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Van de voorzitter

De vorige uitgave hebben uitvoerig aandacht geschonken aan de coronapandemie.

Dat zouden we nu weer kunnen doen want we zijn er nog niet vanaf. Helaas heb ik zelf 

het virus ook op bezoek gehad, maar ik hoop dat velen van u dat niet hebben moeten 

meemaken.

We hebben weer een Graafwerk kunnen vullen. Zoals bij elke uitgave heeft Kees de 

Graaff weer het nodige werk verricht aan de stamboom. Zijn onvermoeibare inzet geeft 

steeds een kijkje in onze stamboom en hij zorgt ook voor aanvullingen, als we die door 

krijgen tenminste. Ook in deze uitgave noemen we weer een aantal overledenen, maar 

nieuwe loten aan de stamboom hebben we niet door gekregen.

Begin dit jaar was weer de Dakar rally en steeds viel me op dat er een De Graaff als 

navigator meedeed en dat al vele jaren. Na behoorlijk wat speurwerk ben ik hem op het 

spoor gekomen en hij past ook in de stamboon. Zelf geeft hij een inkijk in de Dakar met 

illustratie door middel van foto’s.

In deze uitgave verder een verhaal van Charissa van Andel over hun pleegkinderen en 

hun keuze. Charissa is een dochter van Christoffel van Andel en Betsie van Andel - de 

Graaff.

Bert de Graaf vertelt hoe hij vaak verhuisd is en nu toch weer een huis in Altena aan het 

bouwen is. Na vele omzwervingen weer in zijn geboorteplaats terug. Hij geeft aan nog 

veel mensen te kennen. (Mijn ervaring was na 20 jaar terug te komen in je geboortedorp 

dat dat tegenviel). 

Zijn  broer, onze oud-voorzitter geeft een verslag van zijn werkzaamheden in Oost Duits-

land vlak na de val van de muur.

Bij deze Graafwerk ontvangt u een nota voor de bijdrage voor 2021 van € 20,--; we heb-

ben niet aan inflatie gedaan. Wilt u bij betaling uw factuurnummer vermelden want met 

veel betalingen met dezelfde naam wordt het voor de penningmeester gissen van wie de 

betaling is.

We hopen dat de injecties er voor zorgen dat we ons weer wat vrijer kunnen gaan bewe-

gen, zodat we komende zomer weer op vakantie kunnen.

Gaat u reizen en bezoekt u iets waarvan u denkt dat is leuk voor Graafwerk, stuur het ons 

met een foto, of tip ons.

De volgende uitgave staat gepland voor oktober en wie weet wordt dat weer een uitgave 

waarin we kunnen laten zien dat we meer bewegingsvrijheid hebben.

Ad de Graaf, Andel
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Hoe komt een Graaff nu in Graafwerk? Eenvoudig. Doe 
mee aan de Dakar rally (de zwaarste en bekendste rally 
ter wereld). De redactie heeft mij namelijk benaderd naar 
aanleiding van een artikel over mijn deelname aan deze 
rally.

Mijn naam is Wouter de Graaff en ik heb ik dit jaar voor de 

tiende keer aan de Dakar rally deelgenomen als navigator in 

een racetruck. Hoe ik in dit avontuur beland ben? Dat is een 

leuke om te beantwoorden. 

Toen ik door mijn vader op mijn 6e werd meegenomen naar 

de start van de Paris-Dakar rally was ik behoorlijk onder de 

indruk. Dat zijn vaak de momenten dat een passie begint. 

Op latere leeftijd bleven rally’s altijd trekken. En zo ging ik 

in 2007 voor het eerst op de motor een amateurrally rijden 

in Marokko. Dit ging niet onverdienstelijk en ik bereikte de 

finish met een tweede plaats.

Een bevriende mede-motorsporter kocht in datzelfde jaar 

een oude Dakar-truck en vroeg me om mee te gaan als na-

vigator. In 2008 stonden we aan de start. Alleen werd in dat 

jaar de rally (toen nog in Afrika) afgelast vanwege terroris-

tische dreiging terwijl we met zijn allen in Spanje klaar ston-

den om te starten. Een jaar later konden we in Zuid-Amerika 

in de herkansing voor ons eerste avontuur. 

Dat eerste jaar reden we vooral achteraan en hielpen we 

iedereen die we tegenkwamen onderweg. Door deze acties 

werden we een paar jaar later gevraagd om de snelle assis-

tentie voor een professioneel team op ons te nemen. We 

reden die jaren ook met een betere en snelle racetruck en 

behaalden regelmatig een top 10 klassering.

In 2015 ben ik terecht gekomen bij Mammoet rallysport, 

waar ik nu nog steeds navigeer. In 2016 wonnen we zelfs een 

etappe en werden we 6e in de eindstand. Dit jaar hebben we 

het ook weer heel netjes gedaan tussen alle fabrieksteams 

met een 8e plaats overall.

Hoe gaat dat navigeren nu in de woestijn onder al die zware 

en moeilijke omstandigheden? Het navigeren gaat middels 

een zogenaamd roadbook. In het roadbook staan plaatje 

voor plaatje aanwijzingen om de juiste paden en afslagen 

te vinden. Het werkt volgens het bolletje-pijltje systeem, 

waarbij het bolletje is waar je bent en het pijltje waar je heen 

moet. Na iedere situatie wordt de afstand tot de volgende 

situatie aangegeven. Met de tripmaster die voor me op het 

dashboard zit kan ik nauwkeurig zien hoeveel (kilo)meter 

we hebben afgelegd en hoeveel we nog te gaan hebben tot 

de volgende situatie. 

In de cross-country rally’s maken we ook gebruik van een 

speciale GPS, waarmee de organisatie kan zien of we alle 

zichtbare en voor ons onzichtbare waypoints gehaald hebben 

en daarmee dus of we de hele route volledig hebben afgelegd. 

Als je een waypoint mist krijg je strafpunten. De snelste rijder 

heeft daardoor niet automatisch ook de snelste tijd.

Een De Graaff als 
               Dakar rally rijder
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Wat dit jaar nieuw was is dat de 1e tien trucks in plaats van 

een papieren roadbook een digitaal roadbook op een speci-

aal tablet kregen. Voordeel van dit elektronische roadbook 

is dat de organisatie dit vlak voor de rally kan laden en pas 

10 minuten voor de start uitreikt. Dit om te voorkomen dat 

de fabrieksteams met zogenaamde mapmans de avond van 

tevoren de roadbooks uitpluizen op mogelijkheden om de 

route af te snijden zonder een waypoint te missen. Hierdoor 

had iedereen nu weer gelijke kansen en kwam het weer echt 

op navigeerkunst aan.

Een vaak gestelde vraag is hoe je het navigeren nou leert. 

Het antwoord hierop is simpel: er is geen echte opleiding 

voor. Het betekent vooral heel veel doen. Ik geef inmiddels 

zelf vaak dagcursussen voor motorrijders die hun navigatie-

vaardigheden willen verbeteren, maar uiteindelijk is doen 

en fouten maken de beste leerschool.

Na meer dan 25 woestijnrally’s in Afrika, Azië en Latijns 

Amerika heb ik een schat aan ervaringen, avonturen en 

verhalen. Vreemd genoeg leveren de etappes waar we een 

hoop heftige dingen hebben meegemaakt de beste herin-

neringen op. Deze staan in het geheugen gegrift. De mooi-

ste was uiteraard onze etappe overwinning in Argentinië in 

2015, waar we door het hele Nederlandse kamp onder luid 

applaus onthaald werden. Daarnaast hebben we talloze ke-

ren stilgestaan met mechanische problemen en zijn we een 

keer of vier van een duin afgerold. Maar ondanks het vele af-

zien en afgelopen januari zelfs een hersenschudding, lonkt 

het avontuur toch steeds opnieuw. Wat het zo verslavend 

maakt zijn voor mij toch de prachtige, afwisselende land-

schappen, de uitdaging en de unieke ervaringen in zoveel 

bijzondere landen. En zo zorg ik ervoor dat de Graven zelfs 

in de top van de rallysport vertegenwoordigd zijn.

Wouter past in onze stamboom Xlller blz 342



GRAAFWERK GRAAFWERK

In de vorige uitgave van Graafwerk heeft ons nieuwe 

lid Jan Egbert de Graaff zich voorgesteld. Na enig zoe-

ken bleek dat hij onderdeel uitmaakt van onze stam-

boom. Op mijn zoektocht naar voorouders kwam ik 

eind maart de naam van Jan Egbert de Graaff tegen. 

Ik heb de persoon achter deze naam kunnen opsporen 

en hem gevraagd of wij familie zouden kunnen zijn. Hij 

stuurde mij daarop de gegevens van zijn ouders en 

grootouders: “Volgens mijn gegevens is mijn grootva-

der een zoon van Wouter Teunis de Graaff geb. 29-3-

1860 te Aalsmeer”. In de indexen van het stadsarchief 

Amsterdam heb ik deze naam kunnen vinden en al 

werkend naar de volgende voorouder van deze Wou-

ter Teunis was er aansluiting met Wouter de Graaff, 

geboren op 9 januari 1801 en gehuwd met Petronella 

Zwets. Het is gebleken dat we helemaal geen naaste 

familie van elkaar zijn, maar wel allebei bij generatie 

XIII horen. 

Om naar de voorouders te kunnen kijken wordt een 

stamreeks gemaakt. Zo’n stamreeks kent u mogelijk uit 

de TV-serie “Verborgen verleden”. Men begint met de 

bekende persoon en duikt steeds meer verder de fa-

miliegeschiedenis in. Hiernaast de stamreeks van Jan 

Egbert de Graaff. Van onder naar boven generatie XIII 

naar generatie VIII. 

In het boek ‘Vierhon-

derd jaar Graven’ blz. 

117 VIIIr staat dat 

het echtpaar Wouter 

de Graaf en Petro-

nella Zwets één zoon 

heeft: Teunis, gebo-

ren op 8 december 

1826 (IXag op blz. 

144). Dit echtpaar 

heeft echter nog acht 

kinderen gekregen. Teunis was het tweede en Arie, 

van wie Jan Egbert afstamt, het derde kind.  

Hieronder het complete gezin van Wouter de Graaff 

en Petronella.

1. Levenloos aangegeven zoon, geb. te Werkendam op 19 okt 

1823.

2. Teunis, geb. te Werkendam op 8 dec 1826, ovl. (31 jaar oud) te 

Mijdrecht op 12 dec 1857, tr. (beiden 20 jaar oud) te Werkendam 

op 6 nov 1847 met Gerretje (Gerritje) van Noorloos, geb. te Alm-

kerk op 7 okt , ovl. (62 jaar oud) te Nieuwer Amstel op 3 feb 1890. 

Uit dit huwelijk 5 kinderen.

3. Arie, geb. te Werkendam op 11 mrt 1831, ovl. te Nieuwer Am-

stel op 1 mei 1905, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) (1) te Aalsmeer op 

17 mei  met Jannetje Broer, geb. te Aalsmeer op 25 dec 1837, ovl. 

(26 jaar oud) te Aalsmeer op 21 mrt 1864, tr. (resp. 33 en 27 jaar 

oud) (2) te Uithoorn op 12 mei 1864 met Pieternella Groeneveld, 

geb. te Aarlanderveen op 11 sep 1836, ovl. (35 jaar oud) te Aals-

meer op 16 apr 1872, tr. (resp. 45 en 35 jaar oud) (3] te Aalsmeer 

op 20 aug met Willemijntje Been, geb. te Aalsmeer op 28 jan, ovl. 

(77 jaar oud) te Nieuwer Amstel op 28 okt 1918. Uit dit huwelijk 2 

dochters.

4. Margrieta Seijke, geb. te Werkendam op 4 feb 1834, ovl. (17 

jaar oud) te Werkendam op 3 sep 1851.

5. Seijke geb. te Werkendam op 29 feb 1840, ovl. (6 weken oud) te 

Werkendam op 15 apr 1840.

6. Teuna Hendrika, geb. te Werkendam op 29 feb 1840, ovl. (3 

maanden oud) te Werkendam op 25 mei 1840. 

7. Seijke, geb. te Werkendam op 20 apr 1841, ovl. (1 jaar oud) te 

Werkendam op 7 okt 1842.

8. Seijke geb. te Werkendam op 16 apr 1843, ovl. (62 jaar oud) te 

Haarlemmermeer op 27 feb 1906, tr. (resp. 22 en 42 jaar oud) (1) 

te Haarlemmermeer op 30 nov 1865 met Bastiaan Visser, tr.(resp. 

35 en 39 jaar oud) (2) te Haarlemmermeer op 20 aug 1878 met Ivo 

Verbeek tr. (resp. 43 en 47 jaar oud) (3) te Haarlemmermeer op 31 

dec 1886 met Nicolaas Wouter Roubos.

 9. Pieter Wouter Teunis Hendrikus, geb. te Werkendam op 26 

nov 1845, ovl. (7 maanden oud) te Werkendam op 23 jul 1846.

In het vorige nummer van Graafwerk is een artikel over 

het achtste kind van Wouter de Graaff en Petronella 

Zwets, Seijke, dat drie maal getrouwd is, verschenen. 

Een ander artikel elders in dit blad gaat over Wouter 

Teunis de Graaff, een kleinzoon van Wouter de Graaf 

en Petronella Zwets, generatie X, belicht.

De afstamming van Jan Egbert 
de Graaff, geb. 1942

VIII
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Wouter Teunis de Graaff  
geb. 26 maart 1860.

Iemand die wil uitzoeken wie zijn voorvaderen zijn heeft 

er bij de start van zijn zoektocht geen idee van hoe om-

vangrijk dat karwei kan worden. Er zijn toch steeds meer 

mensen die zich gaan bezig houden met de genealogie 

(= de leer van de afstamming van geslachten). En die al 

snel ontdekken dat de uiterst belangrijke vraag: “Moe-

der waar kom jij vandaan?” hem in een poel van verruk-

kelijke ellende stort. Want dat staat wel vast: wie zich 

eenmaal in de geschiedenis van zijn voorouders heeft 

verdiept raakt er aan verslaafd. Wie zich nooit voor 

genealogie heeft geïnteresseerd is verbijsterd over de 

grote belangstelling die er bestaat. 

Zo is er over een familielid, voorkomend in de stamreeks 

van Jan Egbert de Graaff, zie het artikel “De afstamming 

van Jan Egbert de Graaff”, elders in dit blad wel het een 

en ander te vertellen. Het betreft Wouter Teunis de 

Graaff, geboren op 29 maart 1860, Generatie X.

Van Wouter zijn  vier veroordelingen bekend bij de Ar-

rondissementsrechtbank Amsterdam. De eerste drie 

zijn in zijn jeugd; in 1872 wanneer hij 12 jaar is, in 1875 

en in 1876. Helaas zijn de verslagen van de zittingen en 

veroordelingen niet ter inzage. Dat er meer aan de hand 

was dan bv. alleen het wegnemen van een appeltje bij de 

groenteboer blijkt uit het feit dat hij op 16 jarige leef-

tijd ingeschreven wordt op 22 september 1876 bij “De 

Kruisberg”. “De Kruisberg” in Doetinchem is in 1866 in 

gebruik genomen als jongensgevangenis. Op de kroon-

lijst was de tekst ‘HET GESTICHT DE KRUISBERG’ 

aangebracht. Er was plaats voor 160 jongens, die ver-

antwoordelijk waren gesteld voor een misdrijf en een 

hogere straf dan drie maanden moesten uitzitten. Vanaf 

1878 werden er, door ondercapaciteit in het ‘Huis van 

Verbetering en Opvoeding’ in Alkmaar, ook mannelijke 

‘opvoedelingen’ geplaatst. Daarmee werd De Kruisberg 

tevens ‘Hulphuis van Verbetering’ en Opvoeding. Het 

ging om jongens van 10 tot 16 jaar, soms nog jonger, die 

geplaatst werden vanwege vaak kleinere vergrijpen, zo-

als bedelarij, diefstal, oplichting en landloperij. Wouter 

is ontslagen is op 1 november 1877.

De Kruisberg wordt in 1944 door de Sicherheitsdienst 

gevorderd. In de gevangenis zitten alleen gevangenen 

die al ‘uitverhoord’ en veroordeeld zijn. De meeste ge-

vangenen waren ‘Toteskandidat’. Zij werden meestal 

doodgeschoten als represaillemaatregel in reactie op 

acties van het verzet. Zo zijn op 8 maart 1945 vijfen-

twintig gevangenen doodgeschoten bij  Woeste Hoeve, 

samen met tweeëntachtig anderen, als wraak vanwege 

de aanslag op Rauter. Als voormalige penitentiaire in-

richting hebben sinds 2014 bijna 7000 asielzoekers 

tijdens       

 hun  procedure in Doetinchem verbleven.

Dit COA is op 31 december 2016 gesloten.

De Kruisberg verblijfsgebouw ‘De flat’ uit 1899 (Wikipedia)                 

Uit gegevens die genoteerd zijn over Wouter in het Mi-

litie Lotingsregister Aalsmeer 1880 komen we te weten 

dat hij op het moment van inschrijving gehuisvest is in 

de gevangenis voor jeugdige mannelijke veroordeelden 

“De Kruisberg” te Ambt Doetinchem. Zal hij voor een 

ander feit daar weer heen gestuurd zijn ter correctie 

van zijn gedrag? Aangezien hij de enige wettige zoon is 

wordt hem op 11 maart 1880 vrijstelling verleend.

Op 17 april 1894 loopt Wouter tijdens een mislukte 

diefstal tegen de lamp. In het Noord-Hollands Archief 

treffen we zijn naam in vonnisnr. 584. Hij is dan 34 jaar, 

Wouter Teunis de Graaff  geb. 26 maart 1860.
Iemand die wil uitzoeken wie zijn voorvaderen zijn heeft er bij de start van zijn zoektocht geen idee 

van hoe omvangrijk dat karwei kan worden. Er zijn toch steeds meer mensen die zich gaan bezig 

houden met de genealogie (= de leer van de afstamming van geslachten). En die al snel ontdekken 

dat de uiterst belangrijke vraag: “Moeder waar kom jij vandaan?” hem in een poel van verrukkelijke 

ellende stort. Want dat staat wel vast: wie zich eenmaal in de geschiedenis van zijn voorouders heeft 

verdiept raakt er aan verslaafd. Wie zich nooit voor genealogie heeft geïnteresseerd is verbijsterd 

over de grote belangstelling die er bestaat. 

Zo is er over een familielid, voorkomend in de stamreeks van Jan Egbert de Graaff, zie het artikel “De 

afstamming van Jan Egbert de Graaff”, elders in dit blad wel het een en ander te vertellen. Het 

betreft Wouter Teunis de Graaff, geboren op 29 maart 1860, Generatie X.

Van Wouter zijn  vier veroordelingen bekend bij de Arrondissementsrechtbank Amsterdam. De 

eerste drie zijn in zijn jeugd; in 1872 wanneer hij 12 jaar is, in 1875 en in 1876. Helaas zijn de 

verslagen van de zittingen en veroordelingen niet ter inzage. Dat er meer aan de hand was dan bv. 

alleen het wegnemen van een appeltje bij de groenteboer blijkt uit het feit dat hij op 16 jarige leeftijd 

ingeschreven wordt op 22 september 1876 bij “De Kruisberg”. “De Kruisberg” in Doetinchem is in 

1866 in gebruik genomen als jongensgevangenis. Op de kroonlijst was de tekst 'HET GESTICHT DE 

KRUISBERG' aangebracht. Er was plaats voor 160 jongens, die verantwoordelijk waren gesteld voor 

een misdrijf en een hogere straf dan drie maanden moesten uitzitten. Vanaf 1878 werden er, door 

ondercapaciteit in het 'Huis van Verbetering en Opvoeding' in Alkmaar, ook mannelijke 

‘opvoedelingen’ geplaatst. Daarmee werd De Kruisberg tevens ‘Hulphuis van Verbetering’ en 

Opvoeding. Het ging om jongens van 10 tot 16 jaar, soms nog jonger, die geplaatst werden vanwege 

vaak kleinere vergrijpen, zoals bedelarij, diefstal, oplichting en landloperij. Wouter is ontslagen is op 

1 november 1877.

De Kruisberg wordt in 1944 door de Sicherheitsdienst gevorderd. In de gevangenis zitten alleen 

gevangenen die al ‘uitverhoord’ en 

veroordeeld zijn. De meeste gevangenen 

waren ‘Toteskandidat’. Zij werden meestal 

doodgeschoten als represaillemaatregel in 

reactie op acties van het verzet. Zo zijn op 8 

maart 1945 vijfentwintig gevangenen 

doodgeschoten bij  Woeste Hoeve, samen 

met tweeëntachtig anderen, als wraak 

vanwege de aanslag op Rauter. Als 

voormalige penitentiaire inrichting hebben 

sinds 2014 bijna 7000 asielzoekers tijdens       

 hun  procedure in Doetinchem verbleven.

Dit COA is op 31 december 2016 gesloten.

De Kruisberg verblijfsgebouw 'De flat' uit 1899 (Wikipedia)                 

Uit gegevens die genoteerd zijn over Wouter in het Militie Lotingsregister Aalsmeer 1880 komen we 

te weten dat hij op het moment van inschrijving gehuisvest is in de gevangenis voor jeugdige 

mannelijke veroordeelden "De Kruisberg" te Ambt Doetinchem. Zal hij voor een ander feit daar weer 

heen gestuurd zijn ter correctie van zijn gedrag? Aangezien hij de enige wettige zoon is wordt hem 

op 11 maart 1880 vrijstelling verleend.

Op 17 april 1894 loopt Wouter tijdens een mislukte diefstal tegen de lamp. In het Noord-Hollands 

Archief treffen we zijn naam in vonnisnr. 584. Hij is dan 34 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen. 

Op 18 mei 1894 dagvaardt de officier van justitie Hendrik Verlee, oud 30 jaren, van beroep koopman, 

geboren te Aalsmeer en wonende te Amsterdam, O.Z. Kapelsteeg no. 12 en Wouter Teunis de Graaff, 

oud 34 jaren, van beroep sjouwer, geboren te Aalsmeer zonder vaste woonplaats, beiden in 

verzekerde bewaring. Zijn echtgenote Wilhelmina zal op 1 augustus 1894 hun vijfde kind, zoon Jan 

ter wereld brengen als hij zijn gevangenisstraf uitzit.
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gehuwd en vader van vier kinderen. 

Op 18 mei 1894 dagvaardt de officier van justitie Hen-

drik Verlee, oud 30 jaren, van beroep koopman, gebo-

ren te Aalsmeer en wonende te Amsterdam, O.Z. Kapel-

steeg no. 12 en Wouter Teunis de Graaff, oud 34 jaren, 

van beroep sjouwer, geboren te Aalsmeer zonder vaste 

woonplaats, beiden in verzekerde bewaring. Zijn echt-

genote Wilhelmina zal op 1 augustus 1894 hun vijfde 

kind, zoon Jan ter wereld brengen als hij zijn gevange-

nisstraf uitzit.

Hen werd ten laste gelegd: “Diefstal door 2 of meer 

vereenigde personen, waarbij de schuldigen zich de 

toegang tot de plaats der misdrijf verschaft en het weg 

te rennen. Goederen hun bereik hebben gebracht, door 

middel van brand en verbreking, gepleegd elk der be-

klaagde betreft, terwijl nog geen vijf jaren waren ver-

loopen sedert de schuldige gevangenisstraf ter zake van 

diefstal tegen hem uitgesproken heeft ondergaan.” De 

eis is vijf jaar voor nr 1 en 3½ jaar voor nr 2.

Hier volg de transcriptie van het vonnis in de oorspron-

kelijke spelling. Wat lastig te lezen misschien, maar het 

leest als een spannend jongensboek:

Eerste beklaagde was gedagvaard ter zake ”… dat hij in den 
nacht van 16 op 17 April 1894 alleen of in vereeniging 
met andere tot dusverre onbekend personen van een af-
gesloten erf van de Haagse Kadijk heeft weggenomen een 
bakkerswagen, toebehoorende aan Gerrit Notterman, en 
uit een gesloten stal en koetshuis op gemeld erf een zwart 
merriepaard, een paardentuig, een zweep en twee dekens, 
toebehoorend aan Heinrich Shaëfer, althans aan een an-
der dan aan hem beklaagde, met het oogmerk om zich 
van een en ander wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl 
tot boven bedoeld koetshuis, waarin het tuig en de de-
kens geborgen waren en den stal waarin het weg te nemen 
paard zich bevond, zich den toegang verschaft heeft door 
verbreking van de grendelsloten, waarmee de deuren, die 
tot genoemde localiteiten toegang waren gesloten, althans 
door die sloten uit het hout te breken, waaraan zij waren 
bevestigd zullen terwijl tijdens het plegen van dit feit nog 
geen vijf jaren waren verloopen, sedert bij beklaagde goe-
deren trof ter zake van diefstal hen opgelegd had onder-
gaan.

Dat de 2e beklaagde ter zake van volkomen dezelfde fei-
ten met dezelfde verzwarend omstandigheden is gedag-
vaard, behouden deze wijziging in de overigens geheel ge-
lijkluidende dagvaarding dat hij die feiten heeft gepleegd in 
vereniging met andere personen.
Dat de beide beklaagden ieder voor zich, doen geheel eens-
luidend ter terechtzitting hebben bekend en opgegeven, 
dat zij in vereeniging met een derde persoon hun slechts 
bekend als Manus van Purmerend, overeenkomstig een 
plan, te voren beraamd door bekl. [= beklaagde] Verlee, die 
den 2e beklaagde, alsmede dien derde persoon tot mede-
doen had overgehaald, in den nacht van 16 april jl. tussen 
2 en 3 ure zijn gegaan naar het bij dagv. [= dagvaarding] 
bedoeld erf aan de Haagse Kadijk alhier, waar een hunner 
het hangslot, waarmede de deuren van de schutting, die 
dat erf afsloot, waren gesloten opengemaakt heeft, zonder 
het te verbreken; dat ze toen met hun drieën tesamen de 
grendelsloten, waarmede de deuren van 2 paardenstallen 
en een koetshuis op dat erf uitkomend, gesloten waren, 
hebben verbroken, waarna beklaagde Verlee uit de groot-
ste dier stallen, een zwart merriepaard, groot van gestalte 
en met een lange staart, losgemaakt en weggenomen en 
gespannen heeft voor een geele bakkerskar, met een rood 
onderstel, die buiten op dat erf stond, dat ze toen tesa-
men uit het koetshuis eenige tuigen, 2 paardendekens, een 
zweep en ook nog 2 rijtuiglantaarns, welk een en ander 
hun eventueel als het paard en de kar toebehoord, hebben 
weggenomen, van welke tuigen één op het paard gelegd is 
waarmee ze na de lantaren op de gewone wijze op de kar 
gezeten aangestoken en de rest in de kar hebben gelegd te 
hebben met en ander zijn weggereden langs den Amstel 
over Ouderkerk, Uithoorn naar Leiden waar ze in de kar 
liggende tuigen verkocht hebben aan een onbekende voor 
f 15. Die ze hebben gedeeld en waar de 3e persoon van 
hen weggegaan is, - naar Rotterdam waar zij in den avond 
van 17 April zijn aangekomen, na inmiddels het met zink 
bedekte deksel van die kar afgebroken en de onderweg 
gebroken lantaarns weggeworpen te hebben, dat zij toen 
den volgenden dag naar Delfshaven zijn gereden, waar zij 
het paard en de kar den avond bij den stalhouder getuige 
Houtman Sr en deze zoon hebben gestald; dat bekl. Ver-
lee aan dien stalhouder paar, kar en toebehooren te koop 
geboden en hem den volgende morgen dan ook in bijzijn 
van den bekl. De Graaff en van den getuige Houtman Jr 
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het paard met tuig, 2 dekens en zweep voor f 80,- heeft  
verkocht, dat toen werd afgesproken dat ze der middag 
het geld zouden komen halen, dat zij in den tussenti jd de 
kar gebracht hebben bij een wagenmaker te Delfshaven, 
get. [= getuige] Tieman, aan wien, bekl. Verlee, die alti jd 
het woord deed, die kar voor f 10, heeft  verkocht; dat zij 
toen naar get. Houtman teruggekeerd zijn, door alsdaar 
door politi e zijn aangehouden. 

Verklaringen van de getuigen: 

Gerrit Nott erman: dat hij in den namiddag van 16 April jl. 
ten 4 a 5 uren, een hem toebehoorende bakkerskar met 
geel geschilderd bovenstel en roodgeschilderd onderstel en 
voorzien van een met zink bedekte deksel geplaatst heeft  
op een met een schutti  ng afgesloten erf, gelegen aan de 
hoogte van den Kadijk alhier, waarbij dien kar des nachts 
steeds stond; dat hij die kar den volgenden dag vandaar 
heeft  vermist, doch haar later, zonder zinken dekpl. Bij den 
get. Tiemen te Delfshaven heeft  teruggezien.
Heinrich Schaefer en P.J. Eijf eensluidend doch afzonder-
lijk: dat zij in den namiddag van 16 April jl. ten ± 5 ure in 
een paardenstal bij dagv. bedoeld erf den get. Schaefer 
met een koetshuis en nog een klein stalletje eveneens op 
dat erf gelegen in gebruik had, hebben gestald een zwart 
merriepaard, groot en fl ink van gestalte en bouw en met 
een langen staart, welk paard aan get. Schaefer toebe-
hoorde; dat zoowel dat koetshuis, waarin de tuigen en an-
dere stalbenoodigdheden van den get. Schaefer geborgen 
waren, als voormelde 
stallen, gesloten werd 
met een grendelslot, 
welke sloten zij toen 
volkomen in orde heb-
ben gezien.
P.J. Eijf voornoemd: dat 
hij gezegde dag na het 
opstal brengen van dat 
paard tot 8½ uur des 
avonds op dat erf geble-
ven is, en toen alvorens 
het te verlaten het koets-
huis en de stallen behoor-
lijk gesloten heeft ;
Nott erman, Arust, 

Schaefer, Eijf, Kruiswijk, eensluidend, doch afzonderlijk: 
dat de deur van de schutti  ng die bedoeld erf omgeeft  en 
van den openbaren weg afscheidt, dagelijks des avonds 
door get. Kruiswijk placht afgesloten te worden met een in 
2 krammen gehangen hangslot, zoals ter auditi e aanwezig 
is.

Uit de getuigenverklaringen blijkt dat vooral Verlee 

steeds het woord voerde. 

In het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Am-

sterdam luidt de conclusie van de zitting dat er wettig 

en overtuigend bewezen is dat beide beklaagden elk: 

“diefstal door meer dan twee vereenigde personen 

waarbij de schuldigen zich den toegang tot de plaats des 

misdrijfs hebben verschaft en het weg te nemen goed 

onder hun bereik hebben gebracht, door middel van 

braak, gepleegd terwijl nog geen vijf jaren waren ver-

loopen, sedert de schuldigen gevangenisstraf terzake 

van diefstal hem opgelegd had ondergaan.”

De rechtbank veroordeelt op 1 juni 1894 de verdachte 

Hendrik Verlee tot een gevangenisstraf van vier jaar en 

Wouter Teunis de Graaff tot een gevangenisstraf voor 

de tijd van drie jaar.

Hij overlijdt in Mannheim in 1899, op de leeftijd van 39 

jaar. Als beroep wordt varensgezel vermeld. Mogelijk is 

Wouter Teunis op een van zijn reizen overleden.

dere stalbenoodigdheden van den get. Schaefer geborgen 

 

 

De Kruisberg wordt in 1944 door de Sicherheitsdienst gevorderd. In de gevangenis zitten alleen 

gevangenen die al ‘uitverhoord’ en 

veroordeeld zijn. De meeste gevangenen 

waren ‘Toteskandidat’. Zij werden meestal 

doodgeschoten als represaillemaatregel in 

reactie op acties van het verzet. Zo zijn op 8 

maart 1945 vijfentwintig gevangenen 

doodgeschoten bij  Woeste Hoeve, samen 

met tweeëntachtig anderen, als wraak 

vanwege de aanslag op Rauter. Als 

voormalige penitentiaire inrichting hebben 

sinds 2014 bijna 7000 asielzoekers tijdens        

 hun  procedure in Doetinchem verbleven. 

Dit COA is op 31 december 2016 gesloten. 

 

De Kruisberg verblijfsgebouw 'De flat' uit 1899 (Wikipedia)                  

de schutting die bedoeld erf omgeeft en van den openbaren weg afscheidt, dagelijks des 

, sedert de schuldigen gevangenisstraf terzake van diefstal hem opgelegd had ondergaan.” 

De rechtbank veroordeelt op 1 juni 1894 de verdachte Hendrik Verlee tot een gevangenisstraf van 

vier jaar en Wouter Teunis de Graaff tot een gevangenisstraf voor de tijd van drie jaar. 

 
Hij overlijdt in Mannheim in 1899, op de leeftijd van 39 jaar. Als beroep wordt varensgezel vermeld. 

Mogelijk is Wouter Teunis op een van zijn reizen overleden. 
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(de Stentor, rubriek ‘Zo doen wij dat!’, 21-06-2016) 

Aangepast artikel voor Graafwerk anno 2021

De familie: Charissa ten Klooster (50), onder-

wijscoach (‘ViaCharissa’) en theatermaker en 

trainingsacteur (‘PLEZIER!theater’) Freek ten 

Klooster (49), bestuurder VCO Harderwijk-Hier-

den. Fabienne (17), sectorklas Horeca VSO 

Mackendy (15), klas 4 VMBO. 

Soms loopt het leven anders dan bedoeld. Charissa: 

“Adoptie was een idealistische keuze van ons. Niet 

iedereen begreep dat. Mensen vroegen weleens: 

‘Maar wil je dan geen kind van jezelf?’ Soms kwam daar 

een stukje religie bij: je bent geschapen om zelf kin-

deren voort te brengen, dus adoptie is ‘niet zoals het 

bedoeld is’. Maar er lopen zoveel dingen in deze we-

reld anders dan ze ‘bedoeld’ waren. Het is ook nooit 

de bedoeling geweest dat ouders vroeg doodgingen of 

niet voor hun eigen kinderen konden zorgen.” Freek: 

“Bij sommige mensen was het vooral verbazing, omdat 

er bij ons geen medische reden aan ten grondslag lag. 

Maar ja, zodra Fabienne en Mackendy in Nederland 

aankwamen, waren alle familieleden en vrienden na-

tuurlijk gelijk verkocht! Grootouders, neefjes en nicht-

jes: iedereen was blij en trots.” 

Houd belangrijke dagen in ere. Charissa: “Op 16 juni 

2008 ontmoetten we Fabienne en Mackendy voor 

het eerst, in het kindertehuis op Haïti. Daarom vie-

ren we op 16 juni altijd ‘Haïti-dag’. Op 22 juni kwamen 

we samen thuis in Nederland, dus op 22 juni vieren 

we ‘Thuisdag’. Bij dat vieren moet je niet denken aan 

een huis vol visite. We doen samen gewoon iets leuks: 

ergens gezellig eten, de Haïtiaanse vlag ophangen en 

filmpjes kijken van de eerste ontmoeting en de aan-

komst op Schiphol.” De kinderen weten zich dat niet 

meer zo goed te herinneren. Wel dat er veel familie 

was toen ze in Nederland kwamen. Charissa: “Fabien-

ne en Mackendy hadden natuurlijk hun namen al, maar 

wij hebben er nog namen aan toegevoegd. 

Fabienne heet ook Jennifer, naar mijn schoonmoeder, 

en Mackendy’s tweede voornaam is Christian, naar 

mijn vader. Zo hebben we de familieband nog bena-

drukt.” 

Vriendschap met leeftijdsgenoten is onmisbaar. Freek: 

“Wij kozen bewust voor een ‘sibling’: Mackendy en 

Fabienne waren al broer en zus. Onze keus voor Haïti 

werd extra mooi doordat onze vrienden ook Haïtiaan-

se kinderen hadden. We dachten: misschien vinden die 

van ons het wel fijn om te spelen met kinderen uit hun 

geboorteland.” 

Charissa: “De kinderen hebben veel contacten en kun-

nen zich lekker uitleven met sport. Fabienne heeft 

atletiek en dans gedaan. Tegenwoordig voetbalt ze, 

net als haar broertje.” Mackendy heeft ook meerdere 

keren meegedaan met WK AdoptieKids met een voet-

balteam voor Haïti. Samen met Lorens, een vriend die 

ook uit Haïti komt. Uit hetzelfde kindertehuis. Zij heb-

De familie Ten Klooster uit 
Apeldoorn
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ben veel contact met elkaar en zien elkaar regelmatig.” 

Geef kinderen ruimte voor vragen. Charissa: “Ons chris-

telijk geloof is de bron waaruit wij leven. Dat is steeds 

meer een bepalende rol in ons leven gaan spelen.” 

Freek: “Natuurlijk krijgen de kinderen wel de ruimte. 

Als de kinderen zeggen: ‘Ik geloof dat allemaal niet,’ be-

grijp ik dat, want ik had vroeger zelf ook mijn twijfels.” 

Elk adoptiekind heeft een eigen verhaal.  Freek: “Je zult 

nooit echt loskomen van het feit dat je adoptieouder 

bent. Het duurt lang voordat je je kind echt tot in de 

vezels kent. Soms vertoont het gedrag waarvan je 

denkt: ‘Dat hoort bij hem of haar’ terwijl dat misschien 

niet zo is. Onze kinderen zijn nu 12 jaar bij ons en we 

zijn zielsgelukkig met hen. En nog weten we niet altijd 

wat echt is en wat niet. Want een adoptiekind is en 

blijft een kind met een verhaal. Bedenk ook dat kinde-

ren in een kindertehuis de aandacht van verzorgers 

altijd met anderen moet delen. Veel adoptiekinderen 

zijn dus enorm op contact gericht, willen graag com-

municeren en je aandacht vasthouden. Zoals onze 

Fabienne. Hoort dat bij haar natuur of is het die voor-

geschiedenis? Kortom, hoe verbonden je je ook voelt, 

er komt altijd een moment waarop je moet beseffen: 

‘Wacht even, ik ben de adoptieouder. Misschien moet 

ik toch iets aandachtiger kijken’. 

Er wordt nogal divers over adoptie gedacht. Dat vind 

ik prima. Ik heb ook begrip voor de visie dat je een kind 

niet uit z’n cultuur moet halen. En laat ik vooropstellen 

dat wij meestal positieve reacties krijgen. Maar er zijn 

mensen die - volgens het principe van de beste stuurlui 

- tegen ons menen te moeten zeggen: ‘Was dit nu echt 

nodig?’ Die dat zelfs zeggen waar mijn kinderen bij 

zijn! Geloof me: alle adoptieouders hadden het liefst 

gewild dat hun kinderen in het land van herkomst had-

den kunnen opgroeien. Maar de praktijk leert helaas 

dat sommige van die kinderen daar niet overleven. En 

daarom is het toch goed dat er adoptieouders zijn, die 

hen met liefde en blijdschap ontvangen.” 

Bron: https://coornstra.nl/human-interest/adoptie-

was-een-idealistische-keuze/. Uit dit huwelijk 2 kinde-

ren. 1. Fabienne [29793]. 2. Mackendy [29794].

Charissa Ten Klooster- van Andel is een dochter van Christoffel van 

Andel en Elisabeth Adriana de Graaff

Xlllk blz 259/260
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Laatst raakte ik in gesprek met een bewoner die vlak 

bij ons huis in aanbouw in Dussen woonachtig was. Al 

pratend over het geboortedorp bleek hij mijn oudste 

broer Izaäk (ooit voorzitter van de Stichting) te ken-

nen, die daar ook heeft gewoond en waar hij eens ge-

schilderd had. Ook mijn broer Henk, die er nog steeds 

woont, kende hij want die had een nieuwe trap voor 

zijn dochter gemaakt. Mijn neef Jarno had tegenover 

hem gewoond en een klasgenoot van de lagere school 

woont nog steeds tegenover hem. Kortom, na 10 mi-

nuten, was het halve dorp de revue gepasseerd en had 

ik het idee dat ik er nooit was weggeweest. Maar waar 

heb jij gewoond vroeg de beste man. Uh.., dat is een 

heel rijtje moest ik bekennen. 

Het geboortehuis van Bert de Graaf. 

Voor de fotograaf zie https://www.constancekoningsberger.nl/

Ik ben 55 jaar geleden uit Dussen vertrokken naar 

Apeldoorn voor de bedrijfsschool van het Kadaster, 

vandaar naar Utrecht om aan de HTS landmeetkunde 

te gaan studeren, tussendoor nog een tijdje in Venlo 

gewoond voor de studenten vereniging HTS-Unie, 

toen terug naar Utrecht en vervolgens naar Best bij 

Eindhoven om te gaan werken als landmeter bij het 

Kadaster en ondertussen economie te studeren aan 

de Universiteit van Tilburg. Daarna opnieuw naar 

Apeldoorn verhuisd om op het hoofdkantoor van het 

Kadaster op de financiële afdeling  te gaan werken. 

Maar ja, zei ik voorzichtig, we zijn er nog lang niet, want 

we verhuisden naar Dordrecht om vanuit daar voor 

de gemeente Rotterdam te gaan werken, vervolgens 

naar Rotterdam om een nieuw huis te bouwen en een 

eigen bedrijf te beginnen in de Vastgoed Consultancy 

en aansluitend naar Barendrecht om een appartement 

te betrekken.  

Zo, zo zei de man, jullie verhuizen zeker graag? Wij 

niet, want wij wonen al 50 jaar op dezelfde plek. Ik zei, 

wij zijn net 50 jaar getrouwd en gaan dit jaar dus voor 

de achtste keer samen verhuizen. Naar Dussen, van 

een appartement naar een vrijstaand huis, maar wel al-

les gelijkvloers hoor! O ja, ik vergat te vertellen dat we 

ongeveer 20 jaar geleden ook nog een huis gebouwd 

hebben in Frankrijk. In Écuras in de Charente. Daar 

verblijven we zo’n 5 maanden per jaar en dus straks 

zo’n 7 maanden in Dussen. Nou, nou zei de man, wat 

een drukte allemaal.

Huis in Frankrijk. 

Voor de fotograaf zie https://www.constancekoningsberger.nl/

Dat huis in Frankrijk is overigens een soort familie huis; 

van de 20 weken dat we er verblijven hebben we onge-

veer 16 weken gasten. Vooral zomers is het een drukke 

boel door onze kinderen en kleinkinderen. Daarnaast 

door onze omvangrijke familie. Dat is heel gezellig, 

maar ook wel praktisch want veel broers en zwagers 

Jullie verhuizen zeker graag!?
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zijn hele handige lieden die alles kunnen repareren of 

verbeteren. Er zijn er zelfs bij die zeggen dat ze welis-

waar graag naar Frankrijk komen, maar wel onder de 

voorwaarde dat er naast het gebruik van het zwembad 

ook iets nuttigs te doen moet zijn. Nou, Hetty (mijn 

lieftallige echtgenote) en ik weten natuurlijk altijd wel 

iets te bedenken in of rond het huis. Zeker ook in de 

tuin, want die 3300 m² lacht je bij aankomst weliswaar 

vriendelijk en uitnodigende toe, maar vraagt na een 

aantal dagen uitdrukkelijk ook aandacht. Nou ja, voor 

wat hoort wat zullen we maar denken. 

De fauna is aldaar overigens ook uitdrukkelijk aanwe-

zig en begint iedere ochtend met een geweldig con-

cert. Er zitten ook best wat vervelende lieden tussen, 

want in het voorjaar vreten ze al je kersen op, in de 

zomer roven ze de hazelnoten en in het najaar stelen 

ze de walnoten. Waar ze het allemaal laten is een raad-

sel, maar de Eekhoorn en de Marter zijn grote verza-

melaars en slimme verstoppers. Overigens kun je ook 

makkelijk oog in oog komen te staan met een Ree of 

een Wildzwijn, maar die halen niet veel dingen weg.

Welnu, wij zijn wel een beetje drukke baasjes zei ik 

tegen de man, maar dat zit waarschijnlijk in het bloed. 

Geboren in Dussen in 1948 en terug naar Dussen in 

2021 op een plek waar vandaan het geboortehuis op 

400 meter afstand zichtbaar is. We schatten in dat het 

echt de laatste keer is dat we verhuizen. Eind goed al 

goed; Altena is een goed gebied voor ons. Ook voor 

mij, zei de man.

Bert en Hetty de Graaf 

Nieuw huis in aanbouw in Dussen.
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Na de val van de muur in november 1989, en de her-

eniging van de twee Duits landen, duurde het nog ze-

ven jaar voor dat de Duitse overheid, middels de on-

derhandeling partner Treuhand, erin slaagde de notoir 

moeilijke privatisering van het grootste chemiecom-

plex in de voormalige DDR af te ronden. Het was het 

Amerikaanse Dow Chemical, mijn toenmalige werkge-

ver, die in 1996 voor 80% de nieuwe eigenaar werd. 

Drie jaar later werd DOW voor 100% eigenaar. Het 

nieuwe bedrijf kreeg de naam BSL. De eerste letter 

van de drie industriecomplexen, Buna, SOW en Leuna 

alle gelegen in de buurt van Leipzig.

In 1996 werd mij gevraagd een studie te maken van de 

ombouw van de bestaande Chloorfabriek, van de oude 

kwikzilver technologie naar de milieu vriendelijke en 

moderne membraamtechnologie. De Chloorfabriek 

was begin 70-tiger jaren door West Duitsland ge-

bouwd als compensatie voor het vrijlaten van politieke 

gevangenen.

Bij aankomst in de plaats Schkopau trof ik een roestig 

en ernstig verwaarloost industriecomplex aan waar in 

de DDR tijd 20.000 mensen werkten. In 1995 werkten 

er nog ca. 10.000 mensen. Een terrein met aan de west-

kant een treinstation en aan de oostkant een tram- en 

busstation. Bij het wisselen van de ploegendiensten re-

den er duizenden fi etser over het terrein. Een indruk-

wekkend schouwspel. Voor het onderhoud van al die 

fi etsen was er een grote fi etswerkplaats aanwezig.

Een van de meest deplorabel fabrieken was een voor-

oorlogse Chloorfabriek. Hoog ommuurd en voorzien 

van wachttorens. In deze fabriek werden politieke 

gevangen te werk gesteld waarvan er velen het niet 

overleefd hebben. Na sloop is de grond onder deze fa-

briek tot ca. 15 meter diep afgegraven om de enorme 

vervuiling de baas te worden. Totaal was DM 4,5 mil-

jard door de Duitse regering uitgetrokken om de oude 

fabrieken te slopen en het opruimen van de verontrei-

nigde grond. 

   

In een vooroorlogs kantoorgebouw kreeg ik een kan-

toorruimte. Een ruimte met dubbeldikke deuren en 

ramen. Hier had eerder de Stasi kantoor gehouden, de 

beruchte Staats Sicherheidsdienst van de DDR. Twee 

lokale mensen, Hr. Krulick en Mevr. Blach, stonden mij 

ter beschikking om mij de weg te wijzen in de bestaan-

de organisatie en niet onbelangrijk, mij te laten weten 

welke mensen er nog toe deden. Met de plannen van 

Dow Chemical, sloop van 85% van de fabrieken, mo-

dernisering van 15% en nieuwbouw van diverse nieu-

we fabrieken, dacht men in de toekomst nog ca 2.200 

mensen nodig hebben. Veel lokaal personeel verkeer-

de daardoor in grote onzekerheid over de toekomst.

Tijdens de studie werd ik geconfronteerd met enkele 

lastige zaken. Om chloor te winnen heeft men zout 

nodig. Dit werd uit 20 km verder gelegen zoutkoepels, 

door uitspoeling onder hoge druk, gewonnen. De rou-

te van de pijpleiding die door lokale medewerkers was 

geprojecteerd, bleek met een omweg, over terrein van 

Bijzonder project in het Oosten 
van Duitsland na val van de muur
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bevriende relaties te lopen. Met de nodige moeite de 

korts mogelijke route gekozen. Ook de terreinen waar 

zout werd gewonnen speelden lokale personen een 

dubieuze rol. Met veel geduld en vasthoudendheid 

voorkomen dat er onnodig vele miljoenen (in de dub-

bele cijfers) werden uitgegeven. 

Na 6 maanden studie werden de budgetten van de 

Chloorfabriek, 248 Miljoen DM en voor de zoutwin-

ning, 70 miljoen DM goedgekeurd. Daarna werd het 

verdere ontwerp op het Ingenieursbureau van Dow 

in Rotterdam en een lokaal ingenieursbureau in Leip-

zig, in detail uitgewerkt en werktekeningen  gemaakt. 

In 1997 kon met de bouwwerkzaamheden begonnen 

worden. Een van de eerste dingen was het ingraven 

van  een koker met informatie omtrent de geschiede-

nis en de nieuwe start van BSL bestemd voor de vinder 

later in de toekomst.

   

De startup datum van de Chloorfabriek werd, door 

de vele verontreinigingen die we tijdens de bouw te-

gen kwamen en de moeizame medewerking van lokaal 

personeel met een jaar overschreden. De zoutwinning 

was op de geplande datum klaar.

 Bij het nemen van beslissingen door de lokale mensen 

speelde het “not invented here syndrome” een grote 

rol. In de DDR tijd werd alles strak geregisseerd door 

de Stasi, men wist niet wie er lid van was en wie men 

kon vertrouwen. Rechten had men als burger niet, er 

bestond in de DDR tijd geen grondwet en ook geen 

rechtssysteem. Na de val van de muur zijn ca. 2 mil-

joen Oost-Duitsers naar het westen vertrokken en ca. 

1 miljoen West Duitsers naar het oosten, o.a. om het 

gehele politieke en rechtssysteem en het landsbestuur 

op nieuw in te richten.

Het ingenieursbureau in Rotterdam had 143.000 

manuren nodig voor de uitwerking/detaillering en in-

koop van materialen.  1.218.000 manuren werden ge-

bruikt tijdens de bouw, met in de piek ca. 850 mensen 

die op een dag aan het werk waren.

Het was voor mij,  een van de meest gecompliceerde en 

uitdagende projecten die ik als Project Engineer heb 

mogen begeleiden. Begin 2000 was alles in productie 

genomen en zijn door mij de afsluiten projectrappor-

ten geschreven, welke ik nog steeds in mijn bezit heb. 

Een bijzondere tijd.

Het projectteam werd beloond met een  Global Project 

Excellence Award als waardering voor de uitstekende 

prestatie onder niet alledaagse omstandigheden. Alle 

medewerkers kregen een zilveren dollar met de “Ame-

rican Eagle” welke staat voor de kracht van bestendig-

heid en vasthoudendheid.

  

“De beste beloning voor goed geleverd werk is het te 
hebben gedaan” (Ralph Emerson) 

Izaak de Graaf  Goes.
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Familieberichten

Overleden 

Antonia Colijn
weduwe van Adrianus de Graaff

geboren op 29 mei te Almkerk

overleden te Almkerk op 18 november 2020

begraven op woensdag 25 november op de Algemene 

begraafplaats te Woudrichem

Xllej blz 288

Hendrika de Graaf
weduwe sinds 2 april 2010 van Willem Boterblom

geboren 5 augustus 1923 te Almkerk

overleden 7 december 2020

Xlldj blz 282

Jan de Graaff
echtgenoot van  Irene  Eunice Panajutopulos

geboren 11 maart 1938 te Wijk en Aalburg

overleden 27 december 2020 te ‘s -Hertogenbosch

afscheid genomen 5 januari 2021

Xlllk blz. 305

Elisabeth Adriana (Betsie) van Andel-de Graaff
echtgenote van Christoffel van Andel

geboren 22 september 1940 te Waardhuizen

overleden 5 januari 2021 te Amsterdam

begraven op 11 januari 2021 te Bergschenhoek

Xllal blz 259

Jacoba Pieternella Adriana de Graaf
weduwe van Jacob Marius van Wendel de Joode

geboren 12 juni 1934 te Meeuwen

overleden  10 januari 2021 te Wijk en Aalburg

begraven 15 januari 2021

Hendricus Cornelis de Graaff
weduwnaar van Leentje de Graaff-Hovestad

geboren 7 december 1928 te De Werken

overleden    februari 2021

begraven op 8 februari 2021 op de Algemene 

begraafplaats te Werkendam

Xllh belz 243
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gra�sch goed thuis

Kunt u extra handen gebruiken in uw vereniging?
Wij kunnen u hierbij helpen.

Advertentiewerving; wij doen de verkoop en als u wilt de financiële afwikkeling.
Van de opmaak en  het drukken tot aan postverzorging van uw clubblad.
Of alleen als pdf -bestand zodat u het nieuws kunt mailen aan uw leden.

Bel of mail ons en wij komen vrijblijvend met een voorstel.


