winkel met woonhuis(je) van twee
ongetrouwde dames die Betje en Naantje heetten.
Meer weet ik niet van hen en wellicht heb ik de namen
ook verkeerd gespeld, maar echte Nieuwendijkers zullen zeker weten over wie ik het heb. Mijn zus had het
zo geregeld dat ik daar regelmatig mocht helpen in de
winkel. Nou ja winkel, het was eigenlijk een flinke huiskamer die vol gepropt stond met huishoudelijke artikelen, snoep, vishengels, klompen enz. enz. Het helpen
bestond vooral uit het uitpakken van de spullen die van
de groothandel kwamen. Prachtig vond ik dat, vooral
als het snoep moest worden verdeeld over de winkel.
En dan nog de tochten met een vlet door de Biesbosch.
Wat een avontuur, in ieder geval die keer dat de schipper zich verkeken had op het tij, toen was er nog eb en
vloed. Uren hebben we moeten wachten in het droog
gevallen vletje. Mijn zwager Jos was dan niet van het
soort dat een kind wilde gerust stellen, maar kwam
juist met de verschrikkelijkste opties.
Aan de overkant nij zus Bep woonde de familie Arie en
Teun Heijstek waar mijn zus en zwager mee bevriend
waren. Zij hadden een dochtertje dat iets jonger was
dan ik en daar speelde ik wel eens mee.
Het is een samenraapsel van persoonlijke gebeurtenissen geworden, maar ik hoop dat er lezers zijn die
dingen herkennen.
Piet de Graaff, Deventer
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Mijn herinneringen aan
“Ome Wim”
In “Graafwerk” van december 2015 was een interview
met mij opgenomen over het fokken van geiten en hoe
ik tot die hobby ben gekomen. Mijn grote voorbeeld
daarin was mijn oom Wim, de broer van mijn vader
(Adriaan) waar we jarenlang naast woonden aan de
Provincialeweg Noord in Almkerk.
Deze keer wil ik wat vertellen over oom Wim en hoe
we onze hobby deelden.
Door zijn grote kennis van de veehouderij en zijn betrokkenheid bij het verenigingsleven, werden wij nogal
eens gevraagd als keurmeester op de geitenkeuringen.
Omdat we bij bezoeken aan de keuringen door het hele
land altijd samen waren dacht men in de geitenwereld
vaak dat wij vader en zoon waren.

In iedere provincie in Nederland hebben we weleens
geiten gekeurd. Daarbij gaven we onze ogen goed de
kost, voor het geval we voor de fokkerij een nieuwe
bok moesten kopen.
Toen er voor de vereniging een nieuwe Toggenburger
bok moest komen, kwamen we uit in Westerbork in
Drenthe bij een gerenommeerde fokker die drie bokken te koop had. De kwaliteit van de bokken was nogal
verschillend, maar het kennersoog van oom Wim had
al snel de beste bok uitgezocht, maar de fokker wou
met alle geweld ons een andere bok verkopen. Toen
deze man een beetje uit de buurt was fluisterde oom
Wim: “die vent denkt zeker dat wij in Brabant van lotje
getikt zijn, maar daar trappen wij mooi niet in”.
Oom Wim is tot op hoge leeftijd leergierig gebleven.
Toen we voor de eerste keer een nationale schapenkeuring bezochten in Utrecht en wij terug naar Almkerk reden, merkte hij terloops op dat hij een heel leerzame dag had gehad. Hij was toen de tachtig al ruim
gepasseerd.
Toen oom Wim zijn weilanden niet meer zelf in gebruik
had en er in de zomer koeien van een boer uit de buurt
werden geweid, mochten mijn schapen in de winter
het overgebleven gras afweiden. En zo had oom Wim
toch nog het hele jaar vee op zijn land en had hij nog
wat omhanden.
Als we de schapen in het voorjaar gingen verzamelen
was steevast zijn gezegde:
“eerst goeie maatregelen nemen anders kunnen we
ze in het dorp gaan vangen”.
In de zomer stond mijn schapenram altijd op het gras
achter zijn boerderij en ging ik die om de twee dagen
verzetten en tegelijk een praatje maken over van al-
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les en nog wat. Gespreksstof was er altijd genoeg. Ik
moest altijd ruimschoots van te voren aanstalten maken om weg te gaan, want als hij dacht dat ik ging vertrekken sneed hij snel een nieuw onderwerp aan en
moest ik mij altijd haasten om op tijd thuis te zijn voor
het avondeten.

hem gelukkig bespaard gebleven want op de dag dat
hij naar een verpleeghuis zou gaan is hij op tweeënnegentig jarige leeftijd overleden.

Het laatste halfjaar dat oom Wim in zijn boerderij aan
de dijk woonde ging zijn geestelijke gezondheid snel
achteruit en vaak uitte hij zijn angst om in een verpleeg- of verzorgingshuis terecht te komen. Dat is

Jan de Graaf, Nieuwendijk

Ik bewaar aan oom Wim door onze gezamenlijke hobby
en interesse in de dieren fijne en mooie herinneringen.

(door oom Wim ook wel
Jan van tante Sientje genoemd)

Hebt u dat ook wel eens…..??
Een toevallige ontmoeting, je stelt je voor en… wederzijds wordt de naam de Graaf uitgewisseld. Hè dat
is ook toevallig…. familie?? Is de eerste vraag die dan
wordt gesteld.
Zo’n ontmoeting had ik deze zomer toen wij in groepsverband een rondreis maakten door Canada. Al bij de
deelnemerslijst had ik geconstateerd dat boven mijn
naam ook een Mevr. W. de Graaf was vermeld. Ook bij
het inchecken op Schiphol was de vraag aan de balie;
hè ik heb al een W. de Graaf, das ook toevallig, bent u
familie?
Bij de kennismaking in Vancouver was dat bij het aan
elkaar voorstellen ook direct mijn vraag aan mijn reisgenote Rina (Wouterina) de Graaf wonende in Huizen (Nh).
Nou dat zal wel niet zei ze, ik woon al mijn hele leven in
het Gooi, maar mijn vader kwam uit een klein Brabants
dorpje genaamd Dussen, maar dat zult u vast niet kennen.
Nou dat dorpje kende ik natuurlijk wel en sterker nog
een deel van onze “gravenfamilie” komt uit Dussen.
Uiteraard hebben we deze informatie met elkaar gedeeld en ik heb haar beloofd het bij thuiskomst uit te
zoeken.
Wouterina is geboren op 8-3-1953 en haar vader was
Teunis de Graaf geboren op 3-9 1922 in Dussen.

Nu ben ik niet er goed in het speuren in de historische
gegevens maar toch gezocht naar een aanknopingspunt in het boek, “Vierhonderd jaar Graven”.
Deze zoektocht leverde echter niets op.
Ook contact met onze beheerder van de database
Kees de Graaff leverde geen match op.
Ik heb Rina gemaild dat we waarschijnlijk dan toch
geen familie zijn, maar ….. je weet het toch maar nooit.
De link met Dussen was wel heel frappant.
Misschien toch nog iemand in de familiekring die een
aanknopingspunt ziet?
Wim de Graaf
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De genealogie van de Stichting

Jan Ariensz Bastiaensz de Graeff
Ongeveer 45 jaar geleden is Arie de Graaff begonnen
met het uitzoeken van zijn stamboom. Arie, niet meer
een van de jongsten, heeft vorig jaar te kennen gegeven
het bijhouden en uitbreiden van de genealogie d.m.v.
een database te willen beëindigen. Aan zijn levenswerk zou daarmee een einde komen. Het bestuur was
niet gelukkig met dat idee. Omdat deze gegevens niet
verloren mogen gaan werd eind vorig jaar een oproep
geplaatst voor een opvolger. Ik heb aan deze oproep
gevolg gegeven. Het betekent een nieuwe impuls voor
mijn eigen familiegenealogie, waarin naast vele Graven
ook ouders, voor- en nageslacht van mijn moeder en
vrouw zijn opgenomen. Bij het opzetten van mijn eigen
stamboom, waaraan ik nu 13 jaar bezig ben, heb ik veelvuldig het standaardwerk “Vierhonderd jaar Graven”
geraadpleegd. Het bleek en blijkt nog steeds een enorme rijke bron waaruit men kan putten. Het interessante
van het boek is dat, naast de genealogie van De Graaf(f).
het de generaties in de context van hun tijd plaatst. Dit
door middel van de toenmalige geschiedenis van land,
regio en eigen plaats te beschrijven. Daarnaast is het
boek boeiend door de grote hoeveelheid geraadpleeg-

de bronnen die erin opgenomen zijn. Arie was een zeer
actieve genealoog die ontelbare uren in de archieven
heeft gespeurd naar voorouders. Daarbij veel heeft hij
talrijke doop-, trouw-, en begraafboeken, bladzijde voor
bladzijde doorzocht het soms het onleesbare handschrift ontcijferd.
In de huidige tijd kan men het onderzoek naar voorouders doen vanuit huis. Heel veel bronnen zijn door
vrijwilligers en archiefmedewerkers de laatste jaren
gescand. Steeds meer archiefinstellingen stellen deze
scans in gedigitaliseerde vorm op het internet ter beschikking. Daardoor wordt het zoeken naar voorouders
stukken gemakkelijker. Zo kan men op zijn of haar pc de
scans van de originele boeken en registers doorwerken.
Genealogisch onderzoek maakt een behoorlijke groei
door. Steeds meer mensen blijken zich te interesseren
voor hun voorouders en dat uit diverse drijfveren. Men
wil weten van wie men afstamt, mogelijk met de vraag of
er verwantschap is met een bekende Nederlander. Soms
doen er geruchten in de familie de ronde over een voorvader die betrokken zou zijn geweest bij een belangrijke
historische gebeurtenis zoals een reis naar Oost-Indië

GRAAFWERK

ten tijde van de VOC of deelname aan de tocht van Napoleon naar Rusland. Andere motieven zijn het opsporen van de biologische ouders van adoptiekinderen of
het proberen na te gaan van erfrechtelijke aspecten bij
de overdracht van onroerende goederen. Verscheidene
mensen gebruiken genealogisch onderzoek voor het
opsporen van onbekende bloedverwanten en herstel
van verloren gegane familiebetrekkingen, het doorgeven van familiegewoonten, beroepen en tradities in
opeenvolgende generaties. Denk hierbij aan het van generatie op generatie voorkomen van eenzelfde beroep
boeren, (water)molenaars, dokters. Genealogie kan ook
een opvoedkundige betekenis hebben. Men leert zorgvuldig om te gaan met het erfgoed van de voorouders.
Mijn bemoeienis met de stamboom van de stichting
richt zich in de eerste plaats op het bijhouden van mutaties die ik door deelnemers aan de stichting doorkrijg.
Ook krijg ik vragen van mensen die hopen op een connectie met onze genealogie. Dan speuren de vrager en
ik of die verbintenis er echt is. Genealogie wordt dan
een manier van puzzelen: van twee kanten werk je aan
een puzzel en je tracht beiden het ontbrekende stukje
te vinden om de twee genealogieën met elkaar te verbinden. Dat is een boeiend onderdeel van dit werk. Verder ben ik bezig nog meer bloedverwanten in de archieven te vinden om de stamboom aan te vullen door o.a.
de ‘open eindjes’ proberen te gaan vullen. Denk hierbij
aan het alleen weten van de doopdatum en niet die van
het begraven. Ik ga dan uit van onvolledige gegevens uit
het boek “Vierhonderd jaar Graven” en de aanvullingen
die in de afgelopen jaren in de database geplaatst zijn.
Daarnaast raadpleeg ik de gepubliceerde gegevens en
/ of digitale scans van diverse archiefinstellingen. Zie
o.a. wiewaswie.nl, die landelijke informatie verstrekt
en salha.nl van het Streekarchief Langstraat Heusden
Altena. Deze laatste website is zeer toegankelijk en de
scans van de oorspronkelijke akten zijn vrij gemakkelijk
te raadplegen. Ook dit is puzzelen om de ‘open eindjes’
te vullen. Soms lukt dat, soms niet en heel soms tref je
het dat blijkt dat er nog meer kinderen in hetzelfde gezin te zijn. Daarnaast raadpleeg ik stambomen die al gepubliceerd zijn. Op het internet zijn verschillende stamboomfora waar mensen gegevens van de stamboom die
zij onderzoeken hebben geplaatst, b.v. via geneanet.nl.

Via ‘zoek’ kan men een te zoeken naam invullen. Wanneer je je aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven worden dan regelmatig berichten doorgegeven dat
er nieuwe gegevens gepubliceerd en te raadplegen zijn
in andere stambomen waarin de naam ‘De Graaf(f)’ in
hun genealogie voorkomt.
Het valt mij op dat er erg weinig mutaties door de deelnemers van de stichting doorgegeven worden. Alle
deelnemers zullen op de een of andere manier zich
verwant voelen aan de genealogie van de Stichting Jan
Ariensz Bastiaensz de Graeff. Ik stel me zo voor dat veel
van u gestart zijn met hun eigen stamboompje. Meestal
begonnen bij jezelf, aangevuld met gegevens van je
naasten, grootouders van beide kanten, ooms, tantes,
neven, nichten. Op een gegeven moment is het verzamelen van die gegevens klaar en stagneert het zoeken.
Door drukke werkzaamheden of andere hobby’s komt
het er niet meer van om verder te gaan. Ook aanvullingen die in de loop der jaren wel bekend worden, b.v.
door een overlijden, een nieuwe relatie in de familie of
een geboren kind, worden niet meer aangevuld. Het is
jammer dat deze op dat moment betrekkelijk gemakkelijk te verkrijgen gegevens niet vastgelegd worden.
De genealogie van de stichting kan de nieuw verkregen gegevens opnemen in de database. In ‘Graafwerk’
worden mutaties, als geboorte, overlijden en huwelijk,
wanneer u die meldt bij de redactie, afgedrukt. Hebt
u meer gegevens van voorouders ter beschikking dan
kunt u het formulier gebruiken dat op de website van
de stichting staat. Onder de knop ‘contact’ staat het
item ‘mutaties’. Daar vindt men een formulier waarop u
de gegevens kwijt kunt. Om het zoeken in de database
van de stichting voor mij gemakkelijker te maken kunt u
het volgnummer dat in het boek bij een familielid of bij
uw eigen naam staat gebruiken. Ook als u weet dat u de
afgelopen jaren niet de u bekende mutaties hebt door
gegeven kunt u die doorsturen. Na ontvangst van uw
gegevens zorg ik voor opname in de database en stuur u
een uitdraai van uw deel van de stamboom toe.
Met uw hulp kunnen we samen de stamboom van de
stichting weer nieuw leven inblazen!

Kees de Graaff
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Conducteur op de stoomtrein
Goes-Borsele
In het lokale nieuwsblad in Goes, De Bevelanden,
was een oproep geplaatst voor treinpersoneel op de
Stoomtrein Goes-Borsele. Er werden o.a. conducteurs gezocht en dat leek me wel wat. Op naar de introductiedag. In het voorjaar van 2008, aangesteld als
leerling-conducteur, moesten minstens 10 treinritten
gemaakt worden om, via een logboekje, conducteur
te kunnen worden en dat was niet zo eenvoudig. De
dag begint om 08.00 uur met het schoonmaken van
de treinstellen, ja, een stoomlocomotief zorgt voor het
nodige roet. De houten banken en kunstleren zittingen van de 3e klasse hebben elke dag een poetsbeurt
nodig, het pluche van de 1e en 2e klasse moet gestofzuigd worden. Daarna nog de vloeren dweilen en soms
de ramen van de vette vingerafdrukken ontdoen en de
trein is om 09.30 klaar voor gebruik.

Na het met de hand dichtgooien van de deuren en het
fluitje van de HC (hoofdconducteur) vertrekt de trein
om 11.00 uur. De conducteurs controleren en knippen
de kaartjes van de passagiers en heeft men nog geen
kaartje, kan dat ook op de trein gekocht worden. De
eerste stop is in Kwadendamme, aankomst 11.25 uur
en om 11.40 uur arriveren we in Hoedekenskerke. Met
de stoomtrein worden twee ritten gemaakt en uiteindelijk zijn we om 17.00 uur terug in Goes. Hier wordt
de trein geveegd, de vuilnisbakken geleegd en de achtergebleven spullen van de passagiers verzameld. Op
kantoor nog wat administratieve zaken afhandelen en
om 18.00 uur zit de dag erop. Een lange dag dus.
Er zijn dagen dat er ook een motorwagen (railbus) rijdt
en sinds twee jaar ben ik conducteur op dit treinstel.
Word je een dagje ouder, zijn de lange dagen op de
stoomtrein te vermoeiend.
Meer informatie vindt u op de website van de SGB.
http://www.destoomtrein.nl/cms/
Wat is er nu zo leuk aan conducteur op een toeristische spoorlijn?
Ten eerste: de passagiers zijn een dagje uit dus iedereen is goed gemutst. Ten tweede: je wordt de hele
dag gefotografeerd waarbij kinderen en ook vrouwen
(hebben iets met uniformen) met je op de foto willen.

Daarna wordt het conducteurspak, jaren-30-tenue,
aangetrokken. Onder het genot van een kop koffie
worden de bijzonderheden voor de dag doorgenomen.
Zijn er reserveringen, mensen in rolstoelen en fietsers
die met de trein mee willen? Ook storingen aan materieel worden besproken. Om 10.00 uur begeven we ons,
leerling-conducteur, conducteur en hoofdconducteur,
naar het perron om de passagiers te ontvangen en de
nodige vragen te beantwoorden.

Heel mooi zijn ook de reacties van kinderen:
- Tijdens het kaartjes knippen komt er een klein meisje
naar me toe, geeft me een hand en loopt, met toestemming van de ouders, de hele trein met me mee.
Als ik klaar ben loopt ze ook mee naar de conducteursruimte en vindt dat allemaal heel interessant en
is niet van ons, conducteurs, weg te slaan.
- Jongen van 10 uit Rotterdam vertelt dat hij als hij 12
jaar wordt naar Goes verhuist. Begint als machinist
op de minispoorlijn in Hoedekenskerke. Wil daarna
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zelementen. De railbus maakt een noodstop en komt
gelukkig op tijd tot stilstand. De motor van de railbus
valt hierbij uit en de machinist krijgt hem niet meer
gestart. De stoomtrein die ons achterop komt sleept
ons, nadat de passagiers van de railbus overgestapt
zijn en het nodige rangeerwerk is gedaan, terug naar
Goes. Waar we met één uur vertraging aankomen.
conducteur en vervolgens machinist op de stoomtrein worden.
- Oma met kleinzoon van 9 jaar zit voor de tiende keer
met hem op de stoomtrein. Ja, hij komt graag naar
oma in Goes als ze maar met hem naar de stoomtrein
gaat.
- Meisje van drie jaar oud ligt op haar buik op de grond,
is boos en huilt. Ik loop er naar toe. Ze ziet mijn zwarte conducteursschoenen en kijkt omhoog. Ik beweeg
mijn hand opwaarts, ze stopt met huilen en staat op,
loopt zonder naar mij om te kijken terug naar haar lachende ouders.
Verder dit jaar weer een paar bijzondere dingen meegemaakt.
- De railbus moet stoppen omdat er enkele schapen op
de rails lopen, ontsnapt uit een naburig weiland waar
de kudde loopt. Geboren op een boerderij weet ik de
manier om de schapen weg te krijgen. In mijn conducteurspak drijf ik de schapen van de kudde verder weg,
krijgen de ontsnapte schapen dat in de gaten rennen
zij terug naar de kudde waarbij zij over een hoge afrastering springen. Voor de passagiers van de railbus
en van de ons tegemoetkomende stoomtrein die ook
moest stoppen, was dit een bijzonder schouwspel.
- Jongen op de fiets die met zijn mobieltje bezig is en
oordopjes in heeft rijdt, ondanks het rinkelen van de
bellen en knipperen van de lichten op de overweg in
’s Gravenpolder tegen de overwegbomen aan. Zijn
fiets schiet onder de overwegbomen door en valt op
de rails, zelf valt hij op straat, het mobieltje aan gru-

Als laatste iets over de collega’s op de trein waaronder
geen enkele gepensioneerde conducteur. Maar wel andere pensionado’s, zoals een deurwaarder, historicus,
dominee, tapijthandelaar, chemicus, chauffeur op de
dierenambulance, magazijnmedewerker, lerares, filmoperateur etc. Een zeer gemêleerd gezelschap met
hetzelfde doel: je inzetten om met elkaar een stuk cultureel erfgoed in stand houden. Totaal zijn er ca. 180
vrijwilligers bij de SGB, naast conducteurs zijn dat machinisten, onderhoudsmedewerkers, restaurateurs,
en vooral jonge mensen die helpen in de bediening en
het besturen van de minitrein in Hoedekenskerke. Niet
te vergeten het stichtingsbestuur, ook vrijwilligers, die
met kunst en vliegwerk het geheel draaiende houden.

Izaak de Graaf

GRAAFWERK

Graven in de schijnwerper

Internationale Prijs Stefan de Graaf
Stefan de Graaf, zoon van redactielid Wim, is werkzaam als verkeerskundige bij verkeerskundig adviesbureau Coudappel Coffeng in Deventer.
Stefan werkt als projectleider aan het opstellen van
verkeersprognoses, vooral voor overheidsopdrachtgevers in de zuidelijke Randstad. Een aantal aansprekende projecten zijn de studies naar de geplande rijkswegen A13/A16 en Blankenburgtunnel in Rotterdam
die mede op basis van de ingeschatte verkeersbewegingen naar verwachting in 2023 worden opengesteld
voor het verkeer. Voor het doen van deze verkeersprognoses ontwikkelt en innoveert het bureau zijn

eigen verkeersmodelsystemen. In dit kader is er door
Stefan samen met enkele collega’s en de metropoolregio Rotterdam- Den Haag onderzoek gedaan naar de
toepassing van mobiele telefonie-data in het verkeersmodel van Rotterdam.
Wat houdt dit onderzoek nu in is de vraag aan Stefan:
“Infrastructuur aanleggen kost tijd en ligt er voor jaren. Nederland heeft daarom een rijke traditie op het
gebied van verkeermodellen: kwantitatieve ‘voorspellers’ van mobiliteitsstromen. Een verkeersmodel gebruikt gegevens over (geplande) ruimtelijke ordening,
wetenschappelijke inzichten over verplaatsingsgedrag
en zo realistisch mogelijke schattingen van bevolkingsgroei, arbeidsplaatsen, etc. Nu bijna iedereen een mobiele telefoon heeft zijn hier gemeten gegevens over
verplaatsingen aan toe te voegen”. Moderne mobiele
telefoons maken namelijk enkele honderden keren per
dag contact met GSM-masten waardoor locatie en
bewegingen van die telefoons op anonieme basis zijn
vast te stellen. Dit zijn databestanden met een enorme
steekproef, waaruit mobiliteitspatronen kunnen worden afgeleid. Zo wordt door mobiliteitsdeskundigen
onder andere met deze gegevens een inschatting gemaakt van het aantal bezoekers bij grote evenementen, zoals SAIL Amsterdam.
Met deze informatie hebben Stefan en zijn collega’s nu
het verkeersmodel van de regio Rotterdam verbeterd,
waarmee nog nauwkeurig inzichten in verkeersverplaatsingen kunnen worden gemaakt.
Dit onderzoek is ingebracht middels een zogenaamde
“paper” die vakgenoten aanleveren op een jaarlijks
congres van vakgenoten.
Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november
dit tweedaags congres op het gebied van de verkeers-
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en vervoersplanologie. Op het CVS-congres komen
vakgenoten twee dagen bijeen om elkaar te inspireren
met vakkennis. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen
met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak
van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe
inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.
Het CVS-congres 2015 was in Antwerpen op 19 en 20
november. Deze kennisbijeenkomst is populair omdat
van elke deelnemer een actieve bijdrage wordt verwacht zegt Stefan. Dat trekt gedreven vakgenoten aan
met als resultaat een mooie online-kennisbank met
108 papers.
Uit al deze ingeleverde papers wordt een selectie gemaakt van 10 inzendingen die genomineerd worden
voor een prijs. Vakbroeders onder elkaar, maar een
beetje competitie kan geen kwaad. Jaarlijks strijden zij
om de titel ‘beste paper van het CVS’.

Alleen al genomineerd zijn is een grote eer in dit deskundige spelersveld, schrijft het Bureau Goudappel
Coffeng op zijn website. Stefan de Graaf en Klaas
Friso van Goudappel Coffeng wonnen samen met Jeroen Rijsdijk van de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag de 3e prijs met hun paper over de toepassing van
GSM-data. Dit toont onze innovaties op het gebied
van Big Data in concrete praktijksituaties schrijft het
bureau trots.
Een prachtig resultaat voor een van onze familieleden
en om die reden zeker het vermelden waard in ons
familieblad. In November 2016 staat Stefan opnieuw
met een presentatie op het CVS, ditmaal over de inschatting van de sterk groeiende fietsverplaatsingen
in de grote steden.
							
		
Wim de Graaf
Stefan is de zoon van Wim de Graaf blz 288Xlleg
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Jesse
de
Graaf

Airborne
Dit jaar werd de 70 ste Airborne wandeltocht gelopen
in de omgeving van Oosterbeek.
Deze tocht is een herinnering aan de slag om Arnhem
in 1944 en stelt nabestaanden in staat het graf van
hun gesneuvelde familie te bezoeken.
Het was dit jaar een record aantal deelnemers van
36.391 waarvan er minimaal 11 tot de familie de Graaf
behoorde.
Ad de Graaf , kinderen kleinkinderen liepen mee zie
foto alleen Ad de Graaf laat zien hoeveel haar hij verloren is in 42 keer deelnemen. Maar vergis je niet in Arjan de Graaf(maker van de foto) hij liep voor de eerste
keer mee toen hij vier jaar was. Heeft nooit overgeslagen en is nu 38.
blz 287Xllee

Aanstormend talent is
Jesse de Graaf.
Hij nam deel aan de
competitie Rabo platte
banden race regio Altena met succes! In de
catagorie 1 geboortejaar 2008/2009. Hij was aan de
startstreep in Hank, AlmkerkNieuwendijk, Giessen en
Wijk en Aalburg. En steeds 2 of 3e aan de eindstreep,
dus wie weet op welk podium we hem later nog zien.
Jesse is een zoon van J.P.J. de Graaf blz 288 Xllef

Neven- en
nichtendag
Van de kleinkinderen van Jan de Graaf (blz 225 Xlbn).
De ontvangst was in Oisterwijk , met koffie thee en iets
lekkers. Daarna gingen ze naar de oude leerfabriek gegaan en splitste zich in 2 groepen: een groep neven
en een team nichten. Die zich lieten opsluiten in een
escaperoom. De neven wisten zich voor het einde van
de beschikbare tijd uit de werkvloer te bevrijden. Helaas lukten het de nichten niet om op tijd uit de directiekamer te komen. Van deze inspanningen hadden ze
behoorlijke dorst gekregen, dus bezocht men een bierproeverij. De dag werd afgesloten met een bbq samen
met ooms tantes en kleinkinderen. Uiteraard weet wie
van de neven en nichten volgend jaar de organisatie op
zich mag nemen.
Aart de Graaff
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Ontmoeting twee 103-jarigen
Enkele weken geleden vond er een ontmoeting plaats
tussen de twee oudste inwoners van het Land van
Heusden en Altena: Anna Wijnans uit Almkerk en Aart
de Graaff uit Genderen.
In enkele streekbladen stond een artikel over deze
ontmoeting.
Een van de redactieleden van “Graafwerk” heeft Aart
de Graaff gesproken hierover en hem gevraagd hoe hij
dit had ervaren.
Toen hij hoorde dat er in “Antonia” in Almkerk een
vrouw woonde die net als hij, 103 jaar is, was zijn reactie: “die wil ik wel eens spreken en van elkaar horen
hoe onze levens zijn verlopen”.
Door bemiddeling van de burgemeester van Aalburg
kwam er een ontmoeting. Anna kwam op bezoek bij
Aart in de Ruiterhof. Ze wisselden jeugdherinneringen
uit en ook de oorlogstijd was natuurlijk één van de gespreksonderwerpen.
Aart heeft heel erg genoten van deze ontmoeting. Er
zijn niet veel mensen meer van zijn generatie, waarmee hij over zijn kinder- en jeugdjaren kan praten. Van
deze ontmoeting is ook een opname gemaakt, die op
internet is te vinden.

Foto: Joop Lankhaar Genderen

Ook tijdens het gesprek met het redactielid van Graafwerk kwamen veel onderwerpen aan de orde. Na ruim
een uur met hem hebben gesproken, werd het tijd om
op te stappen, want Aart ging zijn twee rondjes over
de gang van het appartementencomplex doen. Hij had
één van de medebewoners waarmee hij altijd enkele
keren per dag zijn rondjes loopt al langs zien komen.
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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.
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