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Van de voorzitter

Voor u ligt nr. 2  Graafwerk van 2020. We hebben deze keer een luxe probleem,

we krijgen het niet in 16 pagina’s dus voor u ligt een exemplaar van 20 pagina’s.

We hebben veel aandacht geschonken aan de corona pandemie die ons in zijn greep heeft.

Twee mensen uit de Gravenstamboom geven een verslag hoe het in Zweden en in 

Denemarken gaat. Daarnaast Janet de Graaf uit het ziekenhuis in Tilburg waar de eerste 

opname met corona in Nederland was. Alhoewel men nu wel zegt dat het al veel eerder 

in Nederland was maar nog niet zo zichtbaar.

En Ed de Graaff uit Rotterdam, een ziekenhuis  waar geen coronapatienten zijn opgeno-

men maar alles had wel invloed op het dagelijks werk.

Voor Ed was het teveel en is vermoeid uitgevallen en gaat niet meer opnieuw aan de gang.

Dus de tweede golf gaat hem in elk geval niet in de koude kleren zitten.

We spreken nu nog over de Spaanse griep van 1918 dus deze corona zal ook nog lang 

over gesproken worden en is zodoende geschiedenis.

Twee nieuwe deelnemers stellen zich voor, zo blijft het deelnemersveld een beetje op 

peil. Maar er kunnen nog veel meer Graven zich aansluiten.

Ada Buizer uit Haarlem haalt herinneringen op aan haar ouders en met name aan haar 

moeder Cris Buizer-de Graaf, een vrouw die zeer actief was in het verenigingsleven en 

dat was in haar tijd zeker niet gewoon. Vaak stond ze op de barricade als het nodig was.

Bij de familieberichten weer een aantal overlijdens maar ook een 70 jarig huwelijk.

Er zullen best “graven” geboren zijn maar we weten het niet.

Niet alleen wij zouden blij zijn met de mededeling maar zeker Kees de Graaff want de 

stamboom compleet maken is zijn grote hobby.

Van zijn hand kunnen we ook weer een aantal artikelen lezen.

Volgende uitgave staat gepland voor maart 2021. We zouden het zeer op prijs stellen om 

tips te ontvangen, voor een bijdrage in dit nummer.

Ad de Graaf, Andel
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In januari schatte de overheid de kans erg klein in dat 

Corona Denemarken zou bereiken. Wel werd hulp aan-

geboden om terug te reizen, voor Denen die zich in de 

Hubei provincie bevonden.  

In Denemarken hebben de scholen elk jaar wintervakan-

tie in week 7, in 2020 van 10 t/m 16 februari. Veel mensen 

gaan dan op skivakantie, vooral in Noorwegen/Zweden, 

maar Oostenrijk en Italië zijn ook erg populaire bestem-

mingen. Op 27 februari werd de eerste Corona besmetting 

geconstateerd, een man die op skivakantie was geweest in 

Italië. Een dag later vond de eerste Corona persconferentie 

plaats, waar de overheid aankondigde dat er meer besmet-

tingen verwacht werden. Begin maart werd door het minis-

terie van volksgezondheid iedereen die in risicogebieden 

zoals Noord-Italië, China en Iran was geweest aangeraden 

twee weken in thuisquarantaine te gaan. Er werd nog erg 

weinig getest, alleen personen met duidelijke symptomen, 

die terugkwamen uit risicogebieden kwamen in aanmerking 

voor een test. 

Op 11 maart was er opnieuw een persconferentie en hier 

kondigde de Deense premierminister Mette Frederiksen 

aan dat Denemarken “op slot” gaat. Alle scholen en kinder-

opvang gaan dicht, iedereen die bij de overheid werkt en 

geen kritische functie heeft blijft thuis en buiten de over-

heid wordt aanbevolen dat er zoveel mogelijk thuis gewerkt 

wordt. De eerste weken van de “soft lockdown” waren een 

erg onzekere tijd. Corona was nog nieuw en dus onbekend, 

er kwamen steeds meer besmettingen en meer zieken-

huisopnames bij, de aandelenbeurs stortte behoorlijk in en 

steeds werden strengere maatregelen aangekondigd. 

Net als in de meeste andere landen was de strategie om de 

verspreiding van het Corona virus genoeg te beperken, zo-

dat de gezondheidszorg niet overbelast werd (het bekende: 

“flatten the curve”). Dit ging in Denemarken zo goed dat de 

ziekenhuizen op geen enkel moment dicht bij de maximale 

capaciteit waren. Tijdens de piek rond 1 april lagen er onge-

veer 150 Corona patiënten op de IC, terwijl er een capaci-

teit van 750 plaatsen was. Achteraf gezien leidde dit op kri-

tiek van sommige mensen op de overheid, dat er teveel en te 

strenge maatregelen genomen waren.

Het aantal Corona-patiënten in Deense ziekenhuizen. Zalmkleurig: 

totaal, oranje: op de IC, rood: op de IC aan de beademing

De eerste golf was vrij kort in Denemarken en al in de twee-

de week van april werden plannen bekend gemaakt over het 

in fases heropenen van het land. In de eerste fase van de her-

opening gingen de kinderopvang en de lagere scholen weer 

open (15 april). Dit was wel wennen voor de kinderen, met 

een hoop nieuwe routines. Maar met de helft van de klas in 

een klaslokaal, steeds met hetzelfde groepje van 5 kinderen 

spelen, zoveel mogelijk onderwijs buiten en natuurlijk heel 

veel handen wassen. In de loop van mei openen geleidelijk 

steeds meer: sportverenigingen, bibliotheken, restaurants 

en het voortgezet onderwijs. Ook gaan steeds meer men-

sen terug naar het werk. Vaak wel maar een gedeelte van de 

tijd, velen hebben ontdekt dat thuiswerken meer voordelen 

heeft dan alleen afstand houden.

Gedurende de zomer is het erg rustig wat Corona betreft. 

Er zijn heel weinig besmettingen, bijna geen ziekenhuisop-

names en een hoop dagen zonder dat er iemand met Corona 

overlijdt. Vakantieparken en zomerhuisjes zijn wel allemaal 

geboekt, een groot deel van de Denen houdt vakantie in ei-

gen land. 

Na de zomer zijn er eerst vooral wat lokale uitbraken van 

Corona besmettingen die redelijk goed opgespoord en on-

der controle kunnen worden gehouden. Er wordt heel veel 

getest, op de meeste dagen worden rond de 50.000 tests 

per dag afgenomen.

In augustus is er een lokale stijging in Aarhus en er komen 

nieuwe, lokale maatregelen. Een van de nieuwe maatrege-

Corona in Denemarken
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len is dat het verplicht wordt om een mondkapje te dragen 

in het openbaar vervoer. Mondkapjes waren eerder niet 

verplicht en alleen vrijwillig gebruikt, typisch door risico-

patiënten. Na een aantal weken was de situatie weer goed 

onder controle.

Aantal Corona besmettingen per dag (in maart/april werd er veel 

minder getest)

In de loop van september neemt het aantal besmettingen 

weer toe, net als op veel andere plekken in Europa. Nu is 

het meer verspreid over het hele land. Er zijn vooral veel 

besmettingen onder jongeren. Op 18 september houdt de 

overheid weer een persconferentie, waar bepaalde maat-

regelen die eerder versoepeld waren, nu weer opnieuw in-

gevoerd worden. Ook wordt er weer aanbevolen om zoveel 

mogelijk thuis te werken. Misschien staan we aan het begin 

van een tweede golf, of meer een serie van kleine golfjes die 

het versoepelen of verstrengen van maatregelen volgen.    

Corona-gerelateerde doden per dag 

Ondertussen gaat het dagelijks leven verder. Mondkapjes, 

afstand houden, handen wassen en ontsmetten met alco-

holgel zijn het nieuwe normaal. En dagelijks om 14 uur de 

nieuwe Corona-getallen bekijken is al bijna net zo gewoon 

als het weerbericht. 

Gerben Kuijpers vanuit Aarhus

Corona in Zweden

In januari werd er wel hier en daar over Corona gespro-

ken tijdens de koffi epauzes maar het eindigde meestal 

met: “ach ja, dat is zo ver weg, dat blijft in China”.

De eerste Corona-patiënt werd genoteerd 31 januari 

en het tweede geval duurde tot 27 februari.

De voorjaarsvakantie is verdeeld over het land; tijdens 

week 8 gaat zuid Zweden skiën en week 9 Stockholm. 

Ook dit jaar trokken de Stockholmers er massaal op 

uit en ongeveer 40 000 mensen reisden naar de alpen. 

Nog meer mensen, waaronder ook wij met ons gezin, 

vertrokken naar de skigebieden in Zweden. Tijdens 

deze week, de laatste week van februari, kwam steeds 

meer informatie over  Corona en na thuiskomst wer-

den de mensen die in Italië waren geweest vriendelijk 

verzocht om maar 2 weekjes thuis te blijven.  De mees-

ten hielden zich er wel aan maar lang niet iedereen.

Duidelijke informatie werd verspreid: Handen was-

sen! Afstand houden! Thuisblijven met verkoudheids-

symptomen!

In de 2e week van maart werd ook aangeraden om 

thuis te werken voor diegene die de mogelijkheid had. 

Voorstellingen en dergelijke mochten max. 500 perso-

nen verzamelen. Dit werd een week of 2 later terug-

gedraaid naar 50 personen. In mijn werk heb ik veel 

contact met de andere landen in het noorden zoals 

Noorwegen, Finland en Denemarken. Deze landen 

gingen een voor  een dicht. Een echt vreemde gewaar-

wording dat de wereld als het ware stopte.

Ook over Zweden kwam de stilte! Het verkeer vermin-

derde met ca 90%, restaurants bleven leeg, kantoren 

bleven leeg, winkelcentra lagen er verlaten bij maar 

de internethandel ging omhoog en digitale meetings 

werden standaard. Ik weet dat er vaak foto’s verspreid 

werden over Zweden waar het leven “gewoon maar 
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doorging” maar zo was en is het werkelijk niet.

Vergeleken met andere landen was het grootste ver-

schil dat er geen boetes uitgedeeld werden, geen ver-

boden uitgesproken maar uitsluitend aanbevelingen 

werden gedaan. Die ook door de meerderheid gevolgd 

worden.

Om de strategie van Zweden iets beter te kunnen be-

grijpen is het belangrijk om te weten hoe het land be-

stuurd wordt. De sturing van het land is gedecentrali-

seerd, de macht ligt zo dicht mogelijk bij de burgers en 

in dit geval bij de gemeenten. De regering kan beslis-

singen nemen over de hoofden van burgemeesters als 

er oorlog is, niet tijdens een crisis. Vandaar dus dat er 

alleen maar sprake was van aanbevelingen. Dat is een 

nadeel als er snelle beslissingen en maatregelen geno-

men moeten worden want dan kan het wat langer du-

ren voordat het bij iedere gemeente ingesteld wordt. 

In Zweden is het mogelijk voor ouders om  met ziek-

teverlof te gaan voor “verzorging van ziek kind”. Dat 

maakte het natuurlijk wel makkelijker om daadwerke-

lijk thuis te blijven als je kind symptomen  van corona 

heeft.

Een ander verschil is dat elk rijksinstituut zelfstandig 

is en niet gestuurd mag worden door een minister. Het 

blijft natuurlijk wel de keuze van de regering om naar 

de raadgeving te luisteren of niet. De Zweedse rege-

ring heeft tijdens de Coronapandemie gekozen om het 

Folkhälsomyndigheten (vergelijk met RIVM) te laten 

beslissen wat de beste manier is om de pandemie in 

bedwang te houden. De enige beslissing die de rege-

ring nam (volgens roddels) was om de universiteiten 

en voortgezet onderwijs dicht te doen tussen maart en 

juni. Ook onze zoon van 17 zat thuis en kreeg digitaal 

les. Zelf werk ik gemiddeld 3-4 dagen thuis en de an-

dere dagen op kantoor. Wel neem ik de auto en niet 

het openbaar vervoer om naar mijn werk te gaan.

Helaas kwam het virus vrij snel binnen bij verzorgings-

huizen voor bejaarden en er stierven hier heel veel 

mensen tijdens het voorjaar. Deze verzorgingshuizen 

verzorgen oude mensen die te ziek zijn om in het zie-

kenhuis verzorgd te worden en de gemiddelde bewo-

ner woont hier 10 maanden. 

Dat is ook in de statistiek te zien, de meeste sterfgeval-

len waren in de leeftijdsgroepen van 70 jaar en ouder. 

Vanuit de overheid werd ook al snel gezegd dat deze 

pandemie nogal  enige tijd kon duren en men hoopte 

regels te hebben waar mensen zich langere tijd aan 

konden houden. Een voordeel daarvan is dat er bijna 

of geen anti-Corona acties zijn gevoerd in Zweden. 

In de winkels is informatie om afstand te houden, al-

cogel is overal te krijgen, restaurants hebben om de 

andere tafel afgeplakt om afstand te houden tussen 

verschillende groepen met gasten en het openbaar 

vervoer maakt nog steeds reclame om niet met hen te 

reizen. 

Het aantal sterfgevallen dat erg hoog was tijdens het 

voorjaar is daarna blijven dalen en op het moment is er 

(nog) geen sprake van een tweede golf.

Nu beginnen steeds meer mensen toch weer van kan-

toor te werken en het verkeer neemt ook alweer toe. 

Maar de maatregelen blijven gelden!

Lowina Lundström 

vanuit Stockholm
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Als medewerker poliklinische OK 

werk ik in het Oogziekenhuis Rot-

terdam. In ons ziekenhuis is wel een 

polikliniek Interne Geneeskunde 

van het Sint Franciscus Gasthuis 

Rotterdam gevestigd, maar verder 

worden er alleen oogheelkundige 

onderzoeken, behandelingen en 

opnames gedaan. Corona patiënten 

worden bij ons dus niet opgeno-

men. Omdat wij wel een ziekenhuis 

zijn gelden bij ons echter dezelfde 

maatregelen als in Algemene Zie-

kenhuizen. 

In de media hoor en zie je hoofd-

zakelijk over ziekenhuisafdelingen 

met COVID-patiënten, IC’s en ver-

pleeghuizen. In dit stukje zal ik pro-

beren te beschrijven wat de gevol-

gen kunnen zijn in de reguliere zorg 

van een gespecialiseerd ziekenhuis.

Met de Lock down vond er een maximale afschaling 

van de reguliere zorg plaats. De enige zorg die nog 

plaats vond was zorg die niet uitgesteld kon worden. 

Iedereen die het ziekenhuis binnen kwam moest door 

“maanmannetjes” uitgevraagd worden op de bekende 

COVID-klachten en werd getemperatuurd. Mensen 

met klachten kwamen het ziekenhuis niet in. De geza-

menlijke ziekenhuizen in Rotterdam, voerden één be-

leid in deze.

De triage werd gedaan door artsen, verpleegkundi-

gen, optometristen, opticiens, spreekuurassistenten 

die niet in hun eigen werk ingezet werden en door stu-

denten geneeskunde. Personeel dat thuis kon werken 

ging thuis werken. Dat was natuurlijk hoofdzakelijk on-

dersteunend personeel. Overtollig personeel werd (bij 

toerbeurt) thuis oproepbaar “gezet”.

Als men spoedeisende oogheelkun-

dige klachten had en men bleek bij 

triage ook COVID-19 gerelateer-

de klachten te hebben, werd men 

doorverwezen naar algemene zie-

kenhuizen, waar ook Coronazorg 

plaats vindt. 

De oogartsen bestudeerden alle 

dossiers van mensen met afspraken, 

om te beslissen voor wie het nood-

zakelijk was om toch fysiek gezien 

te worden, voor wie afspraken uit-

gesteld konden worden en bij wie zij 

het af konden met een telefonische 

controle. Alleen spoedoperaties 

werden uitgevoerd en de behan-

deling van mensen die een injectie 

in het oog moesten hebben (bij bij-

voorbeeld natte maculadegenera-

tie) werden doorbehandeld omdat 

deze mensen met vaste tussenpozen van bijvoorbeeld 

4, 6 of 8 weken een injectie moesten krijgen. Mijn spe-

cifieke taak binnen onze afdeling is de zorg voor deze 

patiënten. Normaal gesproken gebruiken wij hiervoor 

2 behandelkamers naast elkaar, met een doorloop van 

gemiddeld 35 patiënten per dagdeel per kamer. Van-

wege het houden van afstand in de wachtkamer werd 

het aantal patiënten geminimaliseerd naar 10-15 pa-

tiënten per behandelkamer, werd één van de twee 

reguliere behandelkamers gesloten, ging het dagcen-

trum, waar alle normale zorg stil lag, deze zorg leve-

ren en werd nog een andere locatie in het ziekenhuis 

gebruikt. Op bepaalde uitzonderingen na mochten er 

geen begeleiders met patiënten mee het ziekenhuis in. 

Zij moesten buiten wachten of konden naar een kerk 

iets verderop in de straat. 

Het ziekenhuis leek een oase van rust maar achter de 

schermen was het een drukte van belang. Dagelijks 

Ziekenhuis zonder COVID-19 patienten
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werden er veranderingen doorgevoerd conform de 

richtlijnen van het RIVM, afspraken moesten verzet 

worden, artsen moesten hun patiënten bellen enzo-

voort. Materialen zoals mond-neusmaskers, opera-

tiemutsen, handschoenen, handdesinfectans en der-

gelijke gingen op de bon. De voorraad moest dagelijks 

geteld en er moest besteld worden via het ROAZ (Re-

gionaal Overleg Acute Zorgketen). Maskers werden 

gedragen conform de RIVM-richtlijnen, wat inhield 

dat wij bij het ogen druppelen geen maskers mochten 

dragen. Ondertussen gebeurde het regelmatig dat pa-

tiënten bij ons maskers probeerden te krijgen c.q. ko-

pen, hetgeen soms tot verhitte discussies leidde.

Na de eerste weken van lockdown, moest er weer op-

geschaald gaan worden, want je kunt afspraken wel 

verzetten, maar hoe langer dat duurt, hoe dichter je bij 

een moment komt dat uitstel niet meer verantwoord 

is. Langzaamaan kwamen er dus steeds meer patiën-

ten voor controle en moet je agentje gaan spelen om 

te zorgen dat de anderhalve meter gehandhaafd werd, 

moesten er stoelen afgeplakt worden en moest er ge-

schoven worden met meubilair in de wachtkamer om 

de 1.5 meter te kunnen waarborgen. Ook werd een lijn 

opgezet om mensen met COVID-19 verdachte klach-

ten weer zelf te kunnen behandelen.

Er vonden dagelijks aanpassingen plaats.

Langzaam ga je dan over in een opschalingsproces 

en neemt het aantal patiënten toe, maar moet je ook 

steeds weer anders met de beschikbare ruimte om-

gaan in verband met die 1.5 meter. Er werden hou-

ten frames tussen stoelen geplaatst, met daartussen 

plastic gespannen, zodat stoelen naast elkaar gebruikt 

konden worden. Ook was het zo dat de twee afdelin-

gen waar wij de ooginjecties gaven weer stapsgewijs 

hun eigen behandelingen gingen doen. Er moesten 

dus 2 andere plaatsen gezocht worden voor deze be-

handeling, want op de oude locatie was het niet meer 

mogelijk vanwege de 1.5 meter in de wachtkamer. Dit 

hield ook in dat het ons 2 extra collega’s (van 2 naar 

3 behandelkamers) kostte, waar onze formatie niet 

op berekend was. Met z’n allen hebben we keihard 

gewerkt en de processen in gang gehouden. We pro-

beerden positief en gemotiveerd te blijven, ondanks 

dat er naast heel veel waardering voor ons werk, ook 

best veel gemopperd werd door patiënten c.q. bege-

leiding.

Omdat ik zelf enorm beperkt in mijn energie ben, alle 

veranderingen met de opschaling niet bij kon houden 

en een enorm personeelstekort aan zag komen, ben ik 

sinds 1 augustus gestopt met werken. Ik geniet nu van 

een jaar aan opgespaard verlof en zal aansluitend met 

vervroegd pensioen gaan.

Mijn voorgevoel klopte. Toen ik 3 weken later op de 

afdeling ging buurten kon ik duidelijk zien dat mijn 

collega’s bek en bek af zijn en bleek dat zij inderdaad 

regelmatig met een minder dan minimale bezetting 

moesten draaien. Het was zo erg om te zien dat ik mij 

een beetje schuldig voelde dat ik gestopt was, maar ik 

weet ook dat ik dat zelf nooit volgehouden zou hebben.

Momenteel lopen de processen eigenlijk nog steeds 

hetzelfde, de “normale” zorg is nog niet helemaal op-

geschaald, triage vindt nog steeds plaats, zij het op 

een wat “lossere” manier en mondkapjes en dergelijke 

worden nog steeds geteld en via het ROAZ verdeeld.

Verder is de tweede golf in opmars en zitten er dus 

dagelijks collega’s thuis met (griep)klachten in afwach-

ting van een test of de uitslag daarvan. De voorrangs-

regeling voor de zorg kent in onze regio inmiddels al 

een wachttijd van 3 dagen eer men getest kan worden.

Persoonlijk ben ik het niet met alle maatregelen eens 

en zie ik veel tegenstrijdigheden, vooral in dingen wan-

neer wel een mondkapje en wanneer niet en waarom 

niet-medische mondkapjes die, aangetoond, een ver-

waarloosbare bescherming geven. Voeg daaraan toe 

dat de manier waarop niet professionals met de mond-

kapjes omgaan (zoals aanraken, op en afzetten, niet 

over de neus dragen) naar mijn overtuiging de besmet-

tingsrisico’s juist verhogen. Toch houd ik mij aan alle 

voorgeschreven regels, want weet ik iets beters? Nee, 

ik weet net zomin wat er wel moet gebeuren! De opge-

legde maatregelen zijn ons enige houvast en als ieder-

een zijn/haar eigen gang gaat wordt het een puinhoop. 
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Of je nou jong of oud bent, een kwetsbare gezondheid 

hebt of niet, we wonen met z’n allen in dit mooie land 

en kunnen niet zonder elkaar, dus laten we solidair zijn 

en begrip en respect voor elkaar opbrengen en denk 

aan al die mensen in onder andere de zorg. Zij lopen 

normaal gesproken al de benen uit hun lijf om onder 

hoge werkdruk goede zorg te kunnen blijven leveren 

en hebben echt geen extra patiënten nodig om aan het 

werk te kunnen blijven.

Daarom, houd je aan de maatregelen, ook al ben je het 

er niet altijd mee eens. Bewezen positieve bijdragen zijn:

• Houd 1.5 meter afstand

• Beperk sociale contacten

• Heb je klachten, blijf dan thuis

Ed de Graaff

Stamboom XIIId-1

Vierhonderd jaar Graven, pagina 301

Frontbericht uit ETZ 

(ElisabethTweestedenZiekenhuis) inTilburg 

Het is zaterdag 14 maart aan het eind van de middag. Met 

een dubbel gevoel sta ik bepakt en bezakt op Schiphol voor 

een reis naar Lapland. Ik kijk erg uit naar deze reis, even 10 

dagen geen ziekenhuis maar sneeuw, natuur en hopelijk ook 

het noorderlicht zien. Op Schiphol 

is het erg rustig. Er zijn wel wat rei-

zigers en sommige hebben mond-

kapjes op en er wordt nog steeds 

gevlogen.

Het gevoel is dubbel omdat mijn 

hulpverlenershart nadrukkelijk 

sneller slaat. Het ziekenhuis krijgt 

steeds meer Corona patienten en 

de kans is groot dat we in een cri-

sisstructuur gaan werken. ‘Zal ik 

niet op vakantie gaan en me maan-

dag gewoon gaan melden?’ speelt 

er door mijn hoofd. 

Een keuze was niet nodig, de finse 

overheid besloot op die zaterdag-

avond dat het code oranje was. Dus 

geen avontuurlijke reis naar Lap-

land, maar terug naar Tilburg voor 

een Corona avontuur.

Mijn ziekenhuis, dat is het ETZ in Tilburg. Het ziekenhuis 

waar op donderdag 27 febr. ‘de eerste corona patient’ werd 

gediagnosticeerd. Ik bevond me op dat bewuste moment in 

013, luisterend en genietend naar Australian Pinkfloyd tri-

bute band. Het was een geweldig optreden en met de kennis 

van nu ook memorabel. Optredens zoals dit zullen er voor-

lopig niet meer zijn.   

Ruim 23 jaar werk ik in het ETZ. 

Vele jaren in de functie van ver-

pleegkundige en nog langer in func-

tie van adviseur/projectleider. Mijn 

werk bestaat uit het verbinden, 

ontwikkelen en organiseren van 

nieuwe zorgvormen samen met 

ETZ artsen en verpleegkundigen, 

de huisartsen(post), verpleeghui-

zen, thuiszorg en gemeente, ook 

wel transmurale zorg genoemd. 

Omdat ik niet meer bevoegd ben 

om als verpleegkundige te wer-

ken (en mijn gewone werk stil valt) 

wordt ik ingezet bij een voor mij 

nieuw bedrijfsonderdeel, het facili-

tair bedrijf.  Ruim 8 weken lang zou 

ik (afwisselend met een collega)  het 

crisisteam van facilitair begeleiden.  

In totaal waren er dagelijks naast 

één centraal crisisteam 8 subteams 

in het ETZ actief.

Corona in Nederland
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Ik raakte onder de indruk van de bevlogenheid en profes-

sionaliteit van het facilitar bedrijf. Zonder hen kan er geen 

zorg aan ziekenhuispatienten gegeven worden. Ik leerde 

over van het belang van schoonmaak (on-ontbeerlijk); over 

de waanzinnige inzet van de afdeling inkoop om steeds vol-

doende mondkapjes, beschermende kleding, afvalbakken 

op voorraad te hebben; over het zelf 3D printen van koppel-

stukken voor zuurstofmaskers; over het regelen van beade-

mingsapparatuur, infuus- en voedingspompen, de speciale 

IC bedden (houdt de vloer het wel?!); de medewerkers van 

logistiek die gebruikte mondmaskers verzamelden (omdat 

als de nood heel hoog zou zijn we die zelf zouden sterilise-

ren); ik was onder de indruk van organiserend vermogen 

om hele afdelingen (meermaals) te verhuizen, opnieuw in 

te richten en te bevoorraden voor corona patienten, maar 

ook het ziekenhuis in te richten op 1.5 m samenleving; hoe 

we toch lekkere DE koffie  voor het personeel konden rea-

liseren (koffie is als benzine, troost in stressvolle situaties); 

er met veel puzzel werk (ook omdat alles brandveilig moest 

zijn) ontspan- en rustruimte voor artsen en verpleegkundi-

gen en ondersteunend personeel werden gerealiseerd. En 

dan waren er medewerkers bezig met beantwoorden van 

alle emails,  ontvangen en verdelen van alle giften. Want in 

de 34 jaar dat ik in de zorg werk heb ik dit nog nooit mee-

gemaakt. Alle attenties, van pizza, chocolade, wekelijks fruit, 

sokken, crocs, yogamatten, boodschappenservice, waren 

het vooral de lieve kaarten, brieven uit het hele land die een 

diepe indruk op mij en mijn collega’s maakten. 

Werkelijk iedereen zette zich in voor de patient en voor 

elkaar. Dat gaf een geweldige energie, een flow zogezegd. 

Desondanks maakt de zorg voor de corona patienten ook 

diepe indruk op artsen, verpleegkundigen, schoonmaak-

personeel en ondersteunend personeel. Het is heftig en 

duurt lang.  De artsen en verpleegkundigen zijn gewend aan 

ernstig zieke patienten. Alleen nu wordt die situatie extra 

beladen omdat er geen bezoek mogelijk is;  het menselijke 

gebaar van een hand of arm om iemand heen is niet moge-

lijk; ze volledig ingepakt en onherkenbaar zijn. Het niet kun-

nen troosten of ‘er zijn’ voor zieke patient vreet aan menig 

arts en verpleegkundige.  De mentale gezondheid van me-

dewerkers staat hoog op de agenda. Dit wordt gedaan door 

dagelijkse gesprekken bij de dienstoverdracht, relax moge-

lijkheden te creeeren en aan het eind van de coronapiek een 

enquete naar mentale gezondheid onder het personeel. Het 

is belangrijk om iedereen op de been te houden. De corona 

piek hebben we gehad, maar Coronoa is nog lang niet voor-

bij. Daarnaast hebben ‘gewone patienten’ ook zorg nodig. 

Na 10 weken kan ook ik weer het gewone werk oppakken. 

Al is dat de eerste weken best wel vreemd, terug schakelen 

naar ‘het nieuwe normaal’ met veel thuiswerken en video-

vergaderingen. Inmiddels is duidelijk dat het ziekenhuis 

deze crisis goed doorstaan heeft en dat de  samenwerking 

met huisartsen, wijkverpleging, verpleeghuizen en gemeen-

te hier enorm aan heeft bijgedragen. Laat dan nou net mijn 

werkterrein zijn. Samen met hen zijn we aan de slag om met 

de kennis van nu de tweede golf (die hopelijk lang op zich 

laat wachten) nog beter op te vangen. Blijf vooral veilig en 

gezond. 

Jeannet de Graaf, Tilburg
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Regelmatig tref ik bij mijn zoektocht personen aan die 

bij onze stamboom horen. Een nieuwe vondst betreft 

het nageslacht van Wouter de Graaff en zijn vrouw 

Petronella Zwets. Wouter staat in het boek “Vierhon-

derd jaar Graven” als VIIIr op blz. 117. 

Meestal betreft het een enkele aanvulling van een 

kind, datum of plaats. Door te bladeren in de doopboe-

ken trof ik nog acht kinderen van het echtpaar aan! 

Wouter was een zoon uit het tweede huwelijk van 

Teunis de Graaff (VIIj) met Seijke Verhoeven, blz. 96.  

Dit gezin verhuist rond 1843, uit het land van Altena, 

naar Uithoorn. Op zoek naar (beter) werk? Hieronder 

de parenteel van Wouter de Graaff waaruit de zware 

leefomstandigheden blijken. 

N.B. Een parenteel geeft een overzicht van een per-

soon met zijn en haar nakomelingen.

Parenteel van Wouter de Graaff, geb. 09-01-1801, 

ovl. 28-07-1857.

I  Wouter de Graaff zn. van Teunis de Graaff (Tap-

per) en Sijke Verhoeven geb. te Dussen op 9 jan 1801, 

ovl. (56 jaar oud) te Mijdrecht (U) op 28 jul 1857, otr. 

te Werkendam, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) 

te Werkendam op 5 jul 1823 met Petronella (Pietro-

nella) Zwets, dr. van Arie Zwets en Adriana Hendrika 

(Henderica) van Houweningen, geb. 21 nov 1801, ged.

te Werkendam op 29 nov 1801, ovl. (ongeveer 63 jaar 

oud) te Uithoorn op 31 mrt 1865.

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Doodgeb. zoon de Graaff, geb. te Werken-

dam op 19 okt 1823 BS Geboorteregister Werken-

dam. Periode 1823-1832. Archief 1025. Inventarisnr. 

5405. Akte nr. 59. Aangifte is gedaan door “… Elisabeth 

Verboom, weduwe Adriaan Mouthaan vroedvrouw 

oud zeventig jaren, wonende te Werkendam, dewelke 

ons heeft vertoond een kind van het mannelijk ge-

slacht, doodgeboren op Zondag den negentienden der 

maand October duizend acht honderd en drie en twin-

tig om zeven ure des morgens..”. Getuigen: Jilus Kuyk, 

56 jaar, visser en Cornelis van Driel, 42 jaar, koopman.

2. Teunis de Graaff, geb. te Werkendam op 8 dec 

1826, ovl. (31 jaar oud) te Mijdrecht op 12 dec 1857, 

volgt IIa.

3. Arie de Graaff, geb. te Werkendam op 11 mrt 

1831, ovl. (74 jaar oud) te Nieuwer Amstel op 1 mei 

1905, volgt IIb.

4. Margrieta Seijke de Graaff, geb. te Werken-

dam op 4 feb 1834, ovl. (17 jaar oud) te Werkendam 

op 3 sep 1851. 

5. Seijke de Graaff, geb. te Werkendam op 29 

feb 1840, ovl. (6 weken oud) te Werkendam op 15 apr 

1840 BS 

6. Teuna Hendrika de Graaff, geb. te Werken-

dam op 29 feb 1840, ovl. (2 maanden oud) te Werken-

dam op 25 mei.

7. Seijke de Graaff, geb. te Werkendam op 20 

apr 1841, ovl. (1 jaar oud) te Werkendam op 7 okt 

1842.

8. Seijke de Graaff, geb. te Werkendam op 16 

apr 1843, ovl. (62 jaar oud) te Haarlemmermeer op 27 

feb 1906, volgt IIc.

9. Pieter Wouter Teunis Hendrikus de Graaff, 

geb. te Werkendam op 26 nov 1845, ovl. (7 maanden 

oud) te Werkendam op 23 jul 1846.

Door oorspronkelijke bronnen, die tegenwoordig vaak 

via internet te raadplegen zijn, ontdekken we soms 

bijzonderheden. Een voorbeeld daarvan is het gecur-

siveerde gedeelte in de geboorteakte van het dood-

geboren kind van het echtpaar: een vroedvrouw, een 

weduwe van 70 jaar, was bij de bevalling aanwezig. De 

vroedvrouw heeft bij aangifte het kind moeten tonen!

Meer over Seijke (nr. 8) in het artikel “Seijke de Graaff, 

drie maal getrouwd.”

Nieuwe vondsten
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Nieuw lid: Henk de Graaf

Even voorstellen; Henk de Graaf, zoon van Joostinus 

Marinus de Graaf en Mien van Dijk. Geboren 15 Sep-

tember 1954 te Dussen, als vijfde in een rij van acht 

kinderen. Broer van onder andere de oud voorzitter 

van deze stichting, Izaäk de Graaf.  Zelf heb ik drie kin-

deren, een bonus kind en inmiddels 4 (bonus) kleinkin-

deren.

Als vijftienjarige ben ik begonnen met timmeren bij de 

plaatselijke timmerman, Jan van Tilborg in Dussen. Dit 

werk doe ik inmiddels al ruim 50 jaar met heel veel ple-

zier. In de loop der jaren heb ik bij verschillende bedrij-

ven ervaring op gedaan en inmiddels beheers ik mijn 

vak over de volle breedte. Van trappen en kozijnen tot 

de vlinderdas van mijn jongste zoon op zijn trouwdag 

en momenteel een grafmonument, geef mij een stuk 

hout en ik kan het maken (volgens mijn dochter, die dit 

stuk onder lichte dwang aan het typen is "#$% 
 

 
 
 
 
 

 

) Van mijn 

diensten hebben de meeste broers en zussen de Graaf 

inmiddels (meer dan eens) gebruikt gemaakt. 

Naast mijn werk zijn er in mijn leven ook verschillende 

hobby’s de revue gepasseerd waar ik, zoals het vele de 

Graven eigen is, altijd vol in ben gedoken. Van fotogra-

fi e en aquaria in mijn jonge jaren, via stijldansen (diver-

se keren Nederlands Kampioen geweest bij de ama-

teurs)  in mijn volwassen leven, naar inmiddels al weer 

vele jaren zingen met enorm veel plezier. Momenteel 

ben ik lid van diverse koren, variërend van een Chanty 

koor in Dussen en verschillende project koren op het 

gebied van opera en kamermuziek, tot een Christelijk 

gemengd koor. Helaas zijn vanwege de huidige Corona 

crisis natuurlijk verschillende optredens weggevallen 

dit jaar, we hopen dit zo spoedig mogelijk weer op te 

kunnen pakken.

Ook ben ik inmiddels verschillende malen mee ge-

weest als vrijwilliger voor de Zonnebloem op bootreis-

jes langs de Rijn. Onderstaande foto is het bewijs dat 

op deze tripjes na ècht hard werken maar zeer dank-

baar werk, mo-

menten van rust 

ook zeker aan de 

orde zijn.

Ik ben al een aantal ja-

ren geen deelnemer meer 

aan de arbeidsmarkt, maar in mijn eigen mancave/

werkplaats vermaak ik me uitstekend met geklus en 

gerommel voor vrienden en familie.

Ik hoop dit nog vele jaren te kunnen volhouden. Op de 

foto hieronder ben ik bezig een onderdorpel voor een 

kozijn te maken.

Sinds een aantal weken leer ik op zaterdagmiddag een 

jonge vrouw van Russische komaf het timmer vak. Dit 

wil zij graag leren vanwege de herinneringen aan het 

timmeren met haar opa in haar jonge jaren. Broer Bert 

de Graaf stelde haar aan mij voor nadat hij jaren met 

haar gewerkt had. Op onderstaande foto ben ik haar 

aan het uitleggen hoe ze een trapboom moet aftekenen.

Ik ben al een aantal ja-

"#$% 
 

 
 
 
 
 

 



GRAAFWERK GRAAFWERK

Van de nood een deugd maken

In de vorige uitgave van Graafwerk stond een artikel met de 

kop “Wat een oude huwelijksakte ons zoal vertelt.” Het be-

trof Elisabeth de Graaf, dochter van Jan de Graaf [VIId, blz. 

91] en Emma Stam, die in het boek “Vierhonderd jaar Gra-

ven” vermeld staat. Na het vinden van deze akte ben ik ver-

der gaan zoeken naar het huwelijk van Elisabeth de Graaf. 

Zij staat met alleen de geboortedatum in het boek. Dat op-

pert de vraag of ze gehuwd geweest is en of ze eventueel 

kinderen had. Zoekend trof ik een echtgenoot van Elisabeth 

aan: Frans Kraane of Krane. Zoekend naar Frans Krane 

treffen we het huwelijk tussen Elisabeth en hem aan: on-

dertrouw op 10 augustus 1788 en huwelijkssluiting op 28 

augustus 1788 te Rotterdam. Uit dit huwelijk kwamen een 

zoon (Johannis) en vier dochters (Ema Margrieta, Antonet-

ta, en Johanna 2x ) voort. Hierboven een geneagram van het 

gezin van Frans Krane en Elizabeth de Graaf. Onderstaande 

doopregistratie is van Johanna Krane, het derde kind van 

dit echtpaar. Johanna is geboren op 11 maart en gedoopt 

op 12 maart 1797. De registratie staat in het doopboek van 

de Nederduits Gereformeerde Gemeente1  te Oudenhoorn, 

Periode 1789-1812.

“Den 12en Maart Gedoopt eene dochter genaamt Johanna, Waar 

van vader Frans Krane, zijnde van den Roomschen-Godsdienst & 

Moeder Elizabeth de Graaff, zijnde van de Gereformeerden Gods-

dienst, doch geen Lidmaat; Getuige Alida de Graaff, ook wel noch 

geen Lidmaat; maar op belofte van zich dies te bevlijtigen; daar de 

vader geen andere doopgetuigen bekomen konde, in dit geval, om 

ons, zoo gezegd, van de nood een deugd te maken, toegelaten. Dit 

Kind, volgens opgave der ouwderen, geboren Den 11en dier maand.”

Deze registratie biedt ons een inkijkje hoe er in die tijd 

van de ‘heersende’ nederduits gereformeerde godsdienst 

omgegaan werd met de toen geldende regels. Vader Frans 

Krane is rooms-katholiek en moeder Elizabeth nederduits 

gereformeerd, maar ze is geen lidmaat. Het lijkt erop dat 

een doopgetuige lidmaat van dezelfde geloofsgemeenschap 

moest zijn om te mogen getuigen. Aangezien de vader geen 

doopgetuige kon vinden is een halfzus van Elizabeth (doch-

ter van Antonetta Bax en Jan de Graaff, VIId, blz. 92) Alida 

de Graaff doopgetuige geweest. Echter,  Alida was geen lid-

maat en ze heeft moeten beloven dat ze haar best zou gaan 

doen om lidmaat van de kerk te worden. Zo maakte de ker-

kelijke gemeente van de nood een deugd. 

In de geneagram hieronder zien we dat het gezin waaruit 

Elizabeth komt, dat van Emma Margerite Stam en Jan de 

Graaf, vier kinderen telt. Ze heeft drie broers, nl. Cornelis, 

Geerit en Jan. Van beide ouders is geen begraafregistratie 

gevonden. Wanneer Emma overlijdt blijft Jan met vier kin-

deren van 12, 10, 7 en 5 jaar achter. Jan de Graaff trouwt 

op 10 december 1769 voor de tweede keer, nu met Anto-

netta Bax. Met Antonetta Bax krijgt Jan nog zeven kinderen, 

waarvan Helena geboren in 1771 de eerste is.
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dezelfde geloofsgemeenschap moest zijn om te mogen getuigen. Aangezien de vader geen doopgetuige kon 
vinden is een halfzus van Elizabeth (dochter van Antonetta Bax en Jan de Graaff, VIId, blz. 92) Alida de Graaff 
doopgetuige geweest. Echter,  Alida was geen lidmaat en ze heeft moeten beloven dat ze haar best zou gaan 
doen om lidmaat van de kerk te worden. Zo maakte de kerkelijke gemeente van de nood een deugd.  

In de geneagram hiernaast zien we dat het gezin 
waaruit Elizabeth komt, dat van Emma 
Margerite Stam en Jan de Graaf, vier kinderen 
telt. Ze heeft drie broers, nl. Cornelis, Geerit en 
Jan. Van beide ouders is geen begraafregistratie 
gevonden. Wanneer Emma overlijdt blijft Jan 
met vier kinderen van 12, 10, 7 en 5 jaar achter.  

 Jan de Graaff trouwt op 10 december 1769 voor 
de tweede keer, nu met Antonetta Bax. Met 
Antonetta Bax krijgt Jan nog zeven kinderen, waarvan Helena geboren in 1771 de eerste is. 

 

Uit het dit huwelijk is Alida de vierde  dochter. Hieronder de doopregistratie van Alida de Graaf d.d. 16 juli 1775 
te Wijk. Bron: Doopboek Nederduits  Gereformeerde Gemeente Wijk02, blz 61v.  

“Den 16 july, een dogter gedoopt van jan de Graaf, en Antonetta Bax, genaamt Alida”. 
 

Naast de zes kinderen die in het boek op blz. 92 staan is er nog een zevende kind, nl. Aarent Jansz de Graaf, 
geb. 13 januari 1786. Bij verschillende personen zien we een plusje in de rechterbovenhoek. Staan deze 
personen op de bovenste rij, dan betekent het dat er voorouders bekend zijn of nog een relatie erbij hadden. 
Staan de personen in de onderste rij, dan betekent het plusje bij een persoon dat deze getrouwd is. Uit het 
overzicht blijkt dat van zes kinderen de datum van het begraven niet bekend is. Van zes kinderen is geen 
huwelijksregistratie bekend.  
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i  De Nederduitsche Gereformeerde Kerk (Gemeente) is in Emden in Oost-Friesland in 1570  ontstaan. In 1579 werd 
zij de publieke kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795, onder de Franse overheersing hield zijn 
op met de officiële kerk te zijn. In 1816 kreeg de kerk van koning Willem I een nieuw reglement en de naam Nederlands 
Hervormde Kerk. (bron: Wikipedia) 
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Van de nood een deugd maken Uit het dit huwelijk is Alida de vierde  dochter. Hieronder de 

doopregistratie van Alida de Graaf d.d. 16 juli 1775 te Wijk. 

Bron: Doopboek Nederduits  Gereformeerde Gemeente 

Wijk02, blz 61v. 

Naast de zes kinderen die in het boek op blz. 92 staan is er 

nog een zevende kind, nl. Aarent Jansz de Graaf, geb. 13 ja-

nuari 1786. Bij verschillende personen zien we een plusje in 

de rechterbovenhoek. Staan deze personen op de bovenste 

rij, dan betekent het dat er voorouders bekend zijn of nog 

een relatie erbij hadden. Staan de personen in de onderste 

rij, dan betekent het plusje bij een persoon dat deze ge-

trouwd is. Uit het overzicht blijkt dat van zes kinderen de 

datum van het begraven niet bekend is. Van zes kinderen is 

geen huwelijksregistratie bekend. 

1 De Nederduitsche Gereformeerde Kerk (Gemeente) is in Emden in 

Oost-Friesland in 1570  ontstaan. In 1579 werd zij de publieke kerk 

van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795, onder 

de Franse overheersing hield zijn op met de offi ciële kerk te zijn. In 

1816 kreeg de kerk van koning Willem I een nieuw reglement en de 

naam Nederlands Hervormde Kerk. (bron: Wikipedia)

 

 

dezelfde geloofsgemeenschap moest zijn om te mogen getuigen. Aangezien de vader geen doopgetuige kon 
vinden is een halfzus van Elizabeth (dochter van Antonetta Bax en Jan de Graaff, VIId, blz. 92) Alida de Graaff 
doopgetuige geweest. Echter,  Alida was geen lidmaat en ze heeft moeten beloven dat ze haar best zou gaan 
doen om lidmaat van de kerk te worden. Zo maakte de kerkelijke gemeente van de nood een deugd.  

In de geneagram hiernaast zien we dat het gezin 
waaruit Elizabeth komt, dat van Emma 
Margerite Stam en Jan de Graaf, vier kinderen 
telt. Ze heeft drie broers, nl. Cornelis, Geerit en 
Jan. Van beide ouders is geen begraafregistratie 
gevonden. Wanneer Emma overlijdt blijft Jan 
met vier kinderen van 12, 10, 7 en 5 jaar achter.  

 Jan de Graaff trouwt op 10 december 1769 voor 
de tweede keer, nu met Antonetta Bax. Met 
Antonetta Bax krijgt Jan nog zeven kinderen, waarvan Helena geboren in 1771 de eerste is. 

 

Uit het dit huwelijk is Alida de vierde  dochter. Hieronder de doopregistratie van Alida de Graaf d.d. 16 juli 1775 
te Wijk. Bron: Doopboek Nederduits  Gereformeerde Gemeente Wijk02, blz 61v.  

“Den 16 july, een dogter gedoopt van jan de Graaf, en Antonetta Bax, genaamt Alida”. 
 

Naast de zes kinderen die in het boek op blz. 92 staan is er nog een zevende kind, nl. Aarent Jansz de Graaf, 
geb. 13 januari 1786. Bij verschillende personen zien we een plusje in de rechterbovenhoek. Staan deze 
personen op de bovenste rij, dan betekent het dat er voorouders bekend zijn of nog een relatie erbij hadden. 
Staan de personen in de onderste rij, dan betekent het plusje bij een persoon dat deze getrouwd is. Uit het 
overzicht blijkt dat van zes kinderen de datum van het begraven niet bekend is. Van zes kinderen is geen 
huwelijksregistratie bekend.  

J
a
n
 
d
e
 
G
r
a
a
f
 
h
e
e
f
t

 
i  De Nederduitsche Gereformeerde Kerk (Gemeente) is in Emden in Oost-Friesland in 1570  ontstaan. In 1579 werd 
zij de publieke kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795, onder de Franse overheersing hield zijn 
op met de officiële kerk te zijn. In 1816 kreeg de kerk van koning Willem I een nieuw reglement en de naam Nederlands 
Hervormde Kerk. (bron: Wikipedia) 

Geboren te Amsterdam op 16 september 1942

Na mijn lagere school  naar de ambachtschool opleiding tot 

machine bankwerken (diploma)  naar een Machinefabriek 

naar de bedrijfsschool opleiding machine en constructie bank- 

werker(diploma). In die periode op 16-jarige leeftijd ook mijn 

EHBO diploma gehaald bij Het Nederlandse Rode Kruis, zo-

doende ook ingedeeld bij de EHBOdiensten met de bedrijfs-

arts van het bedrijf. In 1960 ingedeeld bij het 41ste regiment 

geneeskundige troepen.

Na mijn militaire opleiding opgeleid als militair verpleegkun-

dige. In augustus 1963 met grootverlof. Daarna 2½ jaar bij 

een particuliere ziekenvervoer in Amsterdam gewerkt en 

toen overgegaan naar de ambulance ongevallendienst van de 

G.G.&.G.D in Amsterdam 16 jaar als chauffeur ziekendrager 

en 17 jaar als Hoofd Operationele Dienst. In 1997 55jr met 

FLO gedaan.

Na de FLO heb ik Amsterdam verlaten en ben ik in Duiven 

gaan wonen.

Hier woont één van mijn zonen, die is beroepsmilitair en veel 

op uitzending, dan kan opa met de kleinkinderen naar de 

sport. Bij het Rode Kruis per 1 januari 2020 na 61 jaar vrij-

williger geweest te zijn begonnen als EHBOer en geeindigd 

als adviseur evenementenhulp/vervoer. In die tussenliggen-

de jaren  diverse grote evenementen als operationeelleider 

gedaan. Zoals 5 jaar de SAIL Amsterdam, 20 jaar Nijmeegse 

Vierdaagse,  13 jaar de Achterhoekse en Barchemse Vier-

daagse en vanaf 1998 diverse jaren als verzorgende gewerkt 

in de vakantiehotels en het hospitaalschip J Henrry Dunant. 

Drager van de volgende onderscheidingen

Lid in de orde van Oranje Nassau

Vrijwilliger in Parate dienst met de gesp 25 jaar

Medaille Inhuldiging Koningin Beatrix

Rode Kruis Medaille van Dienste in Brons

Rode Kruis Medaille Trouwe Dienst met gesp 60 jaar

Nieuw lid: Jan Egbert de Graaff
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Bekijken we de parenteel van Wouter de Graaff, dan 

zien we dat slechts drie van de negen kinderen de huw-

bare leeftijd bereiken. Dit zijn het tweede kind Teunis 

(IIa), het derde kind Arie (IIb) en het achtste kind Seijke 

(IIc). Een gezin waar veel verdriet is geweest. Nakome-

lingen van Teunis (IIa) staan in het boek onder IXag op 

blz. 144. 

Van Arie en Seijke staan in het boek geen huwelijken 

en / of nakomelingen. En toch hadden zij  relaties en 

een nageslacht .

Hier volgt de parenteel van Seijke. De parenteel is on-

derbroken met toelichting per huwelijk.

Eerst haar geboorteakte.

BS Geboorteregister Werkendam1843. Akte nr. 20. 

Het eerste huwelijk:

Seijke de Graaff, dr. van Wouter de Graaff (I) en Pe-

tronella (Pietronella) Zwets [boek blz. 117 onder VI-

IIr], geb. te Werkendam op 16 apr 1843, ovl. (62 jaar 

oud) te Haarlemmermeer op 27 feb 1906, otr. (1) te 

Haarlemmermeer op 19 nov 1865, tr. (resp. 22 en 42 

jaar oud) te Haarlemmermeer op 30 nov 1865 met 

Bastiaan Visser, zn. van Bastiaan Visser en Willemina 

de Koter, geb. te De Werken en Sleeuwijk op 29 mrt 

1823, ovl. (54 jaar oud) te Haarlemmermeer op 9 jan 

1878, weduwnaar van Jannetje van der Graaf.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Bastiaan, geb. te Haarlemmermeer op 19 mrt 

1873, ovl. (3 maanden oud) te Haarlemmermeer op 14 

jul 1873. 

2. Teun, geb. te Haarlemmermeer op 31 mrt 

1868, ovl. (7 weken oud) te Haarlemmermeer op 21 

mei 1868. 

Toelichting eerste huwelijk van Seijke.

De twee huwelijken van Bastiaan Visser in chronologische volgorde

Bastiaan Visser is de eerste echtgenoot van Seijke. 

Echter, Bastiaan Visser is eerder getrouwd geweest 

met Jannetje van der Graaf. Dit huwelijk duurt van 29 

augustus 1853 tot het overlijden van Jannetje op 1 juli 

1865. 

Bastiaan en Jannetje krijgen drie kinderen, waarvan 

zoon Arie Visser in leven is bij het overlijden van zijn 

moeder. 

Onze Seijke trouwt op 30 november 1865 de weduw-

naar Bastiaan Visser: vijf maanden na het overlijden 

van zijn eerste vrouw. Seijke en Bastiaan krijgen twee 

zoons (Teun en Bastiaan) en een dochter (Willemina). 

Alle drie de kinderen overlijden al snel na hun geboor-

te. Bastiaan overlijdt op 9 januari 1878.

Het tweede huwelijk:

Na de dood van Bastiaan trouwt Seijke (resp. 35 en 39 

jaar oud) (2) te Haarlemmermeer op 20 nov 1878 met 

Ivo Verbeek zn. van Ivo Verbeek en Maria van Haaf-

ten geb. te Andel op 27 okt 1839, ovl. (46 jaar oud) te 

Haarlemmermeer op 1 mrt 1886.

Seijke de Graaff 
drie maal getrouwd

De twee huwelijken van Bastiaan Visser in chronologische volgorde

 

 

 

 

De twee huwelijken van Bastiaan Visser in chronologische volgorde 
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 De eerste twee huwelijken van Seijke in chronologische volgorde 

 
  

 

 
De twee huwelijken van Nicolaas Roubos 

 
  

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Ivo, geb. te Haarlemmermeer op 7 nov 1879, 

ovl. (39 dagen oud) te Haarlemmermeer op 16 dec 

1879. 

2. Wouterina Maria, geb. te Haarlemmermeer 

op 20 dec 1880, ovl. (24 dagen oud) te Haarlemmer-

meer op 13 jan 1881.

 

De eerste twee huwelijken van Seijke in chronologische volgorde

Toelichting tweede huwelijk van Seijke.

Seijke trouwt voor de tweede maal, ruim 10 maanden 

na het overlijden van Bastiaan. Stiefzoon Arie Visser is 

dan 9 jaar. Arie trouwt in 1879 met Adriana Koekkoek 

en verlaat het huis. 

Wederom is er kortstondig geluk bij de geboorte van 

twee kinderen van Seijke. Zoon Ivo wordt op 7 novem-

ber 1879 geboren. Vijf weken later overlijdt hij op 16 

december. Ruim een jaar later wordt dochter Woute-

rina Maria op 20 december geboren. Haar is ook geen 

lang leven beschoren. Slechts 24 dagen oud overlijdt 

ze op 13 januari 1880. 

Het huwelijk van Seijke met Ivo duurt tot 1 maart 1886 

wanneer hij overlijdt.

Het derde huwelijk: 

Zonder eigen kinderen gaat Seijke een derde huwelijk 

aan. Ditmaal met Nicolaas Wouter Roubos.

Seijke de Graaff, otr. (3) te Haarlemmermeer op 19 

dec 1886, tr. (resp. 43 en 47 jaar oud) te Haarlemmer-

meer op 31 dec 1886 met Nicolaas Wouter Roubos, 

zn. van Bastiaan Roubos en Anneke van Gilst, geb. te 

Dussen op 6 okt 1839, ovl. (60 jaar oud) te Haarlem-

mermeer op 22 aug 1900, weduwnaar van Antje de 

Haan.

 

Uit dit huwelijk geen kinderen. 

De twee huwelijken van Nicolaas Roubos

Toelichting derde huwelijk van Seijke:

Nicolaas brengt in zijn huwelijk met Seijke vijf kinde-

ren in de leeftijd van 16, 14, 8, 5 en 3 jaar mee. 

Nicolaas Roubos is eerder getrouwd met Antje de 

Haan. Zij overlijdt op 8 mei 1886. Tijdens het huwelijk 

dat 17 jaar duurt krijgen Nicolaas en Antje zes kinde-

ren, waarvan één zoon kort na de geboorte overlijdt. 

Wanneer Seijke met Nicolaas trouwt is zij daarmee de 

stiefmoeder van vijf kinderen. Ineens een vol gezin, 

inclusief twee pubers. Wanneer Seijke op 27 februari 

1906 op 62-jarige leeftijd overlijdt zijn de drie zoons 

van Nicolaas in het huwelijk getreden. De twee doch-

ters van Nicolaas, Adriaantje en Anneke, wonen dan 

nog thuis of zijn in een dienstje. Adriaantje is dan 25 en 

Anneke 23 jaar. 

In dit laatste geneagram zijn naast de drie huwelijken 

van Seijke, haar eerste twee echtgenoten en de twee 

huwelijken van Nicolaas Wouter Roubos te zien. Ge-

kozen is de kinderen van haar eerste twee partners uit 

deze geneagram weg te laten. Wel zien we de zes kin-

deren uit het eerste huwelijk van Nicolaas.

Seijke geeft geen nakomelingen aan het geslacht De 

Graaff door.

Voor informatie en vragen: Kees de Graaff, chcdg@ziggo.nl

 

 

 
 De eerste twee huwelijken van Seijke in chronologische volgorde 

 
  

 

 
De twee huwelijken van Nicolaas Roubos 
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Christiana Helena (Chris) geboren 20 september 

1914 aan Den Doorn, tegenover de molen (nu Provin-

cialeweg Noord) in Almkerk, dochter van  Adriaan de 

Graaf en Adriana Nultenboek.

Ze groeit op in een goed gereformeerd boerengezin 

met 8 kinderen. Haar moeder sterft als ze twaalf is. 

Ze mag van haar vader naar de kweekschool want ze 

kan goed leren, maar ze durft niet. Daar heeft ze (veel) 

later wel een beetje spijt van gekregen. Zij is degene 

die thuis blijft en haar vader verzorgt. Daarbij doet ze 

ook naaiwerk voor andere families en helpt ze met het 

schoonmaakwerk bij bakker Buizer. In 1939 krijgt ze 

verkering met Barend (Buizer). Pas na de oorlog (12 

juni 1946) trouwen ze en trekken in bij haar vader. Die 

kan nog anderhalf  jaar genieten van zijn kleinzoon Bé 

die in 1947 geboren wordt alvorens hij op 3 december 

1948 sterft. Ook dochter Ada wordt in 1950 nog aan 

Den Doorn geboren, maar spoedig daarna verhuizen 

ze naar  Zandwijk (tussen  Almkerk en Uitwijk) naar 

een noodwoning midden tussen de boomgaarden. 

Daar worden nog twee kinderen geboren: Ad in 1953 

en José in 1956. Het huis was klein (2 slaapkamers 

voor het hele gezin van 6 personen) maar in de zomer-

vakantie mochten er altijd neefjes en nichtjes komen 

logeren; de jongens sliepen in de tent in de boomgaard, 

de meisjes in twee stapelbedden in de slaapkamer. Het 

was daar voor de kinderen een waar speelparadijs; op 

Zandwijk (Zauwik), een zandweg waarop naar har-

tenlust kon worden gefi etst en gestept, er kwam toch 

haast geen verkeer.

Hun ideaal is een “echt” huis en dat komt er in 1961 

aan de Woudrichemseweg. 

Het is een klassiek gezin: pa verdient de kost met hard 

werken als medefi rmant in een familiebedrijf (brood-

meelfabriek annex bakkerij/winkel), ma voedt de kin-

deren op. Naaien is haar hobby, daar kan ze tot diep in 

de nacht mee bezig zijn. Later gaat ze kleden knopen. 

Als de kinderen wat groter worden, gaat ze zich meer 

met de buitenwereld bemoeien, ze wordt presidente 

van de NCVB (Christelijke Vrouwenbond), is actief in 

de AR-kieskring (voorloper CDA), bezoekt bejaarden 

namens de kerk, doet vrijwilligerswerk voor het Rode 

Kruis, richt een bejaardenkoor op en wordt voorzitter 

daarvan, zet zich in voor het Vrouwenzendingsthuis-

front, organiseert de collecte voor epilepsiebestrij-

ding, schrijft brieven voor Amnesty International en is 

lid van de PCOB (ouderenbond).

Op latere leeftijd gaat ze weer meer lezen en wordt lid 

van een leesclub.

Ze was een moeder, schoonmoeder, een tante, een 

buurvrouw bij wie je terecht kon, bij wie je je hart kon 

uitstorten aan de keukentafel en van wie je wist dat je 

verhaal onder vier ogen bleef. 

Vele jaren gaan ze naar het vakantiehuisje in Arcen 

(Limburg), bramen plukken om sap van te maken. Echt-

Het leven van 
Christiana Helena de Graaf

opgetekend door haar dochter Ada (Buizer)

Bevrijding 1945; ik heb nog een fi ets!
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genoot Barend houdt niet van reizen (behalve twee 

keer naar familie in Canada). Daarom besluit Chris dan 

maar zonder hem (met een vriendin) op vakantie te 

gaan: naar Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië, Frank-

rijk, Engeland…..

Een moeilijke periode breekt aan als Barend op zijn 

vijftigste ernstig ziek wordt. Hij overleeft, maar be-

landt in de WAO. Haar geloof heeft haar op de been 

gehouden. 

De kinderen hebben inmiddels allemaal hun partners 

gevonden, er worden 6 kleinkinderen geboren. Ze wo-

nen helaas allemaal ver weg en dat is spijtig, want moe-

der Chris houdt van gezelligheid. 

Haar ideeën gaf ze door, maar ze gaf je toch de ruimte. 

Ze heeft leren loslaten, als kinderen hebben we dat 

altijd zo in haar bewonderd, ze kon zich ontwikkelen, 

meegaan met haar tijd, zowel op het persoonlijke vlak 

als ten aanzien van de samenleving.

Ook haar jarenlange samenleven met echtgenoot Ba-

rend, een hele kunst, want hij was immers zo anders 

van karakter. Vijftig jaar samen, dan moet je wel kun-

nen veranderen, wil je dat tot een goed einde brengen.

Christiana Helena Buizer, geboren de Graaf was een 

taaie, geestkrachtige, volhardende, trouwe vrouw. 

Ze was: 

trouw, maar niet slaafs

volhardend, maar niet hardnekkig

geestkrachtig en eigenzinnig, maar niet star

taai, maar flexibel genoeg

openstaand, maar niet meewaaiend met alle winden

gelovig, maar geen vrome kwezel

lief, maar niet voor de poes. 

In februari 1996 krijgt moeder Chris een beroerte. 

Hetzelfde jaar eind september treft haar man dat-

zelfde lot. Hij leeft nog ruim 3 maanden en sterft op 

15 januari 1997. Zijzelf is dan inmiddels opgenomen in 

het verpleeghuis Altenahove - het ‘pakhuis’ waarover 

ze allebei een jaar eerder gezegd hadden “nooit naar 

toe te gaan” - en overleeft hem bijna 8 jaar. Ze bereikt 

de leeftijd der sterken, evenals drie van haar broers en 

een zus, die allemaal (ver) in de negentig eindigen. Een 

sterke familie, deze tak van het Gravengeslacht.

Mama Chris is overleden op 1 november (2004). Aller-

heiligen. Misschien symbolisch? Ze was geen heilige, 

maar wel een lieve, zorgzame en pittige vrouw waar je 

niet om heen kon.
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Waar gaat het om in de genealogie?

Genealogie. De Dikke Van Dale omschrijft het als de weten-

schap van het stamboomonderzoek, van de ontwikkeling en 

verwantschap van geslachten.

De twee artikelen geven daar mooie voorbeelden van: 

“Nieuwe vondsten” en “Seijke de Graaff drie maal getrouwd”.

Als beheerder van de stamboom onderhoud ik deze door 

aanvullingen die we van u krijgen of zelf vinden.

Het gaat in de genealogie niet alleen maar om het verkrijgen 

van zoveel mogelijke personen die bij je stamboom horen, 

maar ook om de nauwkeurigheid. In Graafwerk nr. 2 van 

oktober 2018 is het artikel “Een kleine aardverschuiving” 

gepubliceerd. Er bleken enkele foutjes geslopen te zijn in de 

registratie. Maar ze waren wel van invloed op de volgorde 

van personen in de stamboom. Deze onvolkomenheden zijn 

hersteld door in de oorspronkelijke bronnen de bewijzen te 

vinden van de nodige correcties. Deze wijzigingen zijn van 

invloed op de vierde en volgende generaties. Begin maart 

2019 is daarom een verbeterde genealogie van de eerste 

vijf geslachten verschenen onder de naam “Genealogie van 

Jan Ariensz Bastiaens de Graaff”. Er volgde een aanpassing 

op de website. Momenteel staan daarop de eerste zes gene-

raties correct en met gevonden aanvullingen.

Bij het werken aan de zevende generatie trof ik bij Wouter 

de Graaff (zie boek VIIIr, blz. 117) een verrassend aantal 

kinderen aan. Negen i.p.v. alleen zoon Teunis. De vraag komt 

dan: Wat is er gebeurd met deze kinderen? Zijn ze getrouwd, 

hebben ze nageslacht? 

Als je de originele akten bekijkt krijg je soms een leuk in-

kijkje. De aangevulde parenteel van Wouter in het artikel 

“Nieuwe vondsten” geeft daarvan een enkel voorbeeld.

Zaken die opvallen zijn de verhuizingen die gezinnen hebben 

gemaakt, de samenstellingen van gezinnen, de herkomst, 

woonplaats en veelal het beroep. Soms ook wanneer een 

kind dat geboren is voor het gesloten huwelijk, bij huwelijk 

gewettigd en erkend wordt door beide echtelieden/ouders. 

In het artikel “Seijke de Graaff drie maal getrouwd” kunnen 

we het wel en wee ervaren van een samengesteld gezin.

Een samengesteld gezin. 

Een samengesteld gezin blijkt van alle tijden te zijn. Ligt de 

oorzaak van hedendaags samengestelde gezinnen vaak in 

(echt)scheidingen; vroeger lag die veelal in het overlijden 

van partners. Vreugde rond geboorten en verdriet bij over-

lijden heersten veelal in de gezinnen. 

Een duidelijk voorbeeld van een samengesteld gezin treffen 

we aan bij Seijke.

Het is noodzaak voor de achterblijvende echtgenoot of 

echtgenote en kinderen om aan inkomsten te komen. Wan-

neer de vader alleen komt te staan moet hij zorg voor de 

kinderen zien te krijgen omdat hij zes lange dagen aan het 

werk is om de kost te verdienen. Dat zal de reden zijn dat 

Seijke op 22-jarige leeftijd trouwt met weduwnaar Bastiaan 

Visser, die dan 42 jaar is. Bastiaan heeft dan al een huwelijk 

van 12 jaar achter de rug. 

Als de vrouw alleen komt te staan kan zij het geld verdienen 

voor de kost en het zorgen voor de kinderen niet combine-

ren. Vandaar dat zij dan vaak een volgend huwelijk aangaat. 

In het geval van Seijke zien we dat er wel maanden, maar 

geen jaren tussen de huwelijken liggen. Een relatief korte 

periode omdat de twee weduwnaren waarmee ze trouwt 

achterblijven met kinderen.

Tijdens dit tweede huwelijk van Bastiaan blijft alleen de 

zoon Arie Visser in leven. Arie gaat het huis uit als hij op 18 

juni 1879 trouwt.

Bij het tweede huwelijk van Seijke in 1878 met Ivo Verbeek 

zijn de partners ongeveer van dezelfde leeftijd: 39, resp. 35 

jaar. Ivo overlijdt in 1886. 

We kunnen gissen waarom Seijke in datzelfde jaar voor de 

derde keer in het huwelijksbootje stapt. Uit liefde? Uit nood-

zaak? Zij is dan 43, Nicolaas 47 jaar en heeft immers geen 

kinderen in huis. Naar alle waarschijnlijkheid is zij dan onder 

dak; haar partner Nicolaas Roubos verdient de kost en heeft 

ze de zorg voor het gezin van Nicolaas.
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Familieberichten

Overleden 

Gijsberta de Graaf-Vos

geboren 6 mei 1956

overleden 15 maart 2020

echtgenote van Anton Cornelis de Graaf

begrafenis heeft plaatsgevonden op 21 maart 2020 

op de bergaafplaats aan de Hardenbergh te Veen

Xlllla

Johanna de Graaf-Roubos

geboren 26 juli 1936

overleden 29 april 2020

echtenote van Diederik de Graaf 

begrafenis heeft plaatsgevonden op 4 mei 2020 in 

besloten kring ivm corona maatregelen

Xllbr blz 269

Maria Petronella de Graaff-van Rijswijk(Riet)

op 85 jarige leeftijd op 11 mei 2020

echtgenote van Johannes Hendrikus de Graaff

sinds 25 januari 1970 weduwe van Jetze Roza

begrafenis heeft plaatsgevonden op 15 mei 2020 in 

besloten kring

Xlj blz 190

Huibert en Gerrie 
de Graaf

Dinsdag 4 augustus waren Huibert de Graaf en  

Gerrie van der Laan 70 jaar getrouwd.

In 1950 trouwden zij op het gemeentehuis te 

Sleeuwijk.

Geboren en getogen in de Nieuwendijk wonen ze nu 

al weer acht jaar in Almkerk.

Foto Wim de Graaf.
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Hoofdstelnummers, het gemak van eenmalig gebruik

Bezoekadres:

Hoofdstraat 28, 4265 HK Genderen, T (0416) 76 04 00, M 06 52 40 81 69

www.hoofdstelnummer.nl , info@hoofdstelnummer.nl
gra�sch goed thuis

Hoofdstelnummers

Ovaal hoofdstelnummer
Prijs per stuk € 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

€  0,14 (verkrijgbaar van 1 t/m 1100)

Hoofdstelnummers zijn vervaardigd van 

260 grams duplex karton.

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


