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Ook de tweede uitgave van 2019 is weer een feit. De redactie
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Ben de Graaff was ooit een begrip als je een nieuw tapijt wilde hebben in je huis. Ook
voor bedrijven en overheid was hij actief. Maar nu is het onroerend goed wat zijn inteWim de Graaf bracht een bezioek aan Suriname en trof daar een grafsteen van de oprichter van een suikerplantage. Deze oprichter was een De Graaff geboren in Zaltbommel.
Onze stambomer heeft de aansluiting niet kunnen vinden met onze stamboom. Maar wie
weet lukt dat misschien ooit nog een keer.

Genealogie
Kees de Graaff
chcdg@ziggo.nl

Helaas moesten we de geplande reünie annuleren door te weinig deelnemers.

Website
www.stichtingdegraaff.nl
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Waar het precies aan lag weten we niet. Ook op onze vraag via de mail is niet veel reactie
Graven aangegeven dat ze te weinig mensen kennen en daarom niet komen.
meer opgaat als men naar huis gaat.

We kunnen gelukkig weer nieuwe deelnemers verwelkomen. Lowina uit Zweden en
Teuntje Vos-de Graaff uit Uitwijk. Ze stellen zich zelf voor in deze uitgave.
Teuntje organiseert al tientallen jaren een familieweekend met ongeveer 75 deelnemers.
Misschien kunnen we daar nog wat van leren.
Op pagina 7 staan enkele foto’s van hun weekend.
Op de laatste bestuursvergadering heeft Maaike van Herwijnen- de Graaff aangegeven
deel te willen uitmaken van het bestuur. Zij zorgde voorheen al voor de website en dat
blijft ze doen. Voor de rest van het bestuur is dat wel een stuk gemakkelijker om rechtstreeks te kunnen communiceren.
Van de secretaris krijgt u binnenkort deze Graafwerk ook in digitale vorm per mail.
Tenminste als hij een mailadres van u heeft.
De vorige keer kreeg u 1 exemplaar extra om dat in de familie uit te delen.
Dat heeft nieuwe deelnemers in de stichting opgeleverd.
Maar de digitale versie kunt naar zoveel mogelijk adressen doorsturen.
Wij hopen dat u dat ook doet want nieuwe Graven zijn van harte welkom.
Ad de Graaf, Andel
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Honderd jaar vervoer door
De Graven
In deel 27 van de “Historische Reeks Land van Heusden en Altena” is een artikel opgenomen wat geschreven is door Mariska Heijmans-van Bruggen, waarvoor
zij Jan de Graaf uit Nieuwendijk interviewde. De vader
van Jan startte in 1920 een bodedienst in Nieuwendijk, wat nog steeds bestaat als De Graaf Logistics en
dus komend jaar 100 jaar bestaat.
Dit artikel wordt, met toestemming van bestuur van
de Historische Reeks, Mariska Heijmans-van der
Bruggen en Jan de Graaf in verkorte vorm hier weergegeven.
Jan de Graaf is op 6 januari 1937 geboren aan ’t Eind’
in Nieuwendijk. Zijn geboortehuis staat er niet meer.
Jan was de vierde zoon in het gezin van Willem Hendrik de Graaf geboren op 5 maart 1896 en Aletta Kant
geboren op 16 april 1899. Een jaar later zou de vijfde
zoon Hans nog volgen. Jan had ook nog vijf zussen.
Vader Wim was in 1920 aan de Rijksweg een bodedienst begonnen. Er waren in Nieuwendijk in die tijd
legio winkeltjes die bevoorraad moesten worden.
Maar ook voor particulieren werden bestellingen opgehaald in Breda en Gorinchem. Dit gebeurde in eerste instantie met paard en wagen, maar in 1929 werd

De vijf broers De Graaf voor een bedrijfswagen. Van links naar rechts:
Hans, Wim, Arie, Henk en Jan, 1955. Collectie: familie De Graaf.

Willem Hendrik de
Graaf, oprichter van
de bodedienst, 1947.
Collectie: familie De
Graaf.

de eerste vrachtwagen
gekocht:
een A-Ford. Dit leverde Jans vader al
snel de bijnaam “de
Ford” op.
In december 1949, Jan zat in de opleidingsklas voor
de MULO stierf zijn vader op 53-jarige leeftijd aan
longkanker. Dat was een grote klap. Jans oudste broer
Wim, 28 jaar, nam de leiding van het bedrijf over. Zijn
zus Cor hielp tijdelijk mee in de bodedienst, tot broer
Henk in april 1950 van school kwam. Jan moest zodra hij twaalf werd, en daarmee niet langer leerplichtig was, ook van school. Voor een vervolgopleiding
was geen geld meer. Besloten werd dat Jan de plek
van boodschappenjongen bij de bodedienst weer van
Henk over zou nemen. Henk had namelijk een diploma
waarmee hij aan de slag kon als timmerman om op die
manier geld in het laatje te brengen.
Het duurde echter nog even voordat Henk stopte
bij de bodedienst. In de tussentijd was Jan al wel van
school. Om toch wat geld te verdienen ging hij bij boeren werken; aardappelen en vlas wieden, het stierenhok uitmesten. Een volgend baantje was bij bakker Jan
Bakker (die van zijn naam zijn beroep had gemaakt);
drie keer per week bestellingen afleveren op de fiets
met een grote mand met brood voorop. Dat werk leverde een tientje per week op, dat hij uiteraard direct
weer af moest dragen aan zijn moeder.
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rinchem, op dinsdag, donderdag en zaterdag Breda.
Op de route naar Gorinchem werden Werkendam en
Sleeuwijk aangedaan. Naar Breda waren de stopplaatsen Hank, Raamsdonksveer, Oosterhout en Teteringen. Maar uiteraard werd ook van de route afgeweken
als er in de nabije omgeving iets op te halen of af te leveren was.
Via zogenaamde bodehuizen werden opdrachten binnengehaald. Die waren er in Oosterhout en Breda,
kantoortjes waar particulieren en bedrijven die iets te
vervoeren hadden opdrachten konden aanmelden.
De opslagschuur bij de gebroeders Vink

met ervoor de door vader Wim geko
Collectie: familie De Graaf.

in de bocht op Buitendijk 8

chte A-Ford, circa 1935.

Toen kwam er een baan langs waarmee Jan maar liefst
dertig gulden per week kon gaan verdienen. In juni
1950 was gestart met de drooglegging van Oostelijk
Flevoland. Aannemingsbedrijf Gebroeders Oldenburg
uit Nieuwendijk was een van de bedrijven die daar aan
de slag ging. Broer Arie werkte al bij de Oldenburgen
en nu mocht Jan ook mee. Ze moesten wel de hele
week “buitenaf”.
Jan werd hulpkrammer. Hij sneed zakken, gemaakt
van een soort rotan of biezen open en legde die als mat
klaar op de dijk voor de krammer. De krammer maakte
de matten daarna op het dijklichaam met roggestro
vast. Het stro diende als touw dat steeds op punten door de krammer als een soort van stiksel in
de matten werd geslagen.
Wat grote indruk maakt op Jan tijdens zijn werk
waren de wrakken van tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte geallieerde vliegtuigen, die
soms droogvielen bij sterke oostenwind.

Behalve de firma W. de Graaf waren er nog twee bodediensten in Nieuwendijk. In februari 1953 maakte de
watersnood het noodzakelijk om samen te werken met
de andere bodediensten (Van der Stelt en Heijstek) om
er voor te zorgen dat alle bestellingen bij de klanten
terechtkwamen. Ook moesten hulpgoederen van het
Rode Kruis vanuit Breda worden aangevoerd. Er was
een avondklok ingesteld, naar de bodediensten kregen
een verklaring waarmee ze ook na het ingaan van de
avondklok op straat mochten komen. Het stoomgemaal was het hoofdkwartier van de distributie. Daar
werden de hulpgoederen - schoppen, laarzen, kleding
maar ook jenever - gelost en vandaar verder gedistribueerd. Van de jenever bleef soms een klein beetje aan
de strijkstok hangen.

In 1952 kon Jan alsnog in het familiebedrijf als
hulpjongen aan de slag. Hij nam bestellingen op bij
winkels in Nieuwendijk. De bestellingen werden in
Gorinchem, Breda en tussenliggende plaatsen opgehaald en afgeleverd.
t op de

Graaf ploetert voor
De bodedienst had vaste routes en tijden. Op maanWatersnood 1953. Een wagen van De
dag, woensdag en vrijdag was de eindbestemming Go- Rijksweg in Sleeuwijk. Collectie: familie De Graaf.
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Jan staat links naast de auto. Naast hem bijrijder Joop van Vugt. Op
dagen dat er veel gesjouwd moest worden, kwam een bijrijder goed van
pas. De auto staat bij Nolen Sprits B.V. in Oosterhout. Voor op de auto
staan dozen met de bekende Nolen Spritskoeken uit deze fabriek. De

Het lossen van meubels bij meubelbedrijf Henk Hartog aan de Aal-

vrouw en het kind zijn bewoners van de straat, circa 1961. Collectie:

brechtkade in Rotterdam. De meubels zijn van Debé Meubelen in

familie De Graaf.

Breda, een belangrijke klant van De Graaf, circa 1961. Collectie: fami-

In 1955 haalde Jan zijn rijbewijs, eerst voor de auto,
kort daarna voor de vrachtauto. Nu kon hij ook alleen
diensten rijden. Niet dat Jan nu ook zelf verdiende.
Met zijn loon werd nog steeds het huishouden thuis
bekostigd. Er werd wel wat gespaard, maar dat geld
werd weer geïnvesteerd in het bedrijf, want “een auto
werd pas gekocht als de centen er waren”. Aan kopen
op krediet werd niet gedaan.

lie de Graaf.

Het was hard werken. Lange dagen en veel gesjouw.
Het principe van Jan was; “Nie leeg terug.” Als er ergens iets afgeleverd was, was het zaak om daar of ergens in de buurt weer een nieuwe lading op te pikken,
zodat er zo weinig mogelijk kilometers “leeg” werd gereden.
Wagens van W. de Graaf in een optocht in Sleeuwijk ter
gelegenheid van de opening van de brug over de Merwede bij Gorinchem, 1961. Collectie: familie De Graaf.

De veerpont tussen Sleeuwijk en Gorinchem in bedrijf, ondanks de ijsgang, circa 1963. Collectie: familie De Graaf.
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Zo combineerde Jan een levering in Rotterdam of omgeving
met het ophalen van een lading
glazen potten bij de glasfabriek in Schiedam, die hij dan
bij Hak in Giessen weer loste.
Voor Hak werd veel “klein
werk” gedaan, zoals Jan dat
noemt. Voor de echte grote
transporten was W. de Graaf
(nog) te klein.

In het kasboekje genoteerde

“Je was ook erg afhankelijk van ponten. Die naar Gorinchem, maar ook die
naar Dordrecht bijvoorbeeld. Miste je
die net, dan kostte
dat weer kostbare
tijd. Vanaf 1961, na
de opening van de
Merwedebrug was
het gedaan met
Jan de Graaf in zijn tuin, mei 2018.

Neven- en nichtendag
Neven- en nichtendag werd weer gehouden door de
kleinkinden van Jan de Graaf en Gerreke Pieternella
de Graaf -Crielaard ( Xlbn blz 225)
Wageningen was dit jaar het decor; eerst je eigen
maaltijd bereiden en daarna een rondleiding met een
gids door Wageningen.

inkomsten en uitgaven in 1945. Collectie: familie De Graaf.

het moeten wachten op de pont tussen Sleeuwijk en
Gorinchem.”
In 1960 werd Jan medefirmant. De beide zoons van
zijn broer Wim, Wim en Jur, kwamen mettertijd ook
in het bedrijf werken en werden ook medefirmant. Als
broer Wim overlijdt in 1992 zetten Jan, Wim en Jur
het bedrijf voort. Inmiddels bestaat het bedrijf, nu onder de naam De Graaf Logistics, al bijna 100 jaar en
geniet Jan ondertussen van zijn pensioen. Directeur is
op dit moment Robert van Wezel, de schoonzoon van
Jans neef Wim.
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Teuntje Vos de Graaff
Samen met mijn man en hond woon ik in Uitwijk. De
kinderen, Henna (’62), Eric (’64) en Lowina (’67) zijn al
lang het huis uit. Ik ben al 8 jaar met pensioen nadat
ik 28 jaar peuterspeeljuffrouw bent geweest. Ik heb
er altijd van genoten om met de kinderen om te gaan.
Nog steeds komen er volwassenen op me af als ik
bijvoorbeeld in Almkerk loop die zeggen; Hé juf Teuntje! Nu heb ik bijna een eigen peuterspeelzaal met
klein- en achterkleinkinderen. We hebben
5 kleinkinderen en al 3
achterkleinkinderen. Ze
verschillen nogal in leeftijd maar dat maakt het
gelijkertijd extra leuk.
Ik ben graag sportief
bezig, wandelen, volksdansen, gymmen en
fietsen alhoewel het nu
Van boven naar beneden:
Teuntje, dochter Henna, kleindochter Mariëtta, achterkleindochter Lana

wel een elektricefiets is geworden.
Vroeger wilde ik
nog wel nog een
keer
parachutespringen maar dat
idee heb ik maar laten
varen. Een paar jaar geleden
zijn we wel met een ballonvaart mee geweest, dat
was een hele leuke ervaring!
De familie De Graaff had 7 kinderen en ik ben nummer twee. Onze vader had 2 broers. Ik weet nog wel
dat het zo interessant was dat de broers zo goed met
elkaar konden opschieten ondanks dat ieder zijn eigen
kerk bezocht. Gereformeerd, Hervormd en Artikel 31.
Dat was toentertijd wel uitzonderlijk.
Al 25 jaar lang organiseert onze familie jaarlijks een
familieweekend, met als grootste aantal deelnemers
75 mensen, echt fantastisch! Om het toch nog vol te
houden voor de druk bezette “jeugd” proberen we nu
om een namiddag en avond te organiseren. Zo kunnen
we alsnog elkaar ontmoeten.
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Lowina Lundström, geboren Vos
Ik ben geboren en getogen in Uitwijk en heb daarna
in meerdere landen gewerkt en gewoond voordat ik
tenslotte in 1988 in Zweden terecht ben gekomen.
Het was de liefde die me hier toentertijd naar toe
heeft verleid maar ik ben uiteindelijk met een andere
man getrouwd dan waar ik eerst verliefd op was geworden. Ik woon met mijn man Mats en onze twee
zoons Walter (’02) en Måns (’07) iets ten noorden van
Stockholm. Heel dicht bij de natuur, bossen, zee, meren maar ook lekker dicht bij de stad.
Zweden is aan de ene kant goed te vergelijken met Nederland maar aan de andere kant zijn er behoorlijk wat
verschillen. Consencus is een begrip dat hier belangrijk
is, je best doen en “eerlijkheid duurt het langst” daar is
de gelijkenis met de nederlandse cultuur. Aan de andere
kant zijn de sociale voorzieningen hier beter en vooral
als je kinderen hebt én werkt. 480 dagen betaald ouderverlof voor de ouders (veel mannen nemen bijvoorbeeld
6 maanden ouderverlof), mogelijkheid om een ziek kind
te verzorgen met behoud van salaris etc.

Van links naar rechts: zoon Walter, man

Mats, zoon Måns

Ik werk ook fulltime en heb
dat vanaf het
begin af al
gedaan. Dat
bevalt
me
prima! Sinds
vorig jaar ben
ik manager voor
een van de drie divisions bij Svenska kraftnät
(www.svk.se). De organisatie die verantwoordelijk is
voor de levering van elektricitet in het hoogspanningsnet in Zweden, de TSO (Transmission System
Operator) te vergelijken met TenneT in Nederland.
Mijn divisie is verantwoordelijk voor het plannen van
het toekomstige hoogspanningsnet in Zweden, het bewaken van het electriciteitsnetwerk en het faciliteren
van de energimarkt zodat iedereen stroom krijgt. Een
spannend en belangrijk werk voor de samenleving.
In mijn vrije tijd ben ikvooral bezig met de trainingen
en de wedstrijden van de kinderen, beiden spelen
Amerikaans voetbal en omdat het een kleine vereniging is, zijn de ouders bij het meeste betrokken.
We genieten ook samen van de natuur en dankzij
het “allemansrätt” in Zweden (vrije toegang in de natuur als je voorzichtig bent) spenderen we nogal wat
uren buitenshuis, vuurtje maken, boswandeling, dieren sporen en noem maar op. Verder gaat er heel wat
tijd in tuinwerk zitten (dat moet haast wel met mijn
Nederlandse afkomst) iets wat behoorlijk meditatief
werkt vergeleken met onze drukke dagen door de
week. Een paar keer per week werk ik ook aan mijn
conditie en train op een sportschool.
Er wonen ongeveer 8000 mensen van Nederlandse
afkomst in Zweden. In het begin waren we lid van de
nederlandse club in Stockholm en hebben Sinterklaas
en Pasen samen gevierd maar door de tijd is dat verwaterd.
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Maaike van Herwijnen
Beste lezer,

Namens deze band zit ik

Even kennis maken…..

ook in het bestuur van

Mijn naam is Maaike de Graaff, een dochter van Willem de

de stichting waarvan

Graaff en Maria de Rooij.

de

In het ‘dikke boek’ vindt u ons op blz. 208.

onderdeel is. Omdat

In 1977 ben ik getrouwd met Gerrit van Herwijnen en wo-

ik secretaris ben, komt

nen sinds die tijd in Waardhuizen.

er veel werk op me af.

Waardhuizen is een dorpje in het Land van Heusden en Alte-

Voornamelijk werk op de

na, op enkele kilometers verwijderd van Babyloniënbroek.

computer. Afgelopen tijd zijn

In ons huwelijk hebben we 3 jongens gekregen.

we druk geweest met het op orde brengen van onze ad-

Met hun gezinnen wonen ze niet ver bij ons vandaan. In-

ministratie ten gevolge van de nieuwe Privacywetgeving

middels hebben we 3 kleindochters, waar we regelmatig

die sinds mei 2018 van kracht is geworden. Voor meer in-

voor zorgen als opa en oma.

formatie over de Activo-Band en de stichting verwijs ik u

Een aantal jaren geleden heb ik een cursus: Webpage desig-

graag naar www.stichtingsportenspel.nl

Activo-Band

een

ner gevolgd, wat ik erg interessant vond.
Sinds die tijd houd ik een aantal websites bij, zo ook de web-

Ook zing ik graag bij Gospelkoor Barechja. De donderdag-

site van Stichting de Graaff.

avond is daarvoor ingepland. Met elkaar zingen tot Gods

Ik hoop overigens dat u deze site met veel plezier leest.

eer; maar er is ook veel gezelligheid en ontspanning met

Een andere hobby van me is het begeleiden van mensen met

elkaar.

een verstandelijke beperking in een muziekgroep: de Activo-Band. (Een soort Jostiband). In het Land van Heusden

Een hartelijke groet,

en Altena is deze muziekgroep een begrip. Muziek maken is

Maaike van Herwijnen

leerzaam en samenbindend.

Nienke de Graaf
Nienke de Graaf dacht wat mijn
broertje Jesse kan dat wil ik
ook proberen.
Ze nam dit jaar deel aan de
dikke banden race en zowaar
wist ze de eerste plek te
bemachtigen.
Vol trots toont ze hier haar
trofee. (Nienke is een dochter
van Costian en Anjo de Graaf)
(Xllef)
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In gesprek met Ben de Graaff
Voor sommige mensen is het leven redelijk
voorspelbaar maar dat geldt niet voor Ben de
Graaff. Begonnen als timmerman en ongeveer
40 jaar actief geweest in tapijt en parket.
Ik ben natuurlijk nieuwsgierig hoe Ben (Barend Jan 1947) de Graaff ooit is begonnen en hoe hij er toe gekomen is om in tapijt te gaan handelen.
“In het schuurtje van mijn vader en moeder, dat was
precies zo groot dat mijn “kevertje” binnen kon staan.
Ik ben van eenvoudige komaf en ben nog steeds een
eenvoudige jongen. Eigenlijk ben ik timmerman en in
mijn hart ben ik dat nog. Op mijn 14e ben ik gaan werken als timmerman, dat heb ik 2 jaar gedaan. Een oudoom van me had een meubel- en tapijtzaak in Hedel
en die vroeg of ik bij hem kwam werken. Mijn ouders
zagen dat helemaal niet zitten op het brommertje elke
dag van Sprang Capelle naar Hedel, die hadden achter
mijn rug om geregeld dat ik niet kwam. Toen was ik al
eigenwijs en dat ben ik nu nog; toen ben ik gaan werken in een tapijtzaak in Kaatsheuvel.”

Op zijn 21ste
lonkte toch
het ondernemerschap
en van het
schuurtje
van zijn vader
en moeder ging
hij naar een ander
pand in Sprang Capelle.
“Iemand zei tegen mij: als je voor jezelf begint valt
er tussen alle dubbeltjes soms een kwartje, kan soms
ook iets minder zijn. Het was voor mij gemakkelijk beginnen, ik woonde nog thuis en was niet getrouwd.
Ik begon met een handel in tapijt maar het meeste
werk ging zitten in stofferen van meubels. Stofferen
heb ik nog lang gedaan , niet alleen, want op zeker
moment had ik 70 stoffeerders in dienst. Hoe ik aan
werk kwam?
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Terneuzen.

“Heel gewoon, ‘s-avonds reed ik door de streek en
overal waar ze aan het bouwen waren stapte ik naar
binnen. Dat ging me goed af en iedereen had vloerbedekking nodig. Zo groeiden we gestaag.”
“De eerste winkel na het schuurtje was de winkel aan
de Raadshuisstraat in Sprang Capelle met een woning
er naast. Later een nieuw pand van gemaakt, maar
Sprang Capelle was geen gemakkelijke omgeving. Ik
herinner me nog goed dat ik op een zondag een mol
in mijn tuin betrapte en dat kon ik niet waarderen,
dus met de spa er op af. Natuurlijk zagen verschillende mensen dat ik op zondag met de spa in de tuin
stond en op maandag moest een stoffeerder van me
al horen: werk jij voor een baas die op zondag in zijn
tuin werkt? Die bekrompenheid paste niet bij me,
maar ja ik moest wel van die mensen eten. Later verhuisde ik 100 meter verderop naar het Industrieterrein. De auto op zondag wassen deed ik niet om geen
aanstoot te geven. Ik paste niet zo goed in Sprang
Capelle, was met een katholieke vrouw getrouwd en
later weer gescheiden. Dan val je uit de toon.”
Heel veel later verhuisde hij naar België waar hij nu
nog woont.

Uiteindelijk is hij gestopt met stofferen en alleen in tapijt verder gegaan. Na Sprang Capelle volgde Tilburg,
Breda, ‘s-Hertogenbosch. en vele andere vestigingen.
“Als ik weer wat verdiend had kocht ik ergens een
pand en begon er een tapijthandel in. Alleen eigen
panden, ik had een vaste ploeg bouwvakkers in dienst
die de zaak zo maakten dat het naar mijn zin was. Ze
zijn nog bij me in dienst. Het zijn echte vakmensen.
Alle panden heb ik nog in eigendom.”
De leus van hem was “Ben is de Graaff maar u als
klant bent koning” en dat straalde hij uit naar alle medewerkers. Hij wist iedereen te overtuigen dat die rollen die bij hem in de winkel hingen pas tapijt waren als
het bij een klant was gelegd en die klant ook tevreden
was. Vakwerk leveren dat was zijn credo.
Dat resulteerde uiteindelijk in 210 medewerkers en
13 winkels.
Elf jaar geleden heeft hij zijn bedrijf verkocht aan Carpetright, alleen Ben de Graaff project blijft daar buiten.
Dat wordt dan een management by out.
“Het was voor de derde keer dat ze op de stoep stonden, mijn kinderen wilden de zaak niet overnemen,
dus uiteindelijk maar verkocht. Toen ik met klamme
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handen wegreed uit Utrecht bij het hoofdkantoor van
Carpetright dacht ik wel, wat heb ik nou gedaan, mijn
kindje verkocht. Bovendien was net mijn vrouw overleden.”
De laatste 10 jaar is de detailhandel een ramp geworden vindt hij. Er is veel leegstand en kort na de verkoop kwam de financiële crisis.
Na de verkoop van zijn bedrijf, 60 jaar oud zou je kunnen
denken: ga golfen of andere leuke dingen doen!
Maar dat loopt bij Ben toch weer anders Hij gaat zich
verdiepen in onroerend goed en Holding BDG is een feit.
Maar dat is toch een veel groter risico?
“”Je moet nooit langer springen als je polsstok lang is”.
Maar ik zie toch steeds grotere projecten?
“Klopt wel, mijn polsstok is iets langer geworden. Als
ik elke dag ga fietsen loop ik ook het risico dat ik onder
een auto kom”
Nu ontwikkelt hij bedrijven- of appartementen-

complexen. Met succes al een aantal gerealiseerd in
‘s Hertogenbosch en Tilburg, tweede helft 2020 starten ze in Terneuzen met 46 appartementen.
Op mijn vraag “hoe kom je steeds aan grond of oude
panden” komt er een herhaling van hoe hij vroeger
zijn tapijt verkocht:
“ik rij gewoon door een plaats en zie dat er een pand al
jaren te koop staat; dan ga ik naar de gemeente en kijk
wat er mogelijk is. Dan volgt het traject van bestemmingsplan wijzigen, bouwvergunning en het liefst wil
ik in eigen beheer bouwen.”
Sinds 2 jaar is zoon Niels ook full time actief binnen de
holding .
Voorheen was hij werkzaam als vermogensbeheerder
bij een grote Nederlandse verzekeraar.
Dus bij Terneuzen zal het niet blijven want er zijn volop plannen. “De vooruitzichten zijn prima”zegt Ben
Ad de Graaf

Tilburg.
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Graven in de Schijnwerper
In deze rubriek belichten we bijzondere
gebeurtenissen of zaken omtrent leden uit
onze familievereniging, maar ook mensen

buiten de familievereniging die de naam de
Graaf(f) op een bijzondere manier uitdragen
krijgen van de redactie ook de schijnwerper
op zich gericht.

Gideon Adriaan Diderik de
Graaff
In het voorjaar van 2019 maakten mijn vrouw en ik
een rondreis door Suriname.
Suriname is nog niet echt ontdekt door het massatoerisme en gezien de oude banden met Nederland toch
de moeit waard om eens te bezoeken.
Het blijft bijzonder om plaatsen te bezoeken die we
vroeger in de schoolbanken hebben geleerd met ook
veel Nederlandse namen , b.v. Groningen, Wageningen, Domburg, Bergen op Zoom en Berg en Dal.
Bijzonder blijft ook dat in Suriname, ondanks het feit
dat het al bijna 44 jaar onafhankelijk van Nederland is,
de Nederlandse taal nog steeds de officiële voertaal is

en er wordt dan ook tot diep in de rimboe uitstekend
Nederlands gesproken.
Bezoeken aan de voormalige plantages, vooral in het
Commewijne district , zoals Rust en Werk, Johan en
Margaretha en Frederiksdorp waren ook deel van ons
programma.
Voorafgaand hieraan bezochten we de hoofdplaats
Nieuw Amsterdam, en het gelijknamige fort en openluchtmuseum.
Tot mijn verbazing trof ik daar een gedenksteen aan
(zie foto) van de oprichter van één van de plantages
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genaamd “de Dageraat” met daarop de naam van de
oprichter : G.A.D. de Graaff.
Deze plantage is door hem opgericht in 1767.
Het blijft toch bijzonder om ook in verre oorden onze
naam tegen te komen.
Het zal toch niet waar zijn dacht ik dat mogelijk één
van onze voorvaderen hier al actief geweest is.
Dit in positieve zin maar mogelijk ook in negatieve zin,
vooral door de inzet van veel slaven op deze plantages.
Aan de hand van de door mij gemaakte foto’s van de
steen besloot ik na thuiskomst eens wat nader onderzoekt te doen of er mogelijk wat te vinden was over
deze G.A.D. de Graaff.
Betrekkelijk snel vond ik een paar belangrijke gegevens; zijn volledige naam is Gideon Adriaan Diderik de
Graaff en hij is geboren in Zaltbommel.
Een plaats die nu niet zover verwijderd ligt van onze
stamboomvaderen dus wie weet was er toch een mogelijk verband.
Hieronder een weergave van hetgeen ik over hem kon
vinden.
Gideon de Graaff
(Gideon Adriaan Diderik de GRAAFF)
Geboren-Zaltbommel
Planter en administrateur in Suriname
Ouders:
Gideon de Graaff
Geertrui Lucia Anna van der LITH
Relaties:
-	Gehuwd op maandag 28 april 1766 te Paramaribo met Maria CHARDAVOINE.
-	Getuigen: Etiene COUDERIC, Elisabeth Diderica
Baldina de GRAAFF (overl. 1768)
	Johannes SWENNE en Johanna Cornelia PIETERSON.
-	Gehuwd in 1794 te Paramaribo met Dina Maria
MEURS (ca 1760)

Broers en Zusters
-	
Elisabeth Diderica Baldina de GRAAFF (overl.
1768)
Deze aantekeningen gevonden via:
https://gw.geneanet.org/schapekoppen?n=de+graaff
&oc=&p=gideon+adriaan+diderik
En met toestemming van de auteur, Lucas van Heeren
hier gepubliceerd.
Bronnen: : Nationaal Archief Suriname: Suikerplantage De Dageraat aan de boven-Commewijnerivier.
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Suikerplantage De Dageraat aan de boven-Commewijnerivier
boven-Commewijne, linkeroever in ‘t afvaren. De plantage ligt tevens aan de Cassewineca-kreek
volgorde in het afvaren van de Commewijne: Esperance, de Dageraat, Hazard , Killenstein Nova
gedenksteen van de plantage De Dageraat, thans in
het museum te Nieuw-Amsterdam.

DE DAGERAAT
Deese plantagie is door den Edelen Gestrengen Heere
G: A: D: de Graaff den 7den Maij 1767 begonnen en in
den jaar 1786 tot een Zuiker plantagie aangelegt

1767 - 1792 - G.A.D. de Graaf
Omstreeks 1767 werd het gedeelte aan de Commewijne afgesplitst van Knoppemombo en hierop werd
een aparte suikerplantage aangelegd, genaamd “de
Dageraat”.
De plantage Knoppemombo was weer gereduceerd
tot de Casewinica.
De Dageraat en Knoppemombo behoorden aan dezelfde eigenaar G.A.D. de Graaff.
Knoppemombo werd niet verlaten, zoals blijkt uit een
kennisgeving van de Gereformeerde Gemeente:
“..... 1768-october 23 Debet G: A: D: de Graaff — A kerkegerechtigheid voor bekentmaaken van ‘t overleijden
Johannes Denis op de plantagie Cnopemombo f 9,-
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(idem voor ‘t begraven op gem: plantagie f 20,-).....”
Gideon Adriaan Diderik de Graaff was een succesvol
planter en administrateur.
Hij was — blijkens een dure granieten gedenksteen
thans te Nieuw-Amsterdam — aanlegger en eigenaar
van suikerplantage “de Dageraat” in 1767.
In 1793 was hij verder nog eigenaar van 4 koffieplantages, en voerde de administratie van 27 andere.
In 1772 woonde hij aan de Keizerstraat, in 1781 bewoonde hij het grote huis Gravenstraat 2-4, waar veel
later de nationale assemblee in was gevestigd.
In 1766 trad hij in het huwelijk met Maria Chardavoine:
“...... 1766 op heeden den 28 april zijn ten overstaan
van de Edele Achtb: heeren G: Schilling & Johannes
Swenne raeden in den Edele Hove van politie en Crimineele Justitie deeser colonie Suriname & & door mij
ondergeschreve secretaris deeser voorsz: colonie naa
behoorlijke afvraaginge tot den huwelijken staat in en
aangeteeckent,
Gideon Adriaan Diderik de Graaff jongman van de
gereformeerde religie oud .....halff jaar geboortig te
Salsbommel in Gelderland en woonagtig alhier aan
Paramaribo geadsisteert met de Ed: Agtb: heer Etienne Couderc en vrouwe Elisabeth Diderica Baldina
de Graaff huysvrouw van de Ed: Agtb: Heer Godfried
Schilling, en Maria Chardavoine (?-zeer moeilijk leesbaar) wed: wijlen den Ed: Agtb: heer Jean Planteau
Pietersz: meede van de gereformeerde religie oud
een en dertig geboortig en woonagtig alhier aan Paramaribo geadsisteert met de Ed: Agtbaare heer Johannes Swenne en vrouwe Johanna Cornelia Pieterson huijsvrouw van laast gem: heer J: Swenne....... “
In 1792 bood hij zijn — niet geringe — bezit in Paramaribo ter verkoop aan. De annonce in de “surinaamse
nieuwsvertelder” dd. 3 mei 1792 leest:
“....G. A. D. de Graaff presenteerd op zeer voordeelige

Conditien te Koop de volgende percelen:
No. 1 - EEN HUIS & ERFF, staande in de Graavestraat,
bekend onder No. 1, door hem bewoond
No. 2 - Een dito staande in de Keyser-straat... bekend
onder no. 123
No. 3 - EEN BLOK HUYZEN...op de hoek Watermoole
& Hoffstraaten, bekend onder No. 11, 12, 153
No. 4 - EEN STUK LAND, leggende aan de landsweg
over het Hoogduitsche joodse kerkhof, groot 200 akkers
No. 5 - De GRONDE, bekend onder COMBE La. A. B.
C. met de gebouwen, meubilaire goederen, vee, zonder slaven
No. 6 - EEN FAMIELJE SLAVEN....................”
De plantages werden niet verkocht. De reden van de
verkoop van het overige was waarschijnlijk het overlijden van zijn vrouw. In 1794 trad hij te Paramaribo wederom in het huwelijk, ditmaal met Dina Maria Meurs,
weduwe van wijlen Jacob Beudt.
Het verdere verloop van het leven van Gideon de
Graaff wordt hier niet vermeld, voor mij is onduidelijk
is of hij ooit is teruggekomen naar Nederland of in
Suriname gebleven en is overleden. Ook eventuele
nazaten worden niet genoemd. Zelfs zijn geboortedatum kan ik niet achterhalen.
Onze stamboomdeskundige Kees de Graaf is inmiddels geraadpleegd maar kan geen enkele connectie
met onze stamboom vinden. Nu komt onze naam natuurlijk veel meer voor in Nederland maar dat deze
man afkomstig was uit Zaltbommel en tevens van
de “gereformeerde religie” was komt toch dicht nabij
onze kringen.
Mocht iemand in onze familiekring een groter tipje van
de sluier kunnen oplichten dan houdt de redactie zich
uiteraard graag aanbevolen.
Wim de Graaf
Sleeuwijk
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Familieberichten
Gehuwd

Overleden

Op 6 september 2019
Erwin de Graaf en Jessica Rekkers
Erwin is een zoon van Henk de Graaf en Helma
Heijmans (Xlllld)

Petronella de Graaff (Petra)
geboren 23 september 1953 te Amsterdam
overleden 14 mei 2019 in het ziekenhuis in Saint
Girons(Frankrijk)
Op 20 mei heeft de crematie plaatsgevonden in het
crematorium te Pamiers(Frankrijk)
Een herdenkingsdienst is op 25 mei 2019 gehouden
in het Buurthuis te Schoonhoven
XlVb blz 354
Leentje de Graaff-Hovestad
echtgenote van H.C. de Graaff
geboren 2 juni 1930
overleden 24 juni 2019
begraven op 29 juni 2019 op de begraafplaats aan de
Borcharenweg 1 te Werkendam
Xllh blz 243
Charlotte Elisabeth de Graaff-de Haan(Lotty)
echtgenote van Kees de Graaff
geboren 8 februari 1941
overleden 9 juli 2019
de crematie heeft plaatsgevonden op 15 juli 2019 in
het crematorium Iepenhof Hoflaan 18 te Delft

Uw privacy
Er is in ons land heel wat te doen over de privacywetgeving. Sommige scholen zijn niet meer in staat om een klassenfoto te maken.
Persoonlijk vind ik het allemaal heel overdreven bijna iedereen zet
elke dag zijn hele hebben en houden op het internet.
Maar als stichting hebben we er uiteraard wel mee te maken. Zo
hebben we schriftelijk vastgelegd hoe we met de adressen omgaan.
Maar zo moeten we ook scherp zijn op de foto’s die wij publiceren.
De foto’s die door u zelf beschikbaar worden gesteld is het duidelijk u geeft hiermee toestemming
Ad de Graaf

Hendrik Antonie de Graaf
echtgenoot van Freke de Graaf-Kramer
geboren 25 september 1933
overleden 23 juli 2019
begraven op 29 juli 2019 op de begraafplaats aan de
Borcharenweg 1 te Werkendam
Xlldo blz 283
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Hoofdstelnummers
Hoofdstelnummers, het gemak van eenmalig gebruik
Ovaal hoofdstelnummer
Prijs per stuk e 0,17 incl. 2 bindingen
(verkrijgbaar van 1 t/m 355, formaat 10 x 9 cm)

Hoofdstelnummer vierkant (10 x 10 cm)
met boorgat boven en onder en
afgeronde hoeken incl. 2 bindingen
e 0,14 (verkrijgbaar van 1 t/m 1100)
Hoofdstelnummers zijn vervaardigd van
260 grams duplex karton.

Prijzen excl. BTW en verzendkosten
(verzendkosten e 7,50)

Bezoekadres:

grafisch goed thuis

Hoofdstraat 28, 4265 HK Genderen, T (0416) 76 04 00, M 06 52 40 81 69
www.hoofdstelnummer.nl , info@hoofdstelnummer.nl

