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Van de voorzitter
Ja, een voorzitter die in juni 75 jaar wordt en volgens de statuten af moet

treden, er is iets voor te zeggen. Op die  leeftijd kun je veel  bestuurlijke- 

en levenservaring hebben maar verjonging is vaak ook niet verkeerd.                             

                                                                                                           

Jongeren, en daar bedoel ik mensen mee die net gepensioneerd zijn, brengen 

vaak goede ideeën mee die in de voortschrijdende tijd passen. Er is vast wel ie-

mand in ons ledenbestand of in hun familie die het voorzitterschap van de Stich-

ting van mij over zou kunnen nemen. 

Het werk van de voorzitter valt best wel mee. Twee maal per jaar vergaderen en 

door een goede bezetting in het bestuur  en duidelijke taakverdeling  loopt alles 

op rolletjes.                                      

Voor meer informatie, mail of bel mij: 0113-220111, of mail een van de andere 

bestuursleden.

Als je een dagje ouder wordt ga je tijdens de winterperiode ook wel eens naar 

Spanje om van het mooie weer te genieten. Dus mijn vrouw Hilde en ik gingen 

naar de zuidkust van Spanje, La Cala de Mijas. De eerste week hadden we rede-

lijk weer  De tweede week, toen men in Nederland de schaatsen weer onder kon 

binden, regenden we in Spanje plat, vier dagen konden we de deur niet uit. Door 

het slechte weer viel ook regelmatig de stroom uit. Dus we zijn blij dat we weer 

thuis zijn. Ook in Spanje roert maart zijn staart. ‘‘March agita sa cola’’.

De redactie heeft Graafwerk weer weten te vullen met interessante artikelen, 

een compliment waard.  Wij wensen u veel leesplezier en een mooi voorjaar toe. 

Izaak de Graaf, Goes
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Hoe bijzonder kan het zijn; je bent uitgenodigd door 

het bestuur van Watersportvereniging Amsterdam 

om te komen praten over hun clubblad. De vraag was 

of ik hun magazine wilde maken en de advertentiewer-

ving wilde verzorgen, zodat de vereniging daar 

liefst geen kosten aan had.

Kom je in het clubhuis en zit daar een 

delegatie van het bestuur voor mij al-

lemaal onbekende; dus een voorstel-

rondje.

Dan stelt zich ineens voor Hans de 

Graaff, die ook achter de tafel zat 

naast andere bestuursleden.

Ja, dan ontstaat natuurlijk de reactie 

dat is een bekende achternaam voor mij, 

ik doe daar al mijn hele leven mee. Maar ik ben van 

de arme tak, ik heb maar 1 f, is dat bij jou ook zo? Nee 

Hans hoorde bij de rijke tak hij mag zijn naam met 2 ff 

schrijven.

Hans zegt “met mijn nicht aan het puzzelen geweest in 

de stamboom en dan ontdek je dat ook de Graaf net zo 

goed in de stamboom thuishoort als de Graaff”.

Ja dat klopt, in het verre verleden schreven mijn voor-

ouders ook met dubbel f.

Maar ik ben bestuurslid en medeoprichter van een fa-

miliestichting de Graaf(f) en we hebben een verwoed 

stamboom-puzzelaar. Zegt Hans ineens “daar heb ik 

denk ik weleens contact mee gehad want ik heb het 

boek 400 jaar Graven, maar daar staan we niet in”. “En 

volgens mij is er aansluiting”.

We spreken af dat ik een paar exemplaren van Graaf-

werk naar Amstelveen zal sturen, want daar woont 

hij, en dan later nog contact te hebben. Want zo zei ik, 

dit is wel een heel bijzondere ontmoeting, ik wil daar 

graag over schrijven in Graafwerk.

Enkele dagen daarna krijg ik al een mail dat Hans graag 

mee wil werken.

Dus een afspraak gemaakt bij mij op kantoor om eens 

rustig te kunnen informeren wie deze de Graaff nu is 

en wat heeft hij in zijn werkzame leven zoal gedaan.

Hans de Graaff, geboren in 1942 in een jappenkamp 

in Malino op Celebes, vertelt “dat kwam omdat mijn 

vader Assistent Resident van Zuid-west Ce-

lebes was. Mijn vader en moeder werden 

in het concentratiekamp gestopt. Ge-

scheiden van elkaar en in dat kamp 

ben ik geboren. Mijn moeder was naar 

Nederlands Indië gekomen als gou-

vernante van een dominees gezin. En 

gaf de kinderen les. “Uiteindelijk zijn we 

allemaal levend uit het kamp gekomen en 

hebben elkaar ook weer vrij snel gevonden”.

“In 1946 zijn we naar Nederland gegaan (in Bodegra-

ven, bij een tante van ons), maar dat was maar tijdelijk. 

Uiteindelijk - we kennen de geschiedenis van de over-

gang van Nederlands Indië naar Indonesië - was er ook 

voor deze familie daar geen toekomst.

Dus de familie de Graaff ging in 1950 definitief terug 

naar Nederland. Was niet gemakkelijk: aanvankelijk in 

een bunker bij vliegveld Teuge. Met z’n zessen in een 

kleine kamer met drie stapelbedden. De familie kon 

die krappe woonsituatie niet aanzien dus werd er voor 

gezorgd dat een 2-kamer woning in Amsterdam vrij 

werd gemaakt voor dit gezin.

Daar vervolgde Hans de lagere school, maar dat viel 

wat tegen want het onderwijs in Nederland sloot niet 

goed aan bij dat in Nederlands Indië. 

Maar uiteindelijke de middelbare school gedaan en 

een studie biologie aan de VU te Amsterdam gevolgd.

Hij is zich daar gaan specialiseren in de Microbiologie, 

dat is een studie naar micro-organismen (bacteriën, 

schimmels en virussen). 

Na afronding van zijn studie met een promotie ging hij 

voor een postdoc naar de westkust van Amerika (Seat-

tle) om daar zich verder te specialiseren. 

Toevallige ontmoeting met een de 
Graaff die in de stamboom past



GRAAFWERK GRAAFWERK

Na verloop van tijd kwam het verzoek van de VU of 

hij naar Nederland wilde terugkomen om een nieuwe 

afdeling op te zetten bij de faculteit tandheelkunde. 

De VU wilde een aparte afdeling orale microbiologie 

opzetten en dachten dat hij daar de geschikte persoon 

voor was.

Met heel veel plezier heeft hij dit jaren gedaan en uit-

eindelijk is hij in 2001 met pensioen gegaan. 

We spraken elkaar bij de Watersportvereniging in Am-

sterdam: ben je na je pensioen gaan varen?

“Nee dat deden we al veel eerder. We zijn begonnen 

met een Pluut, dat is een platbodem die behoort tot de 

familie van de schokkers’’.

“Daarna hebben we een Lemsteraak laten bouwen en 

daar hebben veel jaren met plezier mee gevaren.”

“Uiteindelijk werd dat allemaal te zwaar en hebben we 

een motorboot aangeschaft”

Dat is natuurlijk het klassieke verhaal: eerst zeilen 

daarna een motorboot.

“Wat ik wel na mijn pensioen heb gedaan is als koetsier 

vanaf de Dam in Amsterdam met een koets toeristen 

rondgereden”.

Dus paarden zijn hem ook niet vreemd en het mooie is 

dat ik zelf in beide werelden heel veel zakelijke contac-

ten heb en van beide geen verstand.

Na Hans nog een paar oude exemplaren van Graafwerk 

te hebben meegegeven beloofde hij dat hij contact zou 

opnemen met Kees om de stamboom nog weer verder 

aan te vullen.

Deze bijzondere en toevallige ontmoeting leverde de 

stichting een bijzondere aardige nieuwe donateur op 

die nog uren kan vertellen over zijn vak en hobby’s.

En onze stamboom werd weer verder compleet ge-

maakt. Kees leverde direct de gegevens aan hoe Hans 

in de stamboom past en dat drukken we hier dan ook af.

Ad de Graaf
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Gijsbertus is een van de acht kinderen van het echtpaar Pieter de 

Graaff, geb. te Moerkapelle op 6 januari 1872 en Trijntje Brouwer, ge-

boren te Moerkapelle op 14 januari 1872. (Boek Xt, pag. 159/160).

Hiermee is een uitbreiding van de stamboom gevonden.

Generatie I

I. Gijsbertus Teunis (Bert) de Graaff, zn. van Pieter de Graaff en 

Trijntje Brouwer, geb. te Coevorden (d) op 29 mrt 1908, werk-

zaam in Indonesië, assistent-resident Zuid-West Celebes, ovl. 

te Ede op 13 mei 1972, tr. (1) te Maassluis in 1933, met Joekje 

Ingenetta Heida, dr. van Ds. Homme Jeip Heida en Ingenetta 

Diderice van der Hoorn, geb. te Halfweg op 3 sep 1907, on-

derwijzeres en gediplomeerd verpleegster, ovl. te Palem-

bang, Celebes, Indonesië [Indonesië] op 2 jan 1934. Kort na 

hun huwelijk overlijdt Joekje Heida.

 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 Gijsbertus Teunis (Bert) de Graaff, relatie (2) met Wilhelmi-

na Aleida Kropf, dr. van Johannes Kropf en W.A. Letterie, geb. 

te Bussum op 29 dec 1914, ovl. te Amstelveen op 17 apr 1993.

 Uit deze relatie 4 kinderen:

1. Pieter, geb. te Polewali (Ned. Indië) [Indonesië] op 

4 feb 1939, volgt IIa.

2. Joekje Ingenetta, geb. te Polewa-

li (Ned. Indië) [Indonesië] op 29 nov 1940, volgt 

IIb.

3. Johannes, geb. te Malino (Ned. Indië) [Indonesië] 

op 23 mei 1942, volgt IIc.

4. Wilhelmina Aleida (Mieke), geb. te Bodegraven 

op 20 jun 1946, volgt IId.

Generatie II

IIa. Pieter de Graaff, zn. van Gijsbertus Teunis (Bert) de 

Graaff (I) en Wilhelmina Aleida Kropf, geb. te Polewa-

li (Ned. Indië) [Indonesië] op 4 feb 1939, directeur/eigenaar 

verzekeringskantoor “Vegra” te Amsterdam, tr. te Amsterdam 

op 9 mei 1967 met Hendrika W. Happée, dr. van Hendrik 

Tobias Happée en Wilhelmina Agneta Bilderbeek, geb. te Am-

sterdam op 23 dec 1943, onderwijzeres aan een basisschool.

 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1. Petra Wilhelmina, geb. te Amsterdam op 

14 jun 1968, volgt IIIa.

2. Marieke Joan, geb. op 12 mei 1969, volgt IIIb.

3. Bertie Marjolein, geb. te Amsterdam op 

6 feb 1972, volgt IIIc.

IIb. Joekje Ingenetta de Graaff, dr. van Gijsbertus Teunis (Bert) 

de Graaff (I) en Wilhelmina Aleida Kropf, geb. te Polewa-

li (Ned. Indië) [Indonesië] op 29 nov 1940, communicatietrai-

ner en mediator, tr. te Amsterdam op 1 apr 1970 met Ruud 

Vader, zn. van Hendrik Vader en Gertrud Adèle Lewandrows-

ki, geb. te Amsterdam op 15 nov 1941, consultant en mediator.

 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1. Tim Gijsbert, geb. te Amstelveen op 21 sep 1971.

2. Marc Henk, geb. te Bloomingdale, Ind. U.S.A. [Ver-

enigde Staten] op 5 mei 1975.

3. Eric Johannes, geb. te Stanford, Califor-

nia, U.S.A. [Verenigde Staten] op 7 sep 1976, volgt 

IIId.

4. Rick Pieter, geb. te Noordwijkerhout op 

18 mrt 1982.

IIc. Johannes de Graaff, zn. van Gijsbertus Teunis (Bert) de 

Graaff (I) [blz. ]  en Wilhelmina Aleida Kropf, geb. te Ma-

lino (Ned. Indië) [Indonesië] op 23 mei 1942, 

 Johannes de Graaff was hoogleraar orale microbiologie bij 

het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam en 

hoogleraar medische microbiologie aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam, tr. te Amsterdam op 11 jul 1969 met Henrica 

A.M. (Henny) Swüste, dr. van Fredericus Adrianus Antonius 

Swüste en Maria Anna Cornelia van Rooyen, geb. te Utrecht 

op 13 jan 1942, fysiotherapeute.

 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Aleida Wilhelmina, geb. te Amsterdam op 

14 aug 1970, bioloog en tandarts te Amsterdam, 

tr. op 26 aug 2006 met Robbert Jan Dekker, zn. 

van Robbert Dekker en Paulien Cremer, geb. te 

Amstelveen op 14 aug 1970. Uit dit huwelijk geen 

kinderen.

2. Gijsbert Johannes, geb. te Amsterdam op 

30 mrt 1972, volgt IIIe.

3. Steven Teun, geb. te Amsterdam op 

21 aug 1973, fysicus en werkt voor Getronics.

Parenteel van Gijsbertus Teunis 
(Bert) de Graaff, geb. 29-03-1908
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IId. Wilhelmina Aleida (Mieke) de Graaff, dr. van Gijsbertu

s Teunis (Bert) de Graaff (I) en Wilhelmina Aleida Kropf, geb. te Bodegra-

ven op 20 jun 1946, onderwijzeres, sinds 1984 alternatief the-

rapeut, tr. (1) te Amsterdam op 28 jun 1967, (gesch. in 1997) 

met Jan van der Plas, zn. van A. van der Plas en G. Bekebred, 

geb. te Oostzaan (nh) op 3 jul 1945.

 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Leontien W.S., geb. op 22 mrt 1971, volgt IIIf.

2. Tycho A., geb. op 26 jan 1973, volgt IIIg.

 Wilhelmina Aleida (Mieke) de Graaff, sam. (2) in 2001 met 

Peter Antoine Bernard van den Bree, geb. te ‘s-Gravenhage 

op 4 aug 1937.

 Uit deze relatie geen kinderen.

Generatie III

IIIa. Petra Wilhelmina de Graaff, dr. van Pieter de Graaff (IIa) en 

Hendrika W. Happée, geb. te Amsterdam op 14 jun 1968, tr. te 

Amsterdam op 28 mei 1990 met Marco J. Tijsterman, zn. van 

Pieter Tijsterman en Alida Aafke de Groote, geb. te Amstel-

veen op 30 jun 1967.

 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Frank Peter, geb. te Amstelveen op 16 apr 1993.

2. Nico Marcel, geb. te Amstelveen op 16 apr 1993.

3. Esther Jolanda, geb. te Amstelveen op 

23 mrt 1999.

IIIb. Marieke Joan de Graaff, dr. van Pieter de Graaff (IIa) en 

Hendrika W. Happée, geb. op 12 mei 1969, tr. te Haarlem op 

16 jun 1989 met Lourens Jan Koster, geb. te Haarlem op 

2 jul 1963.

 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Johannes Alexander, geb. te Haarlem op 

7 okt 1990.

2. Natasja Tamara, geb. te Haarlem op 4 mrt 1993.

3. Joël Jonathan, geb. te Haarlem op 21 aug 1995.

IIIc. Bertie Marjolein de Graaff, dr. van Pieter de Graaff (IIa) en 

Hendrika W. Happée, geb. te Amsterdam op 6 feb 1972, tr. te 

Ouderkerk aan de Amstel op 16 aug 1993 met Martin Ne-

mansky, zn. van Jan Nemansky en Jitrenka Mikulecky, geb. te 

Praag, Tsjechië [Czech Republic] op 3 mrt 1961.

 Uit dit huwelijk een zoon:

1. Thomas Daniël, geb. te Assen op 4 apr 2005.

IIId. Eric Johannes Vader, zn. van Ruud Vader en Joekje Ingenetta 

de Graaff (IIb), geb. te Stanford, California, U.S.A. [Verenig-

de Staten] op 7 sep 1976, relatie met Esther Kneppe, geb. op 

17 dec 1975.

 Uit deze relatie een zoon:

1. Jesse Johannes, geb. te Alkmaar (NH) op 

24 dec 1996.

IIIe. Gijsbert Johannes de Graaff, zn. van Johannes de Graaff 

(IIc) en Henrica A.M. (Henny) Swüste, geb. te Amsterdam op 

30 mrt 1972, chemicus bij Royal Shell Oil Company en werd 

in 2007 uitgezonden naar Noorwegen, tr. op 7 okt 2000 met 

Renu Saini, dr. van Raj Saini en Indira Chaudhary, geb. te Wa-

shington D.C. (U.S.A.) [Verenigde Staten] op 13 okt 1968.

 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Nidhi, geb. te Amsterdam op 17 jun 2004.

2. Amit Mohan Johannes, geb. te Sola, Noorwe-

gen [Norway] bij Stavanger, op 2 mei 2007.

IIIf. Leontien W.S. van der Plas, dr. van Jan van der Plas en Wilhel-

mina Aleida (Mieke) de Graaff (IId) [blz. ], geb. op 22 mrt 1971, 

tr. met Marco Jasper, geb. te Sneek (F) op 16 dec 1970.

 Uit deze relatie een dochter:

1. Felina Daniële Wilhelmina, geb. te Delft op 

24 mrt 2007.

IIIg. Tycho A. van der Plas, zn. van Jan van der Plas en Wilhelmina 

Aleida (Mieke) de Graaff (IId) [blz. ], geb. op 26 jan 1973, rela-

tie met Christine Hille, geb. te ‘s Gravenhage op 26 apr 1971.

 Uit deze relatie 2 zonen:

1. Joep Willem, geb. te Amsterdam op 18 aug 2003.

2. Bram Michiel, geb. te Amstelveen op 6 okt 2005.
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Graven naar Graven 2 
parenteel van Johanna de Graaff, vervolg

In het vorige nummer van Graafwerk staat de parenteel van Jo-
hanna de Graaff, geb. 30-12-1873 te Uitwijk (boek 
400 jaar Graven nr. XIbq, pag. 226). Zij was gehuwd 
met Adrianus Nicolaas de Graaf, geb. te Almkerk op 
29 mrt 1867.

Interessant: een De Graaff huwt een De Graaf, of wel een De 
Graaf huwt een De Graaff. Het ligt eraan uit welke 
familie u het echtpaar beziet.

Na wat speurwerk in het papieren archief van onze stichting 
stuitte ik op een brief uit het jaar 2000 van Frits de 
Graaff uit Doornwerth. Bij deze brief was een stam-
reeks toegevoegd van Joost de Graaf, geb. ca. 1704. 
In de loop van de generaties was de dubbele ff in de 
naam in gebruik geraakt (en soms ook weer buiten 
gebruik). Frits de Graaff vroeg zich af of deze Joost 
de Graaf een link had met onze stamboom. De afge-
lopen maanden heb ik daar onderzoek naar gedaan. 
En wat was het geval: de hierboven genoemde Adri-
anus Nicolaas de Graaf is, met zijn vrouw Johanna, 
eveneens onderdeel van de stamboom van Joost de 
Graaf. Echter, een aangetrouwde de Graaf van de 
‘koude kant’. 

Met bovengenoemde Adrianus Nicolaas de Graaf komt de  stam-
boom van Joost de Graaff, geb. ca. 1704 te Woud-
richem samen met onze stamboom. De ouders van 
Adrianus Nicolaas, t.w. Laurens de Graaf, geb. 1-10-
1824 te Werkendam en Catharina in ’t Veld, geb. 
26-3-1826 te Woudrichem staan in het boek 400 
jaar Graven vermeld bij hun dochter Johanna (XIbq, 
pag. 226). Adrianus Nicolaas was het vijfde van in 
totaal acht kinderen van dit echtpaar.

Laurens de Graaff, zn. van Arie de Graaff en Pieternella van der 
Plas, geb. te Werkendam op 1 okt 1824 BS Geboor-
ten, Akte nr. 34. Bron: Wiewaswie. Landbouwer. De 
naam De Graaff wordt in volgende generaties 
vermeld als De Graaff of De Graaf, ovl. te Almker-
kUitwijk op 19 okt 1907, BS Overlijden, Akte nr. 38. 
Bron: Wiewaswie. In het Militieregister Alfabetische 
naamlijsten Woudrichem 1843 staat als uitspraak: 
Gedesigneerd [= tot dienst geschikt]. Bron: Streek-
archief Langstraat Heusden Altena, tr. te Almker-
kUitwijk op 12 mei 1860 BS Huwelijken, Akte nr. 8. 
Bron: Wiewaswie met Catharina in ‘t Veld, dr. van 
Jacob in ‘t Veld en Dirske van den Heuvel, geb. te 
Emmikhoven op 26 mrt 1826, Bevolkingsregister 
Almkerk, periode 1900-1910, Deel 27, pag. 271. 
Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, ovl. 

te AlmkerkUitwijk op 17 sep 1917 BS Geboorten, 
Akte nr. 36. Bron: Wiewaswie.

 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Pietronella, geb. te AlmkerkUitwijk op 29 apr 1861, 
ovl. te Rotterdam op 2 jul 1942.

2. Arie, geb. te Almkerk op 2 sep 1862, ovl. te Alm-
kerk en Uitwijk op 8 sep 1938.

3. Dirske, geb. te AlmkerkUitwijk op 5 apr 1864 BS 
Geboorten, Akte nr. 16. Bron: Wiewaswie, ovl. te 
AlmkerkUitwijk op 24 jul 1878 BS Overlijden, Akte 
nr. 22. Bron: Wiewaswie.

4. Jacoba, geb. te Almkerk op 25 jan 1866, ovl. te 
Raamsdonk op 30 jul 1948.

5. Adrianus Nicolaas, geb. te Almkerk op 29 mrt 1867, 
ovl. te Almkerk op 19 mrt 1937.

6. Johanna, geb. te Almkerk op 15 sep 1868 Geboor-
teregister Almkerk, Periode 1863-1872. Inventa-
risnr. 2712, Akte nr. 38. Bron: Streekarchief Langs-
traat Heusden Altena, ovl. te Almkerk en Uitwijk 
op 26 feb 1927 BS Overlijden, Akte nr. 15. Bron: 
Wiewaswie.

7. Pieter, geb. te AlmkerkUitwijk op 25 mrt 1870 BS 
Geboorten, Akte nr. 19. Bron: Wiewaswie, ovl. te 
AlmkerkUitwijk op 17 mei 1870 BS Overlijden, Akte 
nr. 26. Bron: Wiewaswie.

8. Antje, geb. te AlmkerkUitwijk op 23 dec 1871, ovl. 
te AlmkerkUitwijk op 1 aug 1942.

Verder onderzoek heeft laten zien dat de tak van Joost de Graaff 
geb. ca. 1704 uit Woudrichem komt; diens vader Jan 
Joosten de Graaff, de overgrootvader van Laurens, 
uit Sleeuwijk. Toch wel heel dicht bij Babyloniën-
broek waar onze stamboom zijn oorsprong vindt. 
Ik ben er niet in geslaagd eerdere gegevens van de 
stamboom van Jan Joosten de Graaff, geboren om-
streeks 1670 te vinden. De vraag rest of diens voor-
ouders een vertakking zijn van onze stamboom.

Kees de Graaff, email: chcdg@ziggo.nl



GRAAFWERK GRAAFWERK

Op de dag dat Sinterklaas weer vertrokken is uit ons 

land breng ik een bezoek aan Ron de Graaf in Nieu-

werkerk aan de IJssel. Ron is dealer en eigenaar van de 

Harley Davidson vestiging Rotterdam.

Na het sluiten van de vestiging in Breda was ik als 

Harley Davidson rijder genoodzaakt voor de service 

aan mijn geliefde motormerk een andere vestiging te 

zoeken en kwam derhalve deze zomer in contact met 

de dealer in Rotterdam die zich bij mijn binnenkomst 

voorstelde als Ron de Graaf.

Zoals inmiddels van mij bekend informeer ik dan na-

tuurlijk direct naar een mogelijke familie-connectie. 

Deze was natuurlijk niet zo snel te achterhalen maar ik 

zag in de naam in combinatie met zijn bijzondere bedrijf 

wel een mooi artikel in Graafwerk voor me en we spra-

ken af hier-over eens met elkaar in gesprek te gaan.

Bij het binnenlopen van zijn zaak in Nieuwerkerk aan 

de IJssel liep ik bij toeval de hoogbejaarde vader van 

Ron tegen het lijf die net een bezoekje brengt aan het 

bedrijf van zijn zoon.

Gelet op een eventuele zoektocht naar een familie-

connectie nodigde ik hem natuurlijk graag uit aan te 

schuiven bij ons gesprek.

De zaken gaan gewoon door hé riep Ron dus als het 

druk wordt met klanten moeten we even pauzeren, 

maar ondanks dat er regelmatig klanten binnenliepen,  

die overigens deskundig te woord werden gestaan 

door verkoper Ariën Huybrechts, raken we in een 

langdurig geanimeerd gesprek over de levensloop van 

Ron maar ook de achtergronden van de familie in het 

Rotter-damse waar bij vader Toon, ondanks zijn leef-

tijd van 90 jaar nog scherp van geest,  voor de nodige 

aanvullingen zorgt.

Ron, geboren op 15 november 1968, en nu dus 49 jaar  

heeft na het verlaten van de school de nodige zaken 

aangepakt; hij omschrijft zichzelf als een ”vrije jongen” 

die in eerste instantie het nachtleven is ingegaan. Bij-

voorbeeld gewerkt als portier bij horecagelegenhe-

den en dat soort zaken maar op een gegeven moment 

heeft hij zijn spulletjes gepakt en is naar het buitenland 

vetrokken.

Zo heeft hij een aantal jaren als zelfstandige in Afgha-

nistan gewerkt.

In dit werk stimuleerde hij boeren saffraan te gaan 

verbouwen in plaats van papaver die als grondstof 

voor heroïne wordt gebruikt. Saffraan is voor de boe-

ren sowieso financieel aantrekkelijker dan papaver en 

op die manier werd de heroïnehandel ook moeilijker 

gemaakt verteld Ron.

Dit werk deed hij samen met twee andere onderne-

mers en hij reist hiervoor door geheel Afghanistan; 

gewoon ondernemen hoor zegt Ron maar wel in com-

binatie met ontwikkelingswerk.

Zijn liefde voor het motorrijden is pas in die periode 

ontstaan, ik deed bijna alles op de motor, ik denk dat 

ik de enige Nederlander ben die zoveel kilometers op 

een motor heeft afgelegd in Afghanistan. Ik heb op 

aangeven van Ron wat filmbeelden gezien van een rap-

portage die Giel Beelen van de VARA over hun werk 

heeft gemaakt en ik was onder de indruk wat hij daar 

met zijn collega ondernemers heeft aangepakt.

Tijdens zijn verblijf daar krijgt hij bezoek van zijn broer 

Ed, die was gestopt met zijn baan in het bankwezen 

en wilde iets anders gaan doen. Ik kreeg van hem de 

vraag of ik geïnteresseerd was om samen met hem een 

onderneming te beginnen als ik terugkwam naar Ne-

derland.

Als we dat gaan doen beginnen we een motorzaak was 

het antwoord van Ron, maar dan wel met een gere-

nommeerd en zeer aansprekend merk, en dat kan ei-

genlijk maar één merk zijn; Harley Davidson. 

Ron (Ronald) de Graaf, 
dealer en eigenaar van “Harley Davidson Rotterdam”
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We wisten dat de dealer in Rotterdam, motorhuis 

Safe, inmiddels was verdwenen en we hebben de 

stoute schoenen aangetrokken en gewoon een mailtje 

gestuurd naar Harley Davidson Benelux, de impor-

teur met de vraag ; wij zijn twee broers en willen graag 

een motorzaak beginnen en wel als dealer van Harley 

Davidson in Rotterdam.

Toen op dit mailtje een positieve reactie kwam , moest 

ik kiezen ; doorgaan met mijn werk in Afghanistan of 

terug naar Nederland en met mijn broer een motor-

zaak opstarten.

Ik heb toen voor het laatste gekozen en ik ben terug-

gekomen naar Nederland.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan en onze zaak is 

in juni 2012 geopend en het loopt vanaf het begin als 

een trein, Ron benadrukt dat in dit verband service en 

klantvriendelijkheid alles is.

Natuurlijk verkoopt het merk voor een deel zichzelf 

zegt Ron maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen, 

dus daar werken we ook voortdurend aan.

Een prachtige sfeervolle zaak met glanzende Harley 

Davidsons en een vriendelijke ondernemer is daar het 

sprekend voorbeeld van.

Ron de Graaf een interessante man met een bijzonder 

levensverhaal die een bijzondere wending heeft gege-

ven aan zijn leven. Broer Ed is inmiddels uit de zaak en 

heeft weer een andere onderneming opgestart in de 

transportwereld.

Vader Toon heeft tijdens ons gesprek aan de koffieta-

fel gezellig meegeluisterd en van tijd tot tijd wat aan-

gevuld maar ik wil toch ook graag zijn levensverhaal 

horen en mogelijk iets te weten komen over een moge-

lijke familieconnectie en hij vertelt over zijn inmiddels 

lange, ook arbeidzame, leven.

De vader van Toon ( en opa van Ron dus) Henk de 

Graaf is in eerste instantie met zijn ouders en broers 

naar Amerika geëmigreerd maar op aandringen van 

zijn vrouw na de oorlog weer terug-gekomen naar 

Nederland. Hij is toen met zijn zonen begonnen in de 

stratenmakers wereld.

Toon is, als jongste zoon, na de oorlog naar Indonesië 

uitgezonden en is daar ernstig gewond geraakt met als 

gevolg een langdurig verblijf in het ziekenhuis, maar 

Ron (Ronald) de Graaf, 
dealer en eigenaar van “Harley Davidson Rotterdam”
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ook nog bij terugkeer een langdurige revalidatie.

Vader Henk had inmiddels net voor de jaren vijftig een 

eigen onderneming H.J. de Graaf en zonen,  opgericht 

in Rotterdam, en begon werken aan te nemen in be-

stratingen en rioleringen.

Zijn zoon Arie, en broer van Toon, heeft later dit be-

drijf overgenomen. Dit bedrijf is één van de grootse 

aannemersbedrijven van Rotterdam geworden, zelf in 

die mate dat Toon toen al met een busje naar Brabant 

reed om werkmensen op te halen die bij hun in dienst 

waren.

Het was destijds een groot bedrijf wat in die tijd wel 

60 of 70% van het stratenmakers werk in Rotterdam 

heeft uitgevoerd, het bedrijf is helaas in 1984 opge-

houden te bestaan.

Naast het verhaal van Ron ook een prachtig historisch 

verhaal van vader Toon uit de tijd van de wederop-

bouw van Rotterdam en Nederland.

Opa Henk (Hendrik Johannes,  geb. 11-6-1900) had 

drie zonen en een dochter, de man die nu bij mij aan 

tafel zit is de jongste  Antonius Christianus( Toon) de 

Graaf geb. 25-10-1927, verder Arie de Graaf, Cornelis 

de Graaf en dochter Marie de Graaf.

Wat de familienaam betreft buitengewoon interes-

sante informatie die ik inmiddels met alle plezier heb 

doorgespeeld naar onze stamboombeheerder Kees. 

Hierbij werd nog opgemerkt dat Frank de Graaf( een 

zoon van Arie en dus een neef van Ron) ook buiten-

gewoon geïnteresseerd is in familiegeschiedenis, mo-

gelijk komt uit dit contact nog wat nadere informatie 

voort.

Je weet tenslotte nooit of er ergens weer een link te 

leggen is met de onze familiestamboom die teruggaat 

naar 1550

Kees meldde me echter korte tijd later dat hij nog geen 

link had weten te ontdekken, maar niet getreurd riep 

hij, er zitten heel wat Graven in onze stamboom die 

geboren zijn in Rotterdam dus mogelijk vinden we nog 

wat.

En hierbij natuurlijk ook weer de oproep aan u;  mocht 

een link weten te vinden laat het ons weten.

Wim de Graaf

Sleeuwijk
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De laatste grote ramp in ons land, die heel veel slacht-

offers heeft gemaakt, was op 1 februari jl. 65 jaar ge-

leden. Ik wil proberen mijn herinneringen daaraan op 

te schrijven.

Op die bewuste dag was ik bijna vijf jaar, maar kan me 

er nog heel veel van herinneren.

Het was op zondagmorgen en al vanaf zaterdagavond 

raasde er een storm over Nederland. Maar op zondag-

morgen werd het steeds heftiger. Ik was, samen met 

mijn moeder en één broer, thuis aan de Provinciale 

weg Noord in Almkerk. Mijn andere twee broers en 

mijn zus waren naar de kerk. Mijn vader, die kaasmaker 

was in de zuivelfabriek in Nieuwendijk was de kazen 

aan het keren in de kelder van de fabriek. Een karwei-

tje wat ook op zondag moest gebeuren.

Halverwege werd de kerkdienst afgebroken omdat er 

een melding kwam dat “het water eraan kwam” en ie-

dereen zo snel mogelijk naar huis moest gaan om de 

nodige maatregelen te nemen, zoals dieren in veilig-

heid te brengen en huis en haard te redden. 

Wat ik me daarvan kan herinneren is de paniek en de 

onrust die er was. Er moest ineens van alles worden 

geregeld en worden beschermd tegen het aanrollende 

water. 

Mijn vader  was door een oplettende inwoner van 

Nieuwendijk gewaarschuwd met de mededeling: 

“maak dat je thuis komt, zo meteen loopt deze kelder 

vol water en verdrink je”. Mijn vader is toen, gelukkig 

met de wind in de rug, maar met het water bijna op de 

hielen, in vliegende vaart naar huis gefietst. 

Daar moest van alles gebeuren. In de schuur, die wat 

lager was gelegen dan het huis zat een varken en daar-

voor moest een veilig onderkomen worden gezocht. 

In de voorkamer zaten toen nog twee bedsteden, die 

niet meer om in te slapen maar als kast werden ge-

bruikt, met daartussenin nog een kast voor de weck-

flessen, de wintervoorraad. De beste oplossing leek 

om een kast leeg te ruimen en het varken in de bed-

stee/kast te doen. Terwijl mijn ouders en oudste broer 

en zus zoveel mogelijk huisraad naar boven brachten, 

zaten mijn twee andere broers en ik boven voor het 

raam te kijken naar het aanrollende water en zagen 

hoe onze, al enigszins dementerende buurman pro-

beerde met een plank het water te keren. 

Het naar boven brengen van alle spullen was niet voor 

niets geweest want uiteindelijk stond er ± 60 cm water 

in ons huis. Maar mijn vader moest toch nog een keer 

naar beneden door het water want het varken schuur-

de zo hard tegen de houten zijwand van de bedstee 

dat de weckflessen in de tussenliggende kast zo hard 

rammelden dat mijn moeder bang was dat alle weck-

flessen kapot zouden vallen en daarmee de voorraad 

voor de rest van de winter verloren was. Mijn vader 

heeft alle weckflessen toen op de tafel gezet en werd 

het iets rustiger in huis

Omdat men bang was dat een stukje verderop de dijk 

zou doorbreken, moesten we evacueren. In de avond 

werden we opgehaald met een bus en naar elders ge-

bracht. Mijn vader en oudste broer zijn thuis gebleven 

en bivakkeerden boven. Omdat we een stukje plat dak 

aan ons huis hadden, konden ze via een laddertje de 

dijk bereiken, want beneden moest je door meer dan 

een halve meter water waden.

Wij kwamen terecht in Veen, waar we te gast waren bij 

de hoofdonderwijzer van de school. Mijn broers had-

den gehoopt niet naar school te hoeven, maar die vlie-

ger ging niet op. Het hoofd van de school regelde voor 

hen een plekje in de klas. 

Het was voor deze mensen ook heel wat. Zelf hadden 

ze geen kinderen en kregen ze ineens een moeder met 

vier kinderen te logeren. We zijn daar twee weken ge-

weest. 

De watersnoodramp van 1 februari 1953
Herinneringen van een (bijna) 5-jarige
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Zondagochtend vroeg zaten we aan het ontbijt en on-

verwacht liep een bevriende boer, Hannes van Dijk 

met zijn vrouw, ons keukenraam voorbij en stapten 

in lichte paniek, met natte voeten het huis binnen. Zij 

woonden in de zogenaamde Zuid Hollandse polder, 

welke is gelegen tussen Dussen en Hank en vertelden 

dat de polder onder water stroomde. 

De polder ligt aan de westzijde van de Dussendijk. De 

boerderij van Hannes ligt op ca. 500 m in de polder. 

Onze boerderij op ca. 100 m aan de oostzijde van deze 

dijk. De veilige zijde bleek later. Mijn vader en opa gin-

gen direct naar de dijk om te kijken of er nog wat te 

redden was. Helaas het water stond om 8 uur al ruim 

een halve meter hoog. En men zag het water snel stij-

gen.

Ondanks dat onze boerderij aan de goede kant van de 

dijk stond en op een lichte verhoging werd direct be-

gonnen we het in zakken scheppen van de aardappe-

len en andere producten om die op  zolder op te slaan. 

De paarden, koeien, varkens, kippen en konijnen wer-

den met rust gelaten. Mocht het water komen, de dijk 

was vlakbij.

Herinneringen van een toen 
9-jarige aan de watersnood 1953

Na die twee weken was het water voldoende gezakt 

zodat we weer naar huis konden. Inmiddels was het 

gaan vriezen en was er achter ons huis, richting Nieu-

wendijk  een ijsvlakte ontstaan. Mijn broer kreeg bij 

thuiskomst ook nog een teleurstelling te verwerken: 

zijn twee konijnen waren verdronken. 

Het heeft nog wel een poos geduurd voordat alles 

weer droog en op orde was; van die periode kan ik me 

niet zoveel meer herinneren. Wel was ik als kind altijd 

heel bang voor harde wind en nu nog, na 65 jaar word 

ik onrustig van storm.

(Helaas heb ik geen foto’s van de watersnoodramp. 

Maar de foto’s die Izaäk de Graaff heeft aangeleverd 

van Dussen geven hetzelfde beeld als in Almkerk). 

Adrie Kuijpers-de Graaf

Genderen
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Later op de dag mocht ik mee naar de dijk 

en zag vanaf de stoep aan de Oude straat, 

de weg van Dussen naar Hank, het water 

bijna tegen de kruin van de dijk staan, een 

bijzonder indrukwekkend en onrustba-

rend gezicht.

Op maandag sijpelden de eerste berich-

ten binnen dat Zeeland en een gedeelte 

van West-Brabant was overstroomd. 

Die dag mocht ik met mijn vader mee-

fi etsen over de dijk en zag dat op 

sommige plaatsen het water, door de 

golfslag, over de dijk spoelde. Ook 

stroomde het water met donderend 

geraas door de coupure in de Kornse 

dijk de veilige kant van de dijk binnen. De 

coupure werd later die week dicht gemaakt 

om verdere overlast te voorkomen.

Het normale leven was compleet stilgeval-

len.  Het was een spannende tijd en omdat 

de school gesloten was gingen wij regelma-

tig naar de dijk om te kijken wat er allemaal 

aangespoeld was. Veel wrakhout met daar-

tussen dode koeien en andere dieren het 

was een angstig en luguber gezicht.

Omdat het land aan onze kant van de dijk 

slechts licht overstroomd was ging de 

school na enige tijd weer open.  Ik moest 

wel met kaplaarzen aan op pad, de weg naar 

school stond op sommige plaatsen een beetje 

onder water. 

Toen het water in de overstroomde polder weer 

gezakt was lagen er veel dode koeien in en langs 

de straten. In Dussen langs de Nieuwe Steeg, in 

Hank door heel het dorp. Een heel triest gezicht. 

Sommige boeren hadden kans gezien hun koeien 

die op stal stonden los te maken en naar buiten te 

drijven, anderen waren in paniek gevlucht voor het 

aanstormende water.

De getoonde foto’s zijn door mijn moeder gemaakt

Izaäk de Graaf

Goes
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Bij Sint Nicolaas gedichten rijmde de naam de Graaf 

nogal eens op braaf ( tenminste bij mij) maar dat geldt 

niet voor iedere de Graaf(f).

In het register van het Brabants historisch informatie 

centrum kun je de veroordeelde mensen terug vinden 

die opgesloten zijn wegens een overtreding.

Uiteraard van mensen die allang zijn overleden maar 

wel voor komen in onze stamboom. Als er geen foto 

van hen bekend is dan kun je daar zien hoe hij er uit 

heeft gezien want dat werd nauwkeurig beschreven.

Zo ook van Eimert de Graaf uit Wijk in het register 

staat dat hij geboren is op 11 april 1873 maar dat klopt 

niet want een paar dagen later werd zijn broertje ge-

boren  met dezelfde naam die in 1874 is overleden.

Dus deze Eimert is in 1874 op 11 april geboren zoals 

ook in het boek Vierhonderd jaar Graven staat .

Hij was op 14- jarige leeftijd al bakker maar dat was 

niet verwonderlijk want dat was ook het beroep van 

zijn vader Marinus de Graaf.

Heel bijzonder allle kinderen van Marinus de Graaf en 

Mechel van Rijswijk in de burgerlijke stand vermeld 

met ff. In het register van de gevangenis wordt hij in-

geschreven met 1xf maar zijn handtekening is duidelijk 

met 2x f.

Op 28 september 1888 wordt hij opgesloten tot 28 

januari 1889. bij strafbaar feit staat als ik het goed kan 

lezen Wateren of daar wildplassen mee wordt bedoeld 

weet ik niet.

Zijn gedrag in het gesticht is goed zo wordt vermeld en 

hij heeft lager onderwijs genoten.

Maar hoe zag hij er uit ?

lengte 1.70 meter

haar: bruin

wenkbrauwen: idem

oogen: blauw

Neus: dik

mond: groot

kin: breed

baard: geen

aangezicht: ovaal

kleur: gezond

Jan de Graaf uit Almkerk geboren 

in 1853 wordt op 20 december 

1880 veroordeeld tot 3 dagen

 eenzame opsluiting die begint 

op die dag om 11.30 uur.

Als ouders staan in het register Klaas de Graaf en 

Aartje van Vuuren in onze stamboom is dat Nicolaas.

Deze Jan is van beroep molenaar en bij veroordeling 

wegens eenvoudige moedwillige mishandeling 

wat hij mishandeld heeft wordt niet vermeld.

Hij is niet groot maar 1.60 meter .

Van deze Jan staat een foto in het boek vierhonderd 

jaar Graven. Maar toen was hij al veel ouder.

En had toen wel een baard.

De omschrijving die de gevangenis aan hem gaf 

aangezicht: rond

voorhoofd: lang

mond: gewoon

oogen: blauw

haar: blond

kleur: gezond

neus: gewoon

kin: rond

wenkbrauwen: blond

Ook zijn handtekening is met 2keer f

Adriaan de Graaff landbouwer en geboren te Meeu-

wen  op 6 maart 1867 wordt veroordeeld voor 

Schouw- IJK en Patentovertreding

Boeven
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Thomas de Graaf geboren te Meeuwen op 21 februari 

1856 van beroep schippersknecht wordt op de leef-

tijd van 23 jaar veroordeeld voor  openlijke geweldple-

ging/onderlinge vechterij

Sijke de Graaf uit Dussen arbeidster wordt op 30 ja-

rige leeftijd veroordeeld voor diefstal van groen en 

dorhout dat kost ze 7 dagen gevangenis.

Helaas wordt zij niet omschreven op uiterlijk dus we 

weten niet hoe knap ze was.

Dit zijn een paar Graven, maar er zijn pagina’s vol met 

Graven dus als u nieuwsgierig bent of er nog meer 

voorouders bijzitten en wat ze uitgespookt hebben 

kijk www.bhic.nl/boeven

Ad de Graaf

Overleden

Diederick Adrianus (Dirk) de Graaf

echtgenoot van Riet de Graaf

geboren 14 december 1952

overleden te Nieuwendijk 28 december 2017

begraven 3 januari 2018 Herv. begraafplaats aan de 

Binnen te Dussen

blz 277 Xllck

Pieternella de Graaff

weduwe van G.C. de Haas

geboren 23 juni 1930 te De Werken

overleden te Gorinchem 20 januari 2018

blz 190 Xlj.

Mattheus Coenraads

echtgenoot van Adriana de Graaf

geb. te Gorinchem 19 mei 1940

overleden te Dronten 7 maart 2018

begraven 14 maart 2018

blz 224 Xlbl

Familieberichten

Adrie en Janna de Graaff- Nijssen.

Ter gelegenheid van hun 70-jarig huwelijksjubileum.

70 jaar getrouwd!
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