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Van de voorzitter
U hebt de eerste uitgave van de 21e jaargang van
Graafwerk in handen. De redactie heeft weer getracht
wat van het wel en wee van “Graven” voor het nageslacht
vast te leggen. Vele Graven denken dat ze geen interessant verhaal hebben voor Graafwerk. Wat je doet als werk of hobby vind je zelf
heel gewoon, maar dat kan voor een ander juist heel interessant zijn. Zo hebben we
deze keer een verhaal van Jarno de Graaf uit Dussen die met zijn team Nederlands
Kampioen blind wijnproeven werd, of ruiken zoals hij zelf zegt. Brigitte de Graaf uit
Delft ging naar China en beleefde daar een onvergetelijke tijd. Ze was net op tijd
weer weg daar voordat China op slot ging vanwege het coronavirus.
Leendert de Graaff uit Sleeuwijk werd door zijn vrouw op een idee gebracht. Zij
werkt in Nieuwegein in een verpleeghuis met demente bejaarden en zag de blijde
gezichten van mensen als ze een liedje van vroeger hoorden. Kom je ergens op zolder nog een oude telefoon met draaischijf tegen, gooi hem niet weg maar geef hem
aan- of stuur hem naar de redactie, wij zorgen dat hij bij Leendert komt. Als er een
verzorgingshuis is dat dit ook wil tip ons en wij zorgen dat Leendert het te horen
krijgt. Ook in dit nummer stelt zich weer een nieuw lid voor: Ina van Krimpen-de
Graaff uit Oudenbosch. Maar helaas ontvallen ons meer leden dan erbij komen.
De vorige uitgave van “Graafwerk” heeft de secretaris aan alle leden waarvan we
een emailadres hebben het nummer ook digitaal gezonden, met het verzoek het
naar een familielid door te sturen dat in de stamboom past met daarbij de vraag
zich aan te sluiten bij de familiestichting. Helaas heeft dat nog niet het gewenste
effect gehad, maar goede voornemens duren altijd wat langer.
Als er in uw familie een geboorte, huwelijk of overlijden is geef het ons door want
Kees de Graaff is dagelijks bezig de stamboom zo compleet mogelijk te maken.
Maaike van Herwijnen-de Graaff heeft er weer zorg voor gedragen dat het
keurig te zien is op www.stichtingdegraaff.nl. Alleen de wetgeving geeft een belemmering, gegevens die op dit moment jonger zijn dan 1920 mogen we niet publiceren. Maar wilt u van jongere datum iets weten? Kees de Graaff stuurt u graag een
mail met gegevens.
In april hebben we een bestuursvergadering en zullen we nadenken over de reünie. Daar hoort u uiteraard meer van. Ook zullen we in deze overweging de bij
de vorige reünie gemaakte opmerkingen meenemen . De volgende uitgave staat
gepland voor oktober; tip ons als u iets hebt voor dit nummer. En zeker Graven die
buiten de gemeente Altena wonen, want daar hebben we als redactie minder zicht
op. Als er komende Koningsdag een De Graaf(f) is die een onderscheiding krijgt
horen we dat uiteraard graag.
Bij deze uitgave zit de nota voor de bijdrage voor 2020. Op deze nota staat een
nummer. Het is voor de penningmeester van groot belang dat u dit nummer bij betaling ook vermeldt. Want het enige verschil zit vaak in 1 x f of 2 x f en ook voorletters zijn nogal eens hetzelfde, dus dan wordt het puzzelen voor de penningmeester.
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Brigitte de Graaf

Een halfjaar studeren in Beijing
Tijdens het eerst halfjaar van het derde jaar van mijn
Bachelor werktuigbouwkunde hebben we de ruimte
om een minor te doen. Dit is een half jaar durend programma met vakken van universitair niveau die samen
30 studiepunten opleveren. Het programma mag vakken bevatten die niets met, in mijn geval, werktuigbouwkunde te maken hebben en het mag zowel op de
TU Delft zijn als op een andere universiteit.
Graag wilde ik van deze kans gebruik maken om kort
in het buitenland te wonen en zo, een voor mij nieuwe
cultuur te kunnen ontdekken. Azië leek mij heel interessant omdat het contrast vrij groot leek. Ook is het een
continent dat ontzettend hard aan het ontwikkelen is en
daarmee interessant voor later, om er alvast iets meer
over te weten. In Azië waren er verschillende partner
universiteiten van de TU Delft waar ik naartoe kon gaan.
Het leek het mij heel interessant om China een keer zelf
van binnenuit te bekijken, kijken welke beelden die wij
in Nederland hebben nou daadwerkelijk kloppen. Mijn
keuze voor Tsinghua University in Beijing is gebaseerd
op o.a. de aangeboden sport faciliteiten, vooraf bekeken vlogs van studenten en ranking, het is namelijk op
dit moment de beste universiteit voor werktuigbouwkunde in Azië. Na deze keuze moest ik nog toegelaten
worden, wat na lange aanmeldprocedures is gelukt.
Voordat ik uiteindelijk in Beijing aankwam heb ik nog
even kort rondgereisd door Azië. Dit was heel erg leuk
en interessant. De reis begon door vanuit Nederland
naar Hong Kong te vliegen, drie dagen later naar Bangkok, weer drie dagen later naar Phuket, nog eens twee
dagen later weer terug naar Hong Kong waar ik na één
dag uiteindelijk de high speed train heb genomen naar
Beijing. Dit was een geweldige reis met nieuwe vrienden, heel veel Boeddha’s en lekker, bijzonder eten.
De aankomst in Beijing zelf was wel een pittige. Het was
ondertussen ongeveer half zeven ’s avonds, ik had twee
nachten doorgehaald vanwege een nachtvlucht en een
hele vroege trein. Ook mijn account om internet te gebruiken kon pas een paar dagen later opgezet worden

en ik was er net achter gekomen dat de meeste mensen
in China dus echt geen Engels spreken (nee, ook niet
een klein beetje)… Oeps.
De dag na aankomst was al een stuk beter, het was het
lekker weer en ik begon met het vooraf toegestuurde
plattegrondje de campus te verkennen, alle dingen te
regelen die ik moest regelen en alle spullen die ik nodig
had in mijn kamer te verzamelen. De kamer zelf was op
de campus. Er waren speciale ﬂats voor de internationa‑
le studenten, deze waren wat luxer dan de huizen voor
de lokale studenten die vaak met vier tot zes studenten
in één kamer leven. Gelukkig hoefde ik mijn kamer niet
te delen en had mijn eigen badkamer. De kamer had een
bed (houten plaat met een deken er op dat een matras
werd genoemd), een bureau, een kledingkast en een
waterkraantje. Koken in de kamer mocht niet, gelukkig
had de universiteit goede, goedkope kantines.
De kantines waren top, deels vanwege het eten maar
ook omdat vrijwel alle studenten daar rond dezelfde
tijd kwamen eten. Dit was dus meestal heel erg gezellig. De kantines was een van de vele manieren waarop in
het begin vrienden werden gemaakt. Andere plaatsen
waar je vaak nieuwe mensen leerde kennen waren de
introductie activiteit, de lessen, de ﬂat waar je woonde
of de barretjes in de buurt. De vriendengroepen die ik
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heb opgebouwd bestaan voornamelijk uit andere internationale studenten. Ik denk dat dit vooral komt omdat
we, de internationale studenten, werden gehuisvest
in dezelfde ﬂats, dicht bij elkaar. Iets anders dat hierin
ook een rol speelde is dat de Chinese studenten wel Engels kunnen spreken maar zich er vaak nog niet volledig
comfortabel mee voelen.
Dit is een van de grootste dingen waar ik me aan moest
aanpassen, het communiceren met de lokale mensen.
De studenten en professoren van de universiteit spraken wel Engels maar bijvoorbeeld de mensen die in de
kantine werkten of bij de balie van de ﬂat waar je in
woonde vaak totaal niet. Het communiceren tussen mij
en hen is dus voor lange tijd gegaan door middel van gebaren. Dit omdat ik geen Chinees kon.
De vakken die ik geselecteerd had waren gelukkig allemaal in het Engels en hadden betrekking tot vele verschillende vakgebieden. In een aantal lessen zijn hele
interessante gasten langs gekomen, zoals bijvoorbeeld
Dominic Barton. Graag wilde ik kijken wat mijn limiet
was voor wat ik qua studielast aan kon dus ik was begonnen met het maximale aantal vakken, 20 Tsinghua
credits. Voor de 30 te behalen Nederlandse studiepunten had ik 12 Tsinghua credits nodig. Het was mogelijk
vakken te laten vallen, dus ik dacht als het teveel blijkt
te zijn doe ik dat gewoon. Dit bleek niet nodig en ik ben

gemiddeld uitgekomen op een 3.5 GPA (omgerekend
85/100).
Buitenom studeren heb ik ook nog een aantal kleine uitstapjes gedaan. Zo ben ik een weekendje met vrienden
op de Chinese muur gaan kamperen, ben ik een weekendje naar Tianjin geweest en heb ik natuurlijk veel bijzondere plekken in Beijing zelf gezien.
Het leukste aan China vond ik de mensen en het Campusleven. Het leuke aan het campusleven waren de spontane avonturen, het makkelijk afspreken om even gezellig
bij te kletsen tijdens avondeten en de sportfaciliteiten die
heel dichtbij waren. De minder leuke kant was dat ik tijdens deze enorm gave ervaring niet de mensen waar ik
veel om geef uit Nederland om me heen had.
Al met al was dit een avontuur waar ik geen seconde
spijt van heb gehad. Ik heb veel geleerd en veel nieuwe,
geweldige mensen leren kennen. Ik zie nu al uit naar de
volgende keer dat ik in Azië ben!
18 januari was ik weer terug in Nederland, op tijd dus
voor de paniek rond het Corona virus los brak.

Brigitte de Graaf woont in Delft en is een dochter van Martin de Graaf
en is terug te vinden in de stamboom XlVip

Ina van Krimpen
Via mijn zus Teuntje hoorde ik van het bestaan van de Stich-

Met hard werken

ting J.B. de Graaff.

en met goede me-

Ik heb me direct aangemeld omdat ik wel geïnteresseerd

dewerkers

ben in familie verbanden.

bedrijf redelijk suc-

Mijn naam is: Ina van Krimpen – de Graaff

cesvol uitgegroeid tot

Ben getrouwd met Dim van Krimpen uit Dussen

een bedrijf dat over de

Wij wonen al 42 jaar met veel plezier in Oudenbosch

hele wereld zaken doet.

bekend om zijn mooie Basiliek.

In 2005 hebben wij het bedrijf

Wij hebben 2 kinderen: Regina en Jarno

verkocht aan 2 medewerkers die het tot op vandaag nog

Wij hebben 4 kleinkinderen: Rick – Sanne- Iris en Senna

steeds succesvol runnen.

is

het

Wij genieten sindsdien van het leven en onze kinderen en
Wij zijn in 1984 een bedrijf gestart met de verkoop van

kleinkinderen.

kunststof bloempotten en kratten voor de professionele

Wij houden van verre reizen en trekken regelmatig met

bloem- en boomkwekerij.

onze camper door Europa.
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Wat een oude huwelijksakte
ons zoal vertelt
Bij het zoeken naar bronnen van personen in
onze database trof ik het volgende. Van Elisabeth de Graaf, dochter van Jan de Graaf
[VIId, blz. 91] en Emma Stam staat in het boek
Vierhonderd jaar Graven alleen de geboortedatum. Het blijkt dat Elisabeth twee maal
gehuwd is geweest. Via de website Wiewaswie
onder de treffer ‘Elisabeth de Graaf’ kwam ik
de vermelding van haar tweede huwelijk tegen:
26 april 1816 te Oudenhoorn met Gerrit Looij.
In het Jaar 1800 en Zestien, den Zes en twintigten dag
van de Maand April is voor ons President van de Gemeente Oudenhoorn District Brielle Provintie ZuidHolland, Gecompareerd Gerrit Looij Arbeijer Oud Een
en Veertig Jaar Zoo als ons is gebleken bij Doop Extract
van de Gemeente Oudenhoorn dato den tienden April
1800 zestien, wonende alhier in het Huijs No 9 Laast
weduwnaar van wijlen Klaartje Schreuder Overleden
volgens Dood Extract van de Gemeente Oudenhoorn
dato Agt en twintig Meij 1800 veertien, Zoon van Bastiaan Looij en Elisabeth Bijl zij Bijde Overleden volgens
Dood Extracten van de Gemeente Oudenhoorn dato
den Zevenden Februarij 1800 vijftien, en Elisabeth de
Graaf Oud Vieren Vijftig Jaare Volgens Doop Extract
van de Gemeente Wijk Lande van Heijsden dato drie
November 1700 Zes en Tachtig mede wonende alhier in het Huijs No 9. Laast weduwe van wijlen Frans
Kraane Overleden volgens Dood Extract van de Gemeente Oudenhoorn dato Een en twintig Meij 1800
en veertien, dochter van Jan de Graaf Overleden volgens Dood Extract van . . . . . . . Hiervoor is geen Bewijs
van kunnen bekomen worden
en Emma Stam mede Overleden te Wijck doch den
President te Wijck Centificieert hiervan geen Acte
van Overlijden te kunnen Produceeren, Dewelke ons
verzogt hebben tot de Huwelijksverbintenis overleg
te gaan tussen hun beraamt en waarvan de Publicatien gedaan Zijn voor de Deur van het Huijs onzer Ge-

meente, te weeten de Eerste den Zeventienden en de
tweede den Vierentwintigsten dag van de Maand April
1800 veertien, des voordemiddags ten Elf Uure Geene
oppositien tegen gemeld Huwelijk ons gedaan Zijnde,
Gezien de hierboven gemelden Actens uit welken
blijkt dat de Formaliteiten door de wet gerequireerd
Zijn vervule, Regt doende aan gezegde Requisitie na
alvorens voorlezing, aan Contracterende Partijen en
aan de Vier Getuigen hieronder genoemd gedaan te
hebben en van t zesde Hoofdeel van het Huwelijks Titre van het Civiele Wetboek, hebben wij van de toekomende Echtgenoot en Echtgenoote gevraagd of Zij
Zich als man en vrouw willen erkennen ieder van hun
afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebben verklaare uit Naam Der Wet, dat Gerrit Looij en Elisabeth
de Graaff door het Huwelijk Zijn vereenigd En is deeze
vereeniging vertraagd gewoorden voor het niet kunnen bekoomen van de hiertoe benodigden Extracten.
Waarvan Wij Acte gedresseerd hebben ten bij Zijn van
Lammert van Marion Bouwman wonende in het Huijs
No 98. Cornelis Kluijver Bakker wonende in het Huijs
nr.1. Pieter Geul, Mr. Smit wonende in het Huijs No 5.
en Jacob van der Bie Arbeijer wonende in het Huijs No
Wonende alle alhier, Dewelke na alvorens gedaan te
hebben, met ons en de Contracterende Partijen getekend hebben. Gert Looij en Elisabeth de Graaf bekennen niet te kunnen schrijven.
In de tijd tot 1795, het begin van de Franse tijd, waren
er geen regels betreffende de inhoud van de registratie
van dopen, trouwen en begraven. De kerkelijke, stadsof dorpsoverheid konden dit zelf regelen. Zo werden
doopdata belangrijk gevonden. Een enkele keer wordt
in de tekst, of soms in de kantlijn, vermeld wanneer het
kind geboren is. Het noteren van data van overlijden
was voor de Franse tijd niet gebruikelijk. Men noteerde
de datum van begraven. Bij huwelijk werden niet altijd
beide data van ondertrouw en huwelijk vermeld. De
Franse tijd had ervoor gezorgd dat akten uitgebreid
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werden opgesteld. Dit is na de Franse tijd een gehele periode gebleven. In de afgelopen tijd zijn de eisen, wat er in een huwelijksakte vermeld moest worden behoorlijk verminderd.
De akte van Gerrit en Elisabeth omvat twee foliovellen; normaliter volstond men in 1816 met een halve pagina minder. Een eeuw
later was de omvang een foliovel; in de loop van de 20e eeuw werd
het een vel A4, met twee of drie voorgedrukte akten. De ambtenaar van de burgerlijke stand vulde deze met pen in.
Wanneer we de tekst bekijken zien we dat er van eenheid van
spelling nog geen sprake is. De taal komt verheven over, de President (burgemeester?) heeft kwistig gestrooid met hoofdletters,
schrijft hele lange zinnen. Ook worden er termen gebruikt met
een Franse inslag: extract (uittreksel), oppositien (bezwaren), gerequireerd (verzocht) en Civiele (Burgerlijke). Nauwkeurigheid
van het weergeven van de namen van betrokken personen varieerde ook nog al eens. Zo wordt de achternaam van Johanna als
‘de Graaf’ en ‘de Graaff’ geschreven.
Elisabeth en Gerrit zijn op 24 april 1814 in ondertrouw gegaan.
De toekomstige echtelieden en gemeenteambtenaren zijn op
zoek gegaan naar geboortebewijzen en uittreksels van overlijdensakten. Aangezien Gerrit en Elisabeth voor de Franse tijd
geboren zijn, blijkt dat niet altijd en overal de registratie van begraafregistraties goed zijn bewaard. De huwelijksaankondiging
werd zichtbaar voor het gemeentehuis aangeplakt. Soms wordt
gemeld “aan den Puy”. Beiden hebben al een huwelijk achter de
rug; de namen van eerdere huwelijkspartners zijn genoemd.
Binnen 14 dagen kon men dan bezwaar aantekenen tegen het
voorgenomen huwelijk. Het heeft twee jaar geduurd alvorens
het huwelijk gesloten kon worden. De Burgemeester van Wijk
kon geen acte van Overlijden van de ouders van Elisabeth ‘produceren’. Hij heeft wel verzocht toch over te gaan tot de huwelijksverbintenis. Van de getuigen en de trouwlustigen is ook
vermeld waar zij woonden: de huisnummers werden vermeld,
behalve van de vierde getuige. De gemeente was erg klein; er
waren nog geen straatnamen, maar men gebruikte huisnummers. Daardoor weten we ook dat Gerrit en Elisabeth twee
jaar voordat ze getrouwd waren al in één huis woonden. Wat
opvalt is dat beide echtelieden niet kunnen schrijven; de vier
getuigen wel.
Kees de Graaff (chcdg@ziggo.nl)
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Jarno de Graaf uit Dussen kan blind z
Bij binnenkomst is mijn eerste vraag aan Jarno
of hij al van jongs af aan in de wijn zit (omdat
hij blind kan zeggen welke wijn er in het glas
zit).

contact met het team blind wijnproeven. Hij werd uitgenodigd om bij het team te komen en kreeg dus als coach Arend
Jan van der Lely die van wijn zijn beroep had gemaakt, met
Wijn op dronk.
Verder bestaat het team uit Rik Boom, Anton Silletti en Mar-

Nee zegt hij, ik had vroeger één beroep wat ik wilde en dat

tin Fennema.

was vrachtwagenchauffeur. Maar na de basisschool ben

Allemaal proevers, maar wonen ver uit elkaar. Dus om de

ik eerst naar de havo op het Altena College gegaan, maar

week komen ze in Den Haag bij elkaar bij van der Lely om

ik had al snel door dat ik geen havo diploma nodig had om

hun kennis op peil te houden.

op een vrachtwagen te komen. Dus ik heb op mijn sloffen
de mavo daar afgemaakt en toen ik 18 was snel mijn chauf-

In 2018 werd Jarno uitgenodigd om aan het kampioenschap

feursdiploma’s gehaald”.

deel te nemen. Maar hij had te weinig vertrouwen in zichzelf

Dus je hebt geen enkele achtergrond van huis uit om wijn-

om te zeggen: ik ga mee.

kenner te zijn?

In 2019 kwamen ze een proever tekort, want het moeten

“Nee en toen ik ging werken was mijn eerste werk naar

er vier zijn. Toen werd hij voor het blok gezet en ging mee.

Spanje rijden en snel weer terug. Maar uiteindelijk ben ik bij

Uiteindelijk van de 27 landen die meededen werd Neder-

E. van Wijk in Giessen terecht gekomen en toen reed ik veel

land 9e.

naar Frankrijk en Italië. ‘s Avonds bij het eten dronk ik dan
een glas wijn en omdat ik iedere keer in een ander streek
kwam ging ik verschil in wijnen proeven”.

Wanneer mag je deelnemen aan het wereldkampioenschap blind wijnproeven?
“Dat is eenvoudig zegt Jarno, je moet eerst kampioen van

Dat vond hij toen zo interessant dat hij een cursus ging vol-

Nederland worden en dan mag je naar het wereldkampioen-

gen bij vinoloog Lieske Vos.

schap. In mei gaan we weer naar het Nederlands kampioen-

En toen kwam de echte belangstelling voor wijn. Hij kwam in

schap in Soest en gaan we er weer voor”.

GRAAFWERK

d zeggen welke wijn er in het glas zit

Jarno de Graaf, tweede van rechts.

Hoeveel soorten wijn moet je dan als team
proeven?

dan heb je Frankrijk, Duitsland en Spanje nog binnen Europa.

“Ieder team krijgt 12 wijnen voor zich, 6 rode en 6 witte wij-

sten als wij omdat ze b.v. op het zuidelijk halfrond zitten.”

En dan de rest van de wereld die op een ander tijdstip oog-

nen. Per wijn krijg je 12 minuten om vast te stellen welke wijn

Heb je weleens een Nederlandse wijn te
druif, door welke producent en welke jaargang. Het is 80% proeven gekregen?
het is, in welk land hij gemaakt is, in welke regio, van welke

ruiken en 20% proeven. en de leeftijd kun je iets van zien:

“Nee nog nooit meegemaakt, maar sluit het niet uit want de

witte wijn wordt over het algemeen donkerder en rode wijn

Nederlandse wijn wordt steeds beter.

iets lichter als hij ouder wordt, verder ontwikkelen geuren en

Zelfs in Denemarken en Zweden worden al druiven geteeld.”

smaken zich tijdens het verouderen. Op tafel staan water en

Hoe breng je kennis verder nog in de praktijk
Zelf maak je aantekeningen en dan begint het overleg onder want je hebt er nog steeds nog niet je beroep
elkaar. De coach mag niet proeven en ruiken maar die gaat van gemaakt.
kaakjes om de smaak te neutraliseren.

luisteren naar onze bevindingen en sturen. Die hoort dan:

“Mijn werk is nu in de commerciële buitendienst bij Martens

ik ruik passievrucht of hij is bitter of zuur en soms ruikt de

en van Oord.

wijn naar buxus. Dat zit er dan allemaal niet in maar geeft

Ik wil steeds meer wijnproeverijen gaan organiseren, dat

wel aan waar de wijn vandaan komt en welke druivensoorten

wordt dan niet blind proeven maar vertel ik wat ik weet over

gebruikt zijn. Gemakkelijk is het natuurlijk als iedereen het-

de wijn en de streek waar hij vandaan komt. En er is nog veel

zelfde proeft of ruikt maar dat is lang niet altijd het geval en

te leren, daar moet je eigenlijk altijd mee bezig blijven”.

dan is de kennis van Arend Jaap van der Lely van heel veel be-

Dus als u denkt er zijn maar 2 soorten wijn: rood en wit dan

lang. Want wijnen kunnen van over de hele wereld komen. De

ga je Jarno echt op zijn tenen staan.

nieuwe wereld wordt door hen genoemd alles wat buiten Europa is. De beoordeling gaat over verschillende onderdelen
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en er is verschil in moeilijkheidsgraad. De druif is misschien
gemakkelijker vast te stellen dan leeftijd en streek waar de

Jarno is een zoon van Henk de Graaf en is terug te vinden in de

druif groeide. Alleen Italië heeft al 300 druivensoorten en

stamboom XlVit
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Leendert de Graaff
Mijn naam is Leendert de Graaff geboren op 9 november
1956 als oudste in een gezin van 3 in Uitwijk ( in de Gemeente Altena). Vader en Moeder hadden daar een kruidenierswinkel , moeder deed het huishouden en de winkel ,vader ging langs de deur met petroleum , er was nog
geen aardgas in die tijd, dat kwam pas halverwege 1977.
Na de lagere school in Waardhuizen ging ik naar de
LTS in Gorinchem om vervolgens te gaan werken als
onderhoudsmonteur / elektromonteur. Na 25 jaar bij
een installateur in Nieuwendijk gewerkt te hebben
heb ik nog een overstap gemaakt als servicemonteur
bij een middelgroot installatiebedrijf in Werkendam.
In 1984 ben ik getrouwd met Adrie en verhuisd naar
Sleeuwijk. Samen hebben we 2 kinderen, Vincent en
Jochem.
Mijn vrouw werkt in de zorg, met mensen met dementie.
Daar mijn vrouw innovatief is en allerlei informatie vergaart omtrent deze ziekte werd al snel het idee geboren
om iets te doen voor deze mensen m.b.t een activiteit. Zo
leest zij een artikel over de wonderfoon , een draaischijf
telefoon waar op liedjes staan uit de tijd van vroeger.
Een wonderfoon is een draaischijf T.65 (tafelmodel)
of W65 (wandmodel) waar ik de elektronica aanpas
d.m.v. een raspberry (minicomputer) een luidspreker van 3 watt in de hoorn (de bestaande luidspreker
in de hoorn heeft een te hoge weerstand; vandaar).
Vervolgens worden er tien liedjes (wave bestanden) in de raspberry geladen via een USB stick.
Je pakt de hoorn op, krijgt een kiestoon draait een
willekeurig nummer en in de hoorn klinkt een liedje.
Samen met onze jongste zoon (Jochem) bouw ik deze
telefoons. Daar ben ik ongeveer een jaar geleden mee
begonnen.
Jochem programmeert het SD kaartje en de liedjes en ik doe het montagewerk (ombouwen van).
De luidsprekertjes haal ik bij Action en de overige on-
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derdelen o.a. de raspberry lopen via het verpleeghuis
waar mijn vrouw werkt .
De muziek die op de telefoon staat is divers, als je bijvoorbeeld een 1 draait krijg je het liedje “de postkoets”
van de Selvera’s te horen op de hoorn. Nr. 5 geeft Dorus
met zijn “twee motten”.
Wij laten de mensen die dit willen zelf voor een telefoon
zorgen en wij doen de rest, kosteloos.
De afnemers zijn op dit moment eigenlijk nog alleen het
verpleeghuis in Nieuwegein waar mijn vrouw werkt.
Mogelijk zijn ook andere tehuizen geïnteresseerd als
er meer bekendheid aan gegeven wordt en wil ik daar
best mee in overleg om te zien wat ik kan betekenen.
Geïnteresseerden kunnen voor mijn contactgegevens
terecht bij de redactie van Graafwerk.
Zo zie je maar weer dat een kruidenierszoon uit Uitwijk
met zijn zoon weer iets kan betekenen voor de medemens in de grote stad, dus het gezegde: “ik kom van Uittik (Uitwijk) en weet van niks (niets)” gaat niet altijd op.
Leendert de Graaff

Xllek blz 289
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Stamboom Dirk de Graaf
Verdere uitwerking gezin Dirk de Graaf (VIIa).

Op blz. 90 van het boek Vierhonderd jaar graven staat
het gezin van Dirk de Graaf (VIIa). Sinds het
verschijnen in 2004 van dit werk zijn veel
gegevens gevonden. In bijgaande parenteel
van Dirk de Graaf zijn de aanvullingen en
correcties opgenomen voor zover bekend zijn
en gevonden konden worden in verschillende
bronnen.
In het boek wordt alleen bij kind 6 Thomas aangegeven
dat hij gehuwd was èn een gezin had. Daarom
wordt verwezen naar VIIIa waar het gezin
wordt beschreven, zie blz. 108. Was er in 2004
één kind van Dirk dat een opvolging kende,
anno 2021 zijn er vier opvolgingen.
Was in 2004 de nummering voor Dirk de Graaff de eerste
van de zevende generatie (VIIa), in 2021 is het
de derde verwijzing (VIIc).
Dit is een gevolg van ‘de kleine aardverschuiving’, waarvan
in Graafwerk 2019 nr. 2 verslag werd gedaan.
Deze aardverschuiving heeft gevolgen voor
een groot deel van de nummering van de
stamboom.
In de zevende generatie is Dirk de Graaf in volgorde de
derde geworden; vandaar niet meer VIIa, maar
VIIc.
Maaike van Herwijnen werkt hard aan het publiceren van
de zesde generatie op de website. Ook die
generatie is uitgebreider en veranderd in de
samenstelling door de aardverschuiving.

Dirk de Graaff, otr. (resp. 36 en ongeveer 20 jaar oud)
(2) te Meeuwen [nb] op 5 dec 1774 met
Jenneke van Groeningen, dr. van Adriaen van
Groeningen en Jenneke van der Plas, ged. te
Meeuwen [nb] op 12 mei 1754.
Uit deze relatie 7 kinderen:

1. Maria de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op 9 apr 1775,
ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Meeuwen [nb] op
22 aug 1776 te Meeuwen.
2. Arij (Arie) de Graaff, geb. te Meeuwen [nb], ovl.
(ongeveer 85 jaar oud) te Meeuwen [nb] op
13 nov 1861, volgt VIIIb.
3. Maria de Graaff, geb. te Meeuwen [nb], begr. te
Meeuwen [nb] op 2 mei 1805, volgt VIIIc.
4. Jenneke de Graaf, geb. te Meeuwen [nb], volgt VIIId.
5. Thomas de Graaf, geb. te Meeuwen [nb], ged. ned.
ger. te Meeuwen [nb] op 2 jan 1780, ovl.
(ongeveer 25 dagen oud) te Meeuwen [nb] op
27 jan 1780.
6. Thomas de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op
8 mrt 1781, ovl. (49 jaar oud) te Meeuwen [nb]
op 14 okt 1830, volgt VIIIe.
7. Teuntje de Graaf, geb. te Meeuwen [nb], (ongeveer 84
jaar oud) te Meeuwen [nb] op 13 nov 1867,
tr. (resp. ongeveer 30 en 38 jaar oud)
(1) te Meeuwen [nb] op 30 sep 1813 met
Cornelis (Cornelus) Reijken, zn. van Matthijs
Reijken en Catharina (Caatje) Lagrouw, geb. te
Dussen [nb] op 10 jul 1775, ovl. (54 jaar oud) te
Waspik [nb] op 23 nov 1829.

VIIc. Dirk de Graaff, zn. van Thomas de Graeff
(VIa) en Maria Aalbregts van Ommeren,
geb. te Meeuwen [nb] op 15 dec 1737,
ovl. De overlijdensdatum zal naar alle
waarschijnlijkheid niet gevonden worden. In
het DTB Meeuwen 004, Trouwen en begraven,
worden verschillende bladzijden gemist, tr. (35
jaar oud) (1) te Meeuwen [nb] op 25 feb 1773
met Pieternella van den Hoek, ovl. te
Meeuwen [nb op 16 jun 1773.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

			

tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te
Meeuwen [nb] op 14 feb 1833, met Anthony
van Krimpen, zn. van Hendrik van Krimpen en
Francijntje Ouwerkerk, ged. op 21 jun 1789,
ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Meeuwen [nb] op
27 feb 1842.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
De inschrijving in het Bevolkingsregister Meeuwen,
Periode: 1859-1869, blad 15 op 12 december
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1859 vermeldt het echtpaar Anthony van
Krimpen en Teuntje de Graaf met de zonen
Antonie geb. 1865, Gerrit geb. 1866 en
Hendrik geb. 1868. Het beroep van de vader is
arbeider, dat van de moeder venster. Het gezin
woonde in huis nr. 15. Deze kinderen waren
uit het eerste huwelijk van Anthony met Maria
Hart.
VIIIb. Arij (Arie) de Graaff, zn. van Dirk de Graaff
(VIIc) en Jenneke van Groeningen, geb. te
Meeuwen [nb], op 7 apr 1776, ovl. (ongeveer
85 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 13 nov 1861,
otr. te Meeuwen [nb] op 29 dec 1806, tr. (resp.
ongeveer 30 en 21 jaar oud) te Meeuwen [nb]
op 20 jan 1807 met Cornelia Paans, dr.
van Johannis Paans en Anna Dolk, geb. te
Capelle [nb] in apr 1785, ged. op 22 apr 1785
te Amsterdam [nh], ovl. (83 jaar oud) te
Meeuwen [nb] op 26 jul 1868.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Jenneke de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op
11 okt 1807, ovl. (75 jaar oud) te
Meeuwen [nb] op 20 jan 1883, tr. (resp. 37
en 24 jaar oud) met Cornelis van Gilst (Gils),
van, geb. te Capelle [nb] op 21 apr 1821 op
9 mei 1848.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
2. Anna de Graaf, geb. te Meeuwen [nb], ged. te
Meeuwen [nb] op 1 okt 1809, ovl. (50 jaar oud)
te Meeuwen [nb] op 9 aug 1860.
3. Maria de Graaff, geb. te Meeuwen [nb] op 14 jul 1812,
ovl. (1 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 9 jan 1814
te Meeuwen.
4. Johanna de Graaf, geb. te Meeuwen/Hill/
Babyloniënbroek [nb] op 23 nov 1814,
ovl. (73 jaar oud) te Meeuwen [nb] op
12 aug 1888, tr. (resp. 30 en 47 jaar oud) (1) te
Meeuwen [nb] op 14 mei 1845 met Peter
Groenenberg, zn. van Peter Groenenberg en
Lijntje Nieuwenhuizen, geb. te Uitwijk [nb] op
8 mei 1798, ovl. (49 jaar oud) te Meeuwen [nb]
op 28 nov 1847.

6. Johannus de Graaff, geb. te Meeuwen [nb] op
19 jan 1824, ovl. (3 maanden oud) te
Meeuwen [nb] op 28 apr 1824
7. Francijna de Graaff, geb. te Meeuwen [nb] op
21 mrt 1825, ovl. (45 jaar oud) te Utrecht [ut]
op 31 jan 1871, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) op
31 aug met Gilliaam van Eenennaam, geb. te
Arnemuiden [ze] op 24 dec 1823, ovl. (73 jaar
oud) te Rotterdam [zh] op 14 mei 1897.
Uit dit huwelijk 2 dochters.
8. Dirk de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op 12 mrt 1818,
tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Meeuwen [nb]
op 11 jul 1844 met Neeltje Smits, dr. van
Roeland Smits en Johanna Glavemans, geb. te
Andel [nb] op 16 dec.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
VIIIc. Maria de Graaff, dr. van Dirk de Graaff
(VIIc) en Jenneke van Groeningen, geb. te
Meeuwen [nb], ged. ned.ger. te Meeuwen [nb]
op 22 jun , begr. te Meeuwen [nb] op
2 mei 1805, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te
Meeuwen [nb] op 22 mei 1798 met Cornelis
Boonis.
Uit dit huwelijk een zoon.
1. Willem Boonis Bonis, geb. te Meeuwen [nb] op
30 mrt 1799, ged. te Meeuwen [nb] op
7 apr 1799, ovl. (31 jaar oud) te Meeuwen [nb]
op 12 jun 1830 tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te
Meeuwen [nb] op 7 feb 1823 met Adriana
Bornscheer, dr. van Coenraad Bornscheer en
Geertruij Kleijberg, geb. te Eethen [nb] op
17 jan 1802, ged. te Eethen [nb] op 19 jan, ovl.
(31 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 13 aug 1833.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
Cornelis Boonis, otr. (2) te Meeuwen [nb] op 18 okt 1805
met Adriana van der Meijden. Uit deze relatie
2 kinderen.

tr. (resp. 36 en 42 jaar oud) (2) te Meeuwen [nb] op
6 nov 1851 met Anthonie Hagoort, geb. te
Meeuwen [nb] op 10 mei 1809, ovl. (69 jaar
oud) te Meeuwen [nb] op 18 nov 1878.

VIIId. Jenneke de Graaf, dr. van Dirk de Graaff
(VIIc) en Jenneke van Groeningen, geb. te
Meeuwen [nb], ged. ned.ger. te Meeuwen [nb]
op 13 sep 1778, otr. te Meeuwen [nb] op
27 sep 1805, tr. (resp. ongeveer 27 en 45 jaar
oud) te Meeuwen [nb] met Johannes Cornelis
de(n) Ouden, zn. van Willem de(n) Ouden en
Bredana van Breda, geb. te Oudenbosch (Nb)
op 15 mei 1760.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

5. Sijna de Graaff, geb. te Meeuwen [nb] op 20 jul 1821,
ovl. te Meeuwen [nb] op 26 jun 1822.

1. Bredana de Ouden, geb. te Meeuwen [nb] op
15 jan 1806, ged. te Meeuwen [nb] op

Uit dit huwelijk 2 kinderen,
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18 jan 1806, ovl. (43 jaar oud) te Steenwijk [ov]
op 22 sep 1849, tr. (resp. 21 en ongeveer 21
jaar oud) op 2 jun 1827 met Albert ten Wolde,
zn. van Harm ten Wolde en Luijtjen Alberta
Koning, geb. te Steenwijk [ov] circa 1806, ovl.
(ongeveer 53 jaar oud) te Steenwijk [ov] op
3 aug 1859.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Joanna de(n) Ouden, geb. te Raamsdonk [nb] op
20 jul 1807, ged. te Raamsdonk [nb] op
26 jul 1807, ovl. (73 jaar oud) te Almelo [ov] op
31 mrt 1881.

VIIIe. Thomas de Graaf, zn. van Dirk de Graaff
(VIIc) en Jenneke van Groeningen, geb. te
Meeuwen [nb] op 8 mrt 1781, ged. ned.ger. te
Meeuwen [nb] op 18 mrt 1781, ovl. (49 jaar
oud) te Meeuwen [nb] op 14 okt 1830, otr. te
Babyloniënbroek [nb] op 17 apr 1814, tr.
(resp. 33 en 22 jaar oud) te Meeuwen [nb] op
28 apr 1814 met
Maijke (Maaijke) van den Heuvel, dr. van

Opmerkingen graag naar Kees de Graaff chcdg@ziggo.nl

3. Willem de Oude, geb. te Fijnaart [nb] op 14 jul 1810,
ged. te Fijnaart [nb] op 1 aug 1810, ovl. (57
jaar oud) te Nieuw‑ en St. Joosland [ze]
op 5 okt 1867, tr. (resp. hoogstens 29 en
hoogstens 34 jaar oud) voor 1840 met
Douwtje Frikkes, geb. te Veendam [gr] op
27 feb 1805.

Hendrik van den Heuvel en Elizabeth de Bruin, geb. te
Eethen [nb] op 15 mrt 1792, ovl. (69 jaar oud)
te Meeuwen [nb] op 1 feb 1862.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Dirk de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op 6 nov , ovl. (29
dagen oud) te Meeuwen [nb] op 5 dec 1814.

4. Dirk de Ouden, geb. te Willemstad [nb] op
14 mrt 1812, ovl. (77 jaar oud) te
Middelburg [ze] op 21 dec 1889, tr. (21 jaar
oud) te Middelburg [ze] op 7 nov 1833 met
Elizabeth van Luyk.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Cornelia Teuna de Ouden, geb. te Willemstad [nb] op
9 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem [nh]
op 31 okt 1885.
6. Teuna Cornelia de Ouden, geb. te Willemstad [nb]
op 18 dec 1816, ovl. te Willemstad [nb] op
27 aug 1818.
7. Teuna Gerdina de Ouden, geb. te Willemstad [nb]
op 2 mrt 1819, ovl. (14 jaar oud) te
Middelburg [ze] op 4 mrt 1833.
8. Maria Helena de Ouden, geb. te Willemstad [nb]
op 18 jul 1822, ovl. te Willemstad [nb] op
12 mrt 1823.

Johannes Cornelis de(n) Ouden, zn. van Willem de(n)
Ouden en Bredana van Breda, otr. (1) tr. (24
jaar oud) te Fijnaart en Heijningen (Nb) op
3 okt 1784 met Adriana Versluijs, ovl. te
Fijnaart (Nb).
Uit dit huwelijk geen kinderen.

2. Hendrik de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op
24 feb 1816, ovl. (67 jaar oud) te
Meeuwen [nb] op 10 nov 1883, tr. (resp. 29 en
24 jaar oud) te Meeuwen [nb] op 19 mrt 1845
met Cornelia Naijen, dr. van Corstiaan
Naijen en Johanna Roza, geb. te Andel [nb] op
1 apr 1820, ovl. (85 jaar oud) te Meeuwen [nb]
op 14 dec 1905.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
3. Cornelis de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] circa 1818.
4. Dirk de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op 8 mei 1819,
ovl. (3 jaar oud) te Meeuwen [nb] op
30 okt 1822.
5. Elizabeth de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op
20 jan 1823.
6. Dirk de Graaf, geb. te Meeuwen [nb] op 4 mei 1825,
ovl. (93 jaar oud) te Meeuwen [nb] op
26 mrt 1919, tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) te
Meeuwen [nb] op 30 jun 1859 met Maria
Dubbeld ook wel geschreven als: Dubbel, dr.
van Hendrikus Dubbeld en Aaltje Rombout,
geb. te Dussen, Munster en Muilkerk [nb] op
15 jul 1826, ovl. (70 jaar oud) te Meeuwen [nb]
op 27 jan 1897.
Uit dit huwelijk 2 dochters.
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Familieberichten
Overleden
Cornelia Klazina Boterblom - de Graaf
weduwe van Govert Teunis Boterblom
geboren 14 september 1928
overleden 14 december 2019
begraven op 20 december 2019 op de begraafplaats
aan de Zandsteeg te Nieuwendijk
Xlldm

Geboren
11 oktober 2019
Lena
dochter van Dion Dijkshoorn en Laura Goudriaan
kleindochter van Leny de Graaf en Dick Dijkshoorn
Xlllle
30 januari 2020
Kris Martin
zoon van Nienke de Graaf en Mats Honcoop
kleinzoon van Wim de Graaf en Ditje Schuller Xllllf

Dirkje Johanna Snijders-de Graaf
weduwe sinds 26 maart 1993 van
Pieter Arnoldus Snijders
geboren 10 mei 1939 te Princenhage
overleden te Brielle 25 januari 2020
crematie heeft plaatsgevonden op 31 januari 2020 te
Brielle
Xlbo blz 226

Huigerina Johanna de Graaff-Visser
weduwe van Arie Cornelis de Graaff
geboren 5 september 1937
overleden 16 februari 2020
begraven op 20 februari 2020 op de Begraafplaats
Oud Kralingen, Laan van Oud Kralingen 1 te
Rotterdam

Johannes Cornelis de Graaf
echtgenoot van Maria Alida de Graaf-de Ruijter
geboren 13 juni 1938
overleden 20 februari 2020
begraven op 26 februari 2020 opd e begraafplaats
aan de Zandsteeg te Nieuwendijk
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Hoofdstelnummers
Hoofdstelnummers, het gemak van eenmalig gebruik
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)
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