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Van de voorzitter

Reünie

De laatste keer dat we als Graven een reünie hebben gehouden was in 2017.

We bezochten De klompenmaker in Dussen en deden een rondvaart in de Biesbosch 

met ongeveer 40 personen. In 2019 hebben we een poging gedaan om opnieuw een reü-

nie te organiseren. Het gekozen tijdstip was niet zo geschikt bleek achteraf, waardoor de 

belangstelling minimaal was en de reünie niet doorging. . 

Door Corona konden we in 2020 en 2021 geen reünie organiseren, maar voor 2022 

willen we het toch weer proberen.  Als bestuur hebben we het evenement van 2017 nog 

eens kritisch bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat we meer aandacht moeten 

schenken aan de onderlinge contacten. Niet iedereen kent elkaar, dus als we volgend jaar 

weer bij elkaar komen zal daar zeker de nadruk op gelegd worden.

Het wordt ook steeds lastiger om voor een aanvaardbaar bedrag iets leuks te organise-

ren, maar als  er belangstelling voor is willen we het toch proberen.

Wilt u als u belangstelling hebt voor een reünie in 2022 een mail sturen aan Adrie Kuij-

pers of aan Marlijn Dekker. De mailadressen zijn: 

adriekuijpers@hotmail.com en marlijn.dekker@kpnmail.nl.

Dat is nog geen aanmelding maar voor ons een indicatie of er belangstelling is. 

Bij voldoende belangstelling zullen we verdere plannen gaan maken. 

Ad de Graaf

Bestuur

Onze statuten bepalen dat elk bestuurslid als hij of zij 75 jaar wordt zijn functie beschik-

baar moet stellen. Zowel de voorzitter als de secretaris hopen volgend jaar maart die 

leeftijd te bereiken. Dus zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Vaak wordt gezegd als iemand je vraagt voor een bestuursfunctie “het kost niet veel tijd”; 

maar in dit geval is dat echt zo. We vergaderen twee keer per jaar en de activiteiten als 

Graafwerk en reünie kunnen buiten het bestuur om. Dus graag zouden we in contact ko-

men met mensen die er over na willen denken om deel uit te gaan maken van het bestuur. 

Het is niet zo dat men uit Altena niet mag reageren, maar om spreiding te hebben in de 

verschillende takken van de stamboom zouden we graag in contact komen met kandida-

ten buiten Altena.

Denk er over na en als je er meer over wilt weten: bel of mail me: 

06-52408169   info@addegraafmedia.nl.

Ad de Graaf
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Renny de Graaff

Mijn naam is Renny de Graaff, en ik werk al ruim 4 

jaar bij Loevestein waar ik 2 dagen per week de mar-

keting en communicatiewerkzaamheden verzorg. Dat 

is heel breed, want Loevestein is niet alleen een leuk 

en leerzaam dagje uit, maar ook een locatie waar je je 

kinderfeestje kunt vieren, kunt trouwen, vergaderen, 

overnachten, een personeelsfeest, teambuildingsdag 

of congres organiseren. 

Gelukkig hoef ik het niet allemaal alleen te doen en heb 

ik twee leuke collega’s. Ik heb de onderdelen ‘dagje uit’ 

en ‘vakanties en evenementen’. Ik zorg ervoor dat er 

contact is met de pers, en schrijf hiervoor artikelen 

en persberichten. Als het nodig is organiseer ik fo-

toshoots, zodat we voldoende beeldmateriaal bij de 

teksten hebben. Daarnaast maak ik afspraken over 

advertenties, en dat de advertenties gemaakt worden 

natuurlijk. Ik houd de website en social media kanalen 

bij, maak nieuwsbrieven en zorg voor publieksonder-

zoek. Wat doen we goed, en waar kunnen we nog ver-

beteren? 

Toen we met corona dicht moesten, was het een mooi 

moment om de gehele huisstijl te vernieuwen. Dat 

was een wens die er al langer was, maar door drukte 

kwam het er niet van. Er is een nieuw logo ontworpen, 

nieuwe kantoorartikelen zoals briefpapier, envelop-

pen, bedankkaarten gemaakt. Maar ook alle adverten-

ties, folders, presentatiemappen, powerpoint-presen-

taties, memo’s, bedrijfskleding en menukaarten zijn 

geüpdatet. Zelfs de producten in de winkel en de be-

bording in de vesting en het kasteel zijn aangepast. Nu 

past de uitstraling van onze community-uitingen weer 

helemaal bij deze tijd, en wat we willen uitstralen als 

museum.

Het werk verveelt nooit. Er is altijd een nieuwe vakantie 

of een mooi nieuw evenement om naartoe te werken.

Renny de Graaff-Vos is getrouwd met Peter de Graaff, 

zoon van Hendrik de Graaff (XIIbf.) en Anja Ockers



Onlangs kreeg ik een mail van Ad de Graaf, de voorzit-

ter van de stichting, met de vraag of ik mezelf en mijn 

bedrijf in deze editie van ‘Graafwerk’ zou willen voor-

stellen. Dat is me een eer! En nee, niet omdat ik mezelf 

of mijn werk zo graag in de spotlights zet, maar omdat 

mijn vader, Jan de Graaff, aan de wieg heeft gestaan 

van dit Graven-magazine én indirect ook aan de wieg 

van mijn bedrijf. Mooi om op deze manier bij zijn werk 

en inbreng stil te staan. En natuurlijk bij wat hij voor 

mij (en vele anderen) heeft betekend.

Mijn naam is Wilma Vos-de Graaff en ik ben, zoals ge-

zegd, de dochter van Jan en Maja de Graaff-Noorloos. 

Ik ben getrouwd met Jan Vos, moeder van een inmid-

dels 20-jarige dochter (Indy) en sinds kort het baasje 

(of liever gezegd: de bediende… ) van twee ondeu-

gende kittens, Tommie en Luna. Ik ben geboren in Alm-

kerk en woon inmiddels al 24 jaar in Wijk en Aalburg.

Mijn vader Jan is, zoals een aantal van jullie wellicht 

weten, na een lang ziekbed in december 2015 overle-

den. In de jaren daarvoor is hij heel actief geweest bij 

het oprichten en in het bestuur van de familievereni-

ging, die later de stichting Jan Arienz Bastiaensz de 

Graeff werd. Ook heeft hij zich enorm ingezet voor 

het boek ‘Vierhonderd jaar Graven’ en het magazine 

‘Graafwerk’. Hoewel hij altijd bescheiden was, was hij 

met name op het boek erg trots. En terecht! De lay-out 

van dit boek kwam voor een groot deel van zijn hand 

en we kunnen wel stellen dat daar heel wat uren in zijn 

gaan zitten. Als mijn vader zich ergens in vastbeet, ging 

hij er ook helemaal voor. Een eigenschap waar mijn 

moeder mij ook regelmatig op wijst: “Van wie zul je dat 

nou hebben …?”

Of het aan het feit lag dat mijn vader (onder andere) 

leraar Nederlands was, of het in de genen zat of dat het 
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Wilma Vos-de Graaff



puur toeval was, weet ik niet, maar als kind was ik al 

jong bezig met lezen en schrijven. O ja, een oudere zus 

die graag schooltje speelde, waarbij ik altijd de leerling 

was en zij de juf, heeft waarschijnlijk ook meegespeeld 

en mijn lees- en schrijfskills al vroeg aangewakkerd. En 

dat ze later ook daadwerkelijk het onderwijs is inge-

gaan, geeft al aan dat ze haar roeping toen al had ge-

vonden.

De liefde voor de Nederlandse taal is eigenlijk altijd 

gebleven. Een gevolg daarvan op latere leeftijd was 

dat zowel pa als ik bijna automatisch ‘foutjes’ uit tek-

sten haalde. Tja, als je oog daar eenmaal op valt, is het 

lastig om dat níet te doen. De ‘rode pen’ kwam regel-

matig tevoorschijn. Ik weet wat er gezegd wordt van 

mensen die anderen altijd verbeteren (die zijn vooral 

betweterig en best irritant), maar ik hoop dat pa en ik 

de uitzondering op de regel zijn . Je kunt een ander 

ook op een opbouwende manier van feedback voor-

zien, in plaats van genadeloze kritiek te leveren. Niet 

zwaaien met het opgeheven vingertje, maar mensen 

wijzen op hoe het eventueel beter kan.

Vanuit dat idee ben ik in 2014 begonnen met mijn be-

drijf, Backspace Tekstredactie, waarmee ik inmiddels al 

ruim 7 jaar teksten corrigeer, redigeer en (her)schrijf. 

Wat ben ik blij dat pa de start en de eerste anderhalf 

jaar van mijn bedrijf heeft kunnen meemaken. Ik weet 

dat hij trots was op hoe het ging en het gevoel had dat 

hij had bijgedragen aan de geboorte van Backspace. 

Na een lange tijd in de reis- en verzekeringsbranche 

te hebben gewerkt, werd ik in 2012 vanwege een re-

organisatie boventallig verklaard bij mijn toenmalige 

werkgever. In eerste instantie was dat vervelend en 

verdrietig, maar de stap om voor mezelf te beginnen 

is een goede stap gebleken. Backspace Tekstredactie 

(zie www.backspacetekst.nl) is inmiddels gegroeid tot 

een solide bedrijf, waarmee ik veel vaste opdrachtge-

vers (vooral bedrijven, soms particulieren) van dienst 

mag zijn. Dat kan om het (her)schrijven van een tekst 

voor een website gaan, het controleren van social 

media-teksten, het redigeren van een boek, het corri-

geren van (afstudeer)scripties of het checken van een 

sollicitatiebrief. Veel variatie in opdrachten, wat mijn 

werk zo leuk en afwisselend maakt.

Ik betrap me er nog regelmatig op dat ik denk: Kon ik 

dat maar even aan pa vertellen. Als ik een mooie nieu-

we opdracht heb ‘binnengehaald’ of een recensie van 

een tevreden klant krijg, komt nog steeds de gedachte 

naar boven: Hoe zou pa dit gevonden hebben? Zou hij 

trots op me zijn? En stiekem – met dezelfde beschei-

denheid die hij ook had – weet ik dan dat dat zo is.

Dus pa: dank je wel dat je aan de basis van mijn bedrijf 

hebt gestaan. En hoe leuk is het dat ik nu met mijn ver-

haal in ‘jouw’ Graafwerk mag staan!

Hartelijke groet uit het Brabantse Wijk & Aalburg,

Wilma Vos-de Graaff
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In dit artikel vindt u een uitbreiding van Barend de Graaf. 
Deze Barend is vermeld in het boek “Vierhonderd jaar Gra-
ven” op blz. 144. Zijn vader, Teunis de Graaf onder volgnum-
mer IXaf, kreeg uit zijn tweede huwelijk met Janneke Ver-
steeg drie kinderen. In de geneagram hieronder zijn enkele 
nakomelingen van Teunis. Barend is het enige kind dat uit 
het huwelijk met Jaantje Harenberg, nakomelingen kreeg.
Bij een aantal personen is geen overlijdensdatum genoemd. 
Dit komt door de wettelijke bepaling dat pas 100 jaar na ge-
boorte en 50 jaar na overlijden de bronnen openbaar worden.

Bij enkele personen is de tekst (gedeeltelijk) gecursiveerd. 
Het betekent dat er bijzondere opmerkingen van deze per-
sonen zijn. Over het leven van een kleinzoon van Barend, 
Evert Teunis (IIIb) is zo veel meer te vertellen dat aan hem in 
deze Graafwerk een apart artikel gewijd is.

Generatie I
I. Teunis de Graaf, zn. van Barend de Graaf en Margarita 

(Grietje) Ritmeester, geb. te Almkerk-Uitwijk 
op 8 sep 1819, ovl. (62 jaar) te Almkerk op 
14 aug 1882, otr. (1) te Almkerk op 1 mei 1853, 
tr. (resp. 33 en 23 jaar oud) te Almkerk op 
12 mei 1853 met Eliana Elshout , dr. van Jan 
Elshout en Jacoba Heystek, geb. te Giessen 
op 9 jan 1830, ovl. (26 jaar oud) te Almkerk op 
15 jul 1855.

 Uit dit huwelijk een zoon.

1. Barend, geb. te Almkerk op 10 jan 1855, ovl. te Almkerk 
op 13 feb 1855.

 Teunis de Graaf, otr. (2) te Almkerk op 18 sep 1859, 
tr. (resp. 40 en 18 jaar oud) te Almkerk met 
Janneke (Janna) Versteeg, dr. van Cornelis 
Versteeg en Eva van Steenhoven, geb. te 
Heesbeen op 24 sep 1840, ovl. (67 jaar oud) 
te Grave op 9 jan 1908. Aangifte van haar 
overlijden is gedaan door Jan Kas, 36 jaar, 
geneesheer-directeur Rijkskrankzinnigengesticht 
te Grave en Bernardus Melchior van Zadelhof, 
40 jaar, winkelier. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

1. Barend, geb. te Almkerk op 25 dec 1859, ovl. (66 jaar 
oud) te Rotterdam op 13 mei 1926, volgt IIa.

2. Cornelis, geb. te Almkerk op 5 feb 1864, ovl. (7 weken 
oud) te Almkerk op 29 mrt 1864.

3. Eva, geb. te Almkerk op 18 aug 1871, ovl. (68 jaar oud) te 
Delft op 6 apr 1940.
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Gezinsuitbreiding van Barend 
de Graaf (1859-1926)

Geneagram.

Teunis, in boek 
IXaf, met tweede
vrouw. In onder-
staand parenteel
als Generatie I 
aangegeven.

Om het over-
zichtelijk te
houden is een 
aantal personen,
die genoemd zijn
in de geneagram
weggelaten.



Tot zover de gegevens die in het boek vermeld staan, zij het 
met iets meer details. 

Generatie II

IIa. Barend de Graaf, zn. van Teunis de Graaf (I) 
en Janneke (Janna) Versteeg, geb. te 
Almkerk op 25 dec 1859, ovl. (66 jaar 
oud) te Rotterdam op 13 mei 1926, otr. te 
Rotterdam op 17 aug 1890, tr. (resp. 30 en 
28 jaar oud) te Rotterdam op 27 aug 1890 
met Jaantje Harenberg , dr. van Hendrik 
Jan Harenberg en Johanna Bosman, geb. te 
Zutphen op 30 mrt 1862, ovl. te Rotterdam op 
12 dec 1907. Beroep: Jaantje was oppasseres 
in het Oude en Nieuwe Gasthuis van 19 maart 
1883 t/m 6 oktober 1894. Ze is vertrokken naar 
het krankzinnigengesticht te Medemblik.

 Uit dit huwelijk 8 kinderen.

1. Teunis Johannes, geb. te Rotterdam op 8 jan 1891, ovl. 
(6 maanden) te Rotterdam op 28 jul 1891.

2. Johanna Everdina, geb. te Rotterdam op 23 mei 1892, 
ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 5 feb 1967.

3. Jannigje Cornelia, geb. te Rotterdam op 28 feb 1894, 
ovl. (1 maand) te Rotterdam op 7 apr 1894.

4. Hendrik Teunis, geb. te Rotterdam op 14 jun 1895, ovl. 
(55 jaar oud) te Rotterdam op 17 dec 1950, 
otr. te Rotterdam op 25 jul 1925, tr. (resp. 30 
en 26 jaar oud) te Rotterdam op 26 aug 1925 
met Adriana Leijgraaff, dr. van Petrus Leijgraaff 
en Johanna van Ham, geb. te Rotterdam op 
31 okt 1898. 

 Uit dit huwelijk geen kinderen.

5. Eva Cornelia, geb. te Rotterdam op 11 okt 1897, otr. 
te Rotterdam op 6 nov 1915, tr. (resp. 18 en 
19 jaar oud) te Rotterdam op 17 nov 1915 
met Nicolaas van Goch, zn. van Frederik van 
Gogh en Anna Elisabeth Uittenbogaard, geb. te 
Rotterdam op 3 mei 1896.

 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

6. Levenloos geboren zoon, geb. te Rotterdam op 
16 sep 1900. 

7. Barend Teunis, geb. te Rotterdam op 16 nov 1901, ovl. 
te Rotterdam op 4 feb 1902.

8. Evert Teunis, geb. te Rotterdam op 3 jun 1904, ovl. 
(40 jaar oud) te Siegburg [Duitsland] op 
15 mrt 1945, volgt IIIb.

IIIb. Evert Teunis de Graaf, zn. van Barend de 
Graaf (IIa) en Jaantje Harenberg, geb. te 
Rotterdam op 3 jun 1904, ovl. (40 jaar oud) te 
Siegburg [Duitsland] op 15 mrt 1945, begr. te 
Loenen Ereveld Loenen, tr. (beiden 22 jaar oud) 
(1) te Rotterdam op 20 okt 1926, (gesch. te 
Rotterdam op 30 okt 1927). Evert Teunis heeft 
het verzoek tot echtscheiding aangevraagd 
met Anna Cornelia Giovanni, dr. van Karel 
Giovanni en Johanna Matilda Klingens, geb. te 
Rotterdam op 6 jun 1904. 

 “Voorts verklaarde de echtgenoot, met toestemming 
van de echtgenote, te erkennen een kind van 
het vrouwelijk geslacht, op 19 December 
negentienhonderd vijf en twintig alhier geboren 
en ingeschreven in de geboorteregisters dezer 
gemeente, onder de voornaam Helena, als kind 
van Anna Cornelia Giovanni, welk kind door 
de echtgenoot reeds is erkend”, ovl. (55 jaar) 
te Rotterdam op 22 apr 1960 overleden als 
echtgenote van Petrus Akelijen, tevoren eerder 
gehuwd geweest met Evert Teunis de Graaf en 
Arie Verlangen. 

 Uit dit huwelijk een dochter.

1.  Helena, geb. te Rotterdam op       19 dec 1925. 

Erkend bij huwelijk van de ouders.

 Anna Cornelia Giovanni trouwt nog twee maal. Eerst 
met Arie Verlangen, zn. van Josephus en 
daarna met Petrus Akelijen.

 Uit beide huwelijken zijn geen kinderen bekend.

 Evert Teunis de Graaf, tr. 20 jun 1928 (resp. 24 en 
20 jaar oud) (2) te Rotterdam met Johanna 
Clasina Laats, dr. van Thomas Nicolaas Laats 
en Cornelia van Hoewijk, geb. te Rotterdam op 
29 nov 1907.

 Uit dit huwelijk een zoon.

1. Evert Teunis Laats, geb. te Rotterdam op 19 mei 1928.
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In de parenteel is een aantal personen opgenomen dat 
nog niet in onze stamboom voorkwam. Het betreft de 
nakomelingen van de kinderen van Generatie IIa Barend de 
Graaf en Jaantje Harenberg. 

Kind nr. 2 Johanna Everdina, geb. te Rotterdam op 
23 mei 1892, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam 
op 5 feb 1967, tr (resp. 21 en 26 jaar) op 29 jan 
1919 met Jan Kosten, geb. 25 jun 1897.

Kind nr. 4 Hendrik Teunis, geb. te Rotterdam op 
14 jun 1895, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam 
op 17 dec 1950, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te 
Rotterdam op 26 aug 1925 met Adriana 
Leijgraaff, geb. te Rotterdam op 31 okt 1898.  

Kind nr. 5 Eva Cornelia, geb. te Rotterdam op 11 okt 1897, 
tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) te Rotterdam op 
17 nov 1915 met Nicolaas van Goch, geb. te 
Rotterdam op 3 mei 1896.

Tevens: de dochter van Evert Teunis en Anna Cornelia 
Giovanni Helena, geb. te Rotterdam op 
19 dec 1925, als ook de zoon van Evert Teunis 
en Johanna Clasina Laats Evert Teunis Laats, 
geb. op 19 mei 1928. 

 Deze beide kinderen kunnen ook, omdat ze 
erkend zijn, de achternaam de Graaf hebben.

Hebt u informatie over één of meer namen, stuur dan uw 
reactie naar Kees de Graaff chcdg@ziggo.nl.

Peter de Graaf uit Waardhuizen bouwde 15 weken full 

time mee aan de nieuwe kerk voor Gereformeerd Vrij-

gemaakt in Waardhuizen.

 “Ja bouwen heb ik niet gedaan, want ik kan niet met-

selen en kan nog niet 1 plank recht afzagen, dus heb ik 

het verfwerk gedaan” zegt Peter.

“De oude kerk was in 1951 gebouwd met een kleine 

portemonnee. Dat was niet verwonderlijk vlak de oor-

log had men veel minder te besteden. De kerk voldeed 

niet meer aan de eisen van deze tijd en was te klein 

geworden. Het gebouw zakte scheef weg want het 

was zgn. op staal gebouwd. Dat wil zeggen dat er geen 

heipalen onder het gebouw zaten. Na veel rekenwerk 

bleek dat verbouwen bijna net zo duur was als een 

nieuwe kerk. Dus werd besloten om de oude kerk te 

slopen en een nieuwe kerk te bouwen. Dat is op zich 

uniek in Nederland want op dit moment worden er 

meer kerken gesloten dan dat er gebouwd worden.

In maart 2020 begon men met het gebouw te slopen 

en met een aannemer had men afgesproken dat ze met 

kerst 2020 hun eerste kerkdienst zouden houden in 

Peter de Graaf stak 15 weken 
full time in bouw van nieuwe kerk

Een oproep



GRAAFWERK GRAAFWERK

de nieuwe kerk. De aannemer zou het gebouw casco 

neerzetten en de rest werd gedaan door gemeente-

leden, waaronder verschillende leden die een bedrijf 

hadden dat materialen kon leveren voor het nieuwe 

gebouw. En dat is ook gebeurd: alle bedrijven hebben 

het materiaal geleverd en daar is nooit een rekening 

voor gekomen.

Het was wel ambitieus om in 9 maanden een nieuw 

kerkgebouw neer te zetten. Maar helaas: toen kwam 

corona en was het niet mogelijk om een kerkdienst te 

houden.

Uiteindelijk is de eerste dienst gehouden op zondag 5 

september 2021. Als je nu in het gebouw loopt ruikt al-

les nog nieuw maar het is eigenlijk nog niet helemaal af. 

Een paar kleine dingen moeten nog gebeuren, boven 

in de vergaderzalen, maar dat doen gemeenteleden.”

Heb je nog steeds vrijwilligers genoeg? 

“Daar hebben we geen gebrek aan, onder kerkleden 

zitten veel zzp-ers.

Toen de parkeerplaats en de toegang bestraat moes-

ten worden is dat op één zaterdag gedaan. Er liepen 

toen op een zeker moment 35 mensen te sjouwen met 

zand en stenen.”

Op veel plaatsen lopen de kerken leeg. Maar dat is in 

Waardhuizen niet zo zegt Peter. We hebben nu 280 

zitplaatsen maar op dit moment (5 september) mogen 

er maar 110 bezet worden i.v.m. corona maatregelen. 

Ook hebben we veel jeugd, als die naar hun eigen mo-

ment gaan loopt de halve kerk leeg.

Naast dat bedrijven ons steunden hadden we wat le-

gaten gehad en door de bijdrage van gemeenteleden 

hebben we een kleine lening. Er zijn genoeg mensen 

die een hogere hypotheek hebben dan wij zegt Peter.

“Elke zondag worden er nog twee diensten gehouden 

en we hebben nog een eigen predikant.

Je moet vertrouwen hebben, maar als ik zo nu rond kijk 

ben ik toch enorm trots op het gebouw wat er staat.” 

En als hij dat zegt straalt hij van onder tot boven.

En als ik eerlijk ben moet ik zeggen dat hij, maar ook 

alle gemeenteleden dat ook best mogen zijn, want in 

een dorpje als Waardhuizen staat een prachtig kerkge-

bouw waar menig andere kerkelijke gemeente jaloers 

op zou zijn.

Ad de Graaf

Peter de Graaf Xlldz blz 286



Evert Teunis is het achtste en laatste kind uit het huwe-

lijk dat Barend aanging met Jaantje Harenberg. Uit de 

jeugd van Evert Teunis, geboren op 3 juni 1904, is niet 

bekend wat voor jongen het was. Dat hij niet een door-

snee jeugd heeft gehad, kunnen we concluderen uit 

verschillende registraties. Van 1908 t/m 1918 heeft 

hij, geregistreerd als niet thuiswonend, op verschillen-

de plekken gewoond. Op 5 februari 1908 wordt Evert, 

komende uit het ouderlijk gezin dat dan in Den Haag 

woont, overgeschreven van de gezinskaart van vader 

Barend. Hij krijgt een eigen gezinskaart.

Gezinskaart Rotterdam. Pagina 164390

Op de achterzijde van deze kaart staat dat Evert in die 

tijd ingeschreven is  op de Oudendijk 291 bij Van Win-

gerden en wel van 5 februari 1908 t/m 27 juli 1917 

(rechter gedeelte). Blijkbaar woont Evert Teunis bij 

Van Wingerden in. Dit is de periode van zijn vierde tot 

dertiende jaar. 

Op dezelfde vijfde februari wordt hij geplaatst in het 

Kinderhuis “Welkom” te Rotterdam. Op 25 augustus 

1909 wordt hij daar uitgeschreven. Onderaan de kaart 

is de registratie te lezen, waarbij opgemerkt wordt dat 

als vorige woonplaats die van zijn vader wordt opge-

geven.

Register Kinderhuis “Welkom”  woonplaats vader Barend

Volgens een jaarverslag van de stichting waaronder dit 

kinderhuis valt, is het een tehuis waar onverzorgde en   

verwaarloosde kinderen van alle gezindten gehuisvest 

worden.

Op 23 juli 1917 volgt uitschrijving naar het R.O.G. te 

Alkmaar (= Rijks Opvoedings Gesticht). De dossiers 

van dit gesticht zijn verloren gegaan. Vanuit Alkmaar 

is Evert Teunis aansluitend geplaatst in Rijks Opvoe-

dings Gesticht “Op den Berg”, geopend in 1908, te 

Amersfoort alwaar hij verbleef van 20-07-1917 tot 

24-05-1918. 

Na dit verblijf is het de daarop volgende jaren ondui-

delijk waar Evert Teunis verbleef. 

GRAAFWERK GRAAFWERK

Het roerige, korte leven van 
Evert Teunis de Graaf (1904-1945)

Gezinskaart Rotterdam. Pagina 164390

Register Kinderhuis “Welkom”

Gezinskaart Rotterdam. Pagina 164391. Voorkant en de achterkant.



R.O.G “Op den Berg” te Amersfoort, da-

tum foto onbekend.

De eerste volgende registra-

tie die te vinden is, staat op de 

gezinskaart van Evert Teunis. De gezinskaart werd 

door de gemeente gebruikt om een overzicht te heb-

ben van de inwonenden van de gemeente. Op een 

dergelijke kaart kunnen we de namen, geboortedata 

en –plaats(en) van de genoteerde personen vinden. 

Ook huwelijksdata, in dit geval eveneens de datum van 

scheiding en godsdienstige overtuiging. Op deze kaart 

staan Evert Teunis met Anna Cornelia Giovanni en de 

gezinskaart, waarop hij met zijn beide echtgenotes en 

kinderen staat genoteerd. 

Op de achterzijde in de kolom ‘huizing’ van deze kaart 

staat waar het gezin of Evert zelfstandig heeft ge-

woond in een periode van 1924 t/m 1929. Op deze ge-

zinskaart van Evert met zijn gezin staat veel informatie. 

De gezinskaart van het gezin, zie hieronder, waaruit hij 

GRAAFWERK GRAAFWERK

Gezinskaart Rotterdam. Pagina 164391. Voorkant en de achterkant.
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komt geeft onvoldoende informatie wanneer hij in dit 

gezin woonde. Evert komt op 26 maart 1924 uit Ave-

reest. Daar was ook een opvoedingsgesticht. 

Op de achterzijde van de kaart zien we dat Evert Teu-

nis op meer dan 10 adressen heeft gewoond.

In de vierde kolom zien we dat de vorige woonplaats 

Avereest was.

De eerste inschrijving van huisvesting in Rotterdam 

is op 24 oktober 1925: Oudaenstraat 23, inwonend 

bij Doon. Daarna, van 28 mei 1926 t/m 6 september 

1926, Willemstraat 3 bij zijn zwager die gehuwd was 

met zijn zuster Johanna Everdina de Graaf. 

Evert huwt in 1926 met Anna Cornelia Giovanni. Zij 

gaan wonen in de Simonsstraat 22a. Op de voorkant 

zien we dat op 19 december 1925, ruim twee maan-

den voor hun huwelijk dochter Helena de Graaf gebo-

ren wordt. Al heel snel volgt, op verzoek van Evert, de 

scheiding op 31 oktober 1927.

Evert hertrouwt op 20 juni 1928 met Johanna Clasina 

Laats. Deze vrouw schenkt hem op 14 mei 1928, ruim 

een maand voor het huwelijk, een zoon: Evert Teunis 

Laats, die door de moeder erkend wordt (!) Deze ver-

melding vinden we op de voorzijde van de tweede ge-

zinskaart in de kolom ‘aanmerkingen’. Het is gissen of 

dit kind een voorkind is van Johanna en Evert, of dat  

er een andere vrouw in het spel was. Op de achterzijde 

van de kaart is in rood de opmerking erbij gezet dat 

hij 30 april 1930 is teruggekeerd in Rotterdam. Eron-

der staat dat op 3 mei 1929 Evert Teunis de Graaf in 

augustus 1928 in New York is achtergebleven. Blijk-

baar is hij daar naar toe gevaren. 

Hieronder uitsneden van de tweede gezinskaart van Evert Teunis met 

zijn tweede vrouw Johanna Laats. Kaartnr. 164392.

Tussen augustus 1928 en 30 april 1930 hebben zijn 

vrouw Johanna Laats met hun zoon Evert Teunis 

blijkbaar op verschillende adressen in Rotterdam ge-

woond. Vanaf 30 april 1930 woont  het gezin bij elkaar. 

Eerst inwonend in de Sophiastraat 96. Van 2 januari 

1931 tot 15 november 1937 Goudserijweg 137b 

om op deze datum hun intrek te nemen aan de Twee-

boschstraat 96a. Heeft Evert dan eindelijk rust gevon-

den? Het lijkt er op, want we treffen nergens andere 

adressen aan. 

Maar de oorlogstijd brengt dreiging. Het lijkt erop dat 

Evert in het verzet is gegaan. Dat blijkt uit de docu-

menten die vanaf september 1943 tot 15 maart 1945 

beschikbaar zijn.
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Op 3 september 1943 wordt hij gearresteerd en over-

gebracht naar het Huis van Bewaring aan de Noordsin-

gel te Rotterdam. Na 22 dagen is op 25 september  

Evert overgebracht naar Kamp Vught. 

 Arrestatiekaart 3 september 1943   

     

Vanuit kamp Vugt is Evert vervoerd naar Duitsland en 

wel naar het concentratiekamp bij Siegburg. 

Het Nederlandse Rode kruis beschikt over een aantal 

documenten die betrekking hebben op Teunis. 

Zo is op het kaartje links met pen geschreven te lezen 

dat Evert op 7 september 1943 is gearresteerd en op 

25 september 1943 naar kamp Vught is gebracht. Op 

het kaartje rechts staat dat hij op diezelfde dag is bin-

nengekomen en op 2 november van hetzelfde jaar op 

transport gesteld (verplaatst) is. Waarschijnlijk naar 

Siegburg.  Op 15 maart 1945 om 7.00 uur is hij in het 

kamp overleden ten gevolge van vlektyphus. 

Het kaartje hieronder betreffende Evert Teunis is 

uit de Centraal Europese Carthotheek van het Rode 

Kruis.  Hier vinden we meer details. Het is wel verwar-

rend dat verschillende vermeldingen door verschillen-

de personen zijn gemaakt, waardoor de registratie niet 

uitblinkt in helderheid.

Een bijzonderheid die we kunnen opmaken uit een no-

titie op de achterzijde is de vermelding “lijst Timmen-

ga”. Het is een lijst van gevangenen die van Vught naar 

Dachau zijn getransporteerd op 24 mei 1944.

Deze lijst betreft de originele transportlijst die op de 

avond voor vertrek in het geheim uit het kamp is mee-

genomen, waarschijnlijk door stoker Vergeer. ‘s Nacht 

typte Haike Timmenga de lijst over en knipte het in 

stroken, waarna hij de namen in alfabetische volgorde 

opplakte. In de vroege ochtend van 24 mei 1944 is de 

originele lijst weer op het bureau van de Kommandan-

tur terug gelegd.
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Onderaan dezelfde kaart staat “In hechtenis 2/3-44 

– 12/3-45 in gev.[angenis] Siegburg. Overl. 13-3-45”. 

Dat werpt de vraag op waar Evert Teunis tussen zijn 

aankomst in Duitsland tot 2 maart 1944 verbleven 

heeft. De bekend zijnde gegevens geven daarop geen 

antwoord.

Een recente foto van de gevangenis waar Evert Teunis 

verbleef: het Justitzvollzuganstalt aan de Luisestrasse 

90 te Siegburg. Het gebouw doet  momenteel dienst 

als strafgevangenis .

Er bestaan verschillende documenten waarop de 

overlijdensdatum van Evert Teunis staat. De kaart op 

de vorige bladzijde uit de Centraal Europese Cartho-

theek van het Rode kruis vermeldt 13 maart 1945 als 

overlijdensdatum. De overlijdensakte van de gemeen-

te Rotterdam is opgemaakt te Rotterdam op 26 april 

1945. Deze akte vermeldt dat Evert Teunis overleden 

is op 15 maart 1945 in Siegburg in Duitsland.  

Een discrepantie van twee dagen.

Een ander kaartje van het Rode 

Kruis laat zien dat met pen een 5 

over de getypte 3 is geschreven!

Rode Kruis kaart overlijdens-datum.

Overlijdensakte Rotterdam.

Het lichaam van Evert Teunis heeft zijn laatste rust-

plaats gekregen op het Ereveld in Loenen.

GRAAFWERK

Er bestaan verschillende documenten waarop de 

Het lichaam van Evert Teunis heeft zijn laatste rust-

plaats gekregen op het Ereveld in Loenen.
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Giel Willem de Graaff (1941-2021)

Giel (in zijn latere leven Gilles) Willem de Graaff, ge-

boren 19 mei 1941,  zoon van Bastiaan de Graaff en 

Maria Johanna Dekker, overleden 9 juni 2021.

 Giel was een rustig, onopval-

lend kind, dat zich in zijn jonge 

jeugd samen met zijn oudere 

zus Ans vermaakte met alles 

wat ze maar konden verzinnen.  

Ze brachten de meeste vakan-

ties door op Kralingseveer, aan 

de dijk,  bij opa en oma Dekker, 

de ouders van zijn moeder. 

Hoewel in de oorlog geboren, 

was Giel toch een zondags-

kind. Hij leek bijna alles mee 

te hebben. Hij was opgewekt 

en slim, en had een bijna foto-

grafi sch geheugen. Leren was 

voor hem een peulenschil.  De motivatie om door te le-

ren kwam van diverse kanten. Tante Annie Weber (-de 

Graaff), zelf de enige in haar gezin die doorgeleerd 

 Giel was een rustig, onopval-

jeugd samen met zijn oudere 

NABESCHOUWING:

Onze Evert Teunis heeft bepaald geen gemakkelijk le-

ven gehad. 

Vanaf zijn vroegste jeugd heeft hij in verschillende op-

voedingsinstellingen verbleven. Is het een lastige jon-

gen geweest die al op jonge leeftijd uithuisgeplaatst is? 

Hij heeft korte tijd in een kinderhuis verbleven en is 

daarna in verschillend opvoedingsinstellingen / tucht-

huizen terechtgekomen. 

Arrestaties en/of veroordelingen voor misdrijven 

zijn niet te vinden. Een vaste woonplaats is hem een 

tijdlang niet gegund. Voor en tijdens zijn huwelijken, 

woonde hij dan hier, dan daar. Hij heeft een eerste on-

gelukkig huwelijk, dat nog geen twee jaar stand houdt. 

Hij maakt tijdens zijn tweede huwelijk een escapade 

naar de Verenigde Staten. 

Was hij op zoek naar meer geluk of rust? Na zijn te-

rugkomst op 30 april 1930 blijft hij honkvast. Er lijkt 

een rustige tijd aan te breken. Echter, in WO II sluit 

hij zich aan bij een verzetsgroep, wordt opgepakt en 

belandt uiteindelijk in een concentratiekamp, waar hij 

aan vlektyphus overlijdt. Evert Teunis heeft een leven 

gehad dat roerig was, maar ook meer narigheid en el-

lende dan vreugde in zijn leven gekend.
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had, stimuleerde Giel vooral. Opa Dekker was ondanks 

zijn geringe opleiding een erudiet man, die graag en 

veel, met name historische, boeken las. “Goed je best 

doen jongen/meisje” kon je hem vaak horen zeggen. 

Maar ook zijn eigen ouders, die niet meer dan lagere 

school hadden gehad, streefden naar omhoogklimmen 

uit de arbeidersklasse en wilden niets liever voor hun 

zoon. Giel ging naar de HBS en daarna met een stu-

diebeurs in Leiden medicijnen studeren. Hij kwam in 

een ander milieu terecht, kreeg andere gewoontes en 

werd een echte student, met veel vrienden, feestjes 

en cabaretjes. Hij was goedlachs, had humor en ironie, 

wat  maakte dat hij velen voor zich innam, wat hem la-

ter in zijn vak goed van pas kwam.  

Hij specialiseerde zich als zenuwarts en ging werken in 

een eigen praktijk. Hij was geslaagd in het leven! Zijn 

moeder was dol op hem, zijn vader adoreerde hem, hij 

was in het gezin de kers op de taart. Zijn zussen (Ans 

en Irene) zouden daar nooit aan tippen, wat ze ook 

presteerden! 

Zijn ijzersterke wil, samen met de gebruikelijke ironie,  

zorgden er ook voor dat hij de vele tegenslagen die op 

zijn pad kwamen  goed kon incasseren. 

Een motorongeluk, de moeilijke scheiding van zijn eer-

ste vrouw, waardoor hij jarenlang zijn twee dochters 

niet zag, een ongeluk met het paard, het vroegtijdig 

overlijden van zijn tweede vrouw en later een aantal 

ernstige hartoperaties. Giel worstelde 

zich er altijd goed doorheen en revali-

deerde met een doorzettingsvermogen, 

waar je vol bewondering naar keek. Ook 

de laatste jaren, met nieuwe operaties na 

een gebroken heup, zat het allesbehalve 

mee. Lange periodes in het ziekenhuis, 

weer revalideren, afhankelijk van een rol-

stoel, wist hij er toch altijd weer wat van 

te maken. Zijn hoofd mankeerde niets, dus 

kon hij hoe dan ook blijven werken, wat 

hij graag deed. Zelfs in de laatste dagen van zijn leven 

bood hij nog excuses aan aan een collega omdat hij een 

rapport over een cliënt niet af had kunnen maken.

Samen met Jacqueline, met wie hij gelukkig was na het 

overlijden van zijn tweede vrouw,  wist hij van het le-

ven te genieten, tot de laatste momenten. Hij had er 

vrede mee dat het eindig was en dat hij niet meer kon 

en hoefde te knokken. 
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Aansluitend op het artikel over Gilles de Graaff volgt 

hier een toelichting. Veel gegevens van de in het gene-

agram opgenomen personen vindt u in het boek “Vier-

honderd jaar Graven”. Voor de leesbaarheid zijn meer-

dere personen niet in het geneagram opgenomen.

G

Xq

158

XIl

190

XIIk

244

XIIIaa

309

XIVal

361

XV  

Aan de linkerkant ziet u de nummering van de perso-

nen, zoals ze in het boek staan. Onder de nummering 

staan de paginanummers.  Bij generatie XIV zien we 

voor onze stichting twee bekende namen, nl. die van 

Arie Cornelis de Graaff en zijn broer Nicolaas Arie. Bij 

hem hoort nummer XIVal, blz. 361. Arie was de oprich-

ter van onze stichting. Zijn broer Nico, de huidige se-

cretaris van de stichting, is vermeld in het boek onder 

nummer XIVam, blz. 362. 

Gilles de Graaff (geboortenamen Giel Willem) was een 

volle neef van Arie en Nico. Meer informatie over Gil-

les vindt u onder nr. XIVbd op pagina 370-371.

Gilles de Graaff, geneagram



GRAAFWERKGRAAFWERK

In memoriam

Met toestemming opgenomen uit de Puttenaer, nieuwsblad voor Putten en omgeving.
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Familieberichten

Overleden 

Cornelia Johanna de Graaff- de Rooij
weduwe van Cornelis de Graaff

geboren 5 augustus 1929

overleden 25 mei 2021

begraven op 31 mei 2021

Xllek blz 289

Kees Vos
echtgenoot van Teuntje Vos- de Graaff

geboren 30 mei 1941

overleden 5 juli 2021

begraven 10 juli 2021 op de Algemene begraafplaats 

te Uitwijk

Xllam blz 260

Adriaan de Graaff
weduwnaar van Janna Johanna Nijssen

geboren 24 februari 1917 te Babyloniënbroek

overleden 20 mei 2021 te Putten

begraven op 26 mei 2021  op de Nieuwe Algemene 

begraafplaats aan de Engweg te Putten

Giel Willem (Gilles) de Graaff
geboren 19 mei 1941 te Rotterdam

overleden 9 juni 2021 te Leidschendam

de uitvaart heeft plaatsgevonden op 16 juni 2021 ivm 

coronamaatregelen in besloten kring

XlVbd. blz 370-371

Nicolaas Adrianus (Niek) de Graaf
geboren 2 april 1937 te Princenhage

overleden 24 augustus 2021

ivm met maatregelen betreffende corona is de 

crematie plechtigheid in besloten kring op maandag 

30 augustus 2021

Xlbo blz 226

Johanna Maria de Graaf
echtgenote van Frans Leijnse

geboren 11 mei 1947 te Breda

overleden 4 september 2021 te Vlissingen

Xlbo blz 226

GRAAFWERK
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