
In memoriam A.R. van der Graaf 

 

Op 30 oktober jl. overleed op 83-jarige leeftijd de heer Albert Reijer van der Graaf, de 

initiatiefnemer tot en in feite oprichter van onze vereniging. Hoe die oprichting in zijn werk is 

gegaan heb ik indertijd als eens uit de doeken gedaan ( Van ’t Erf van Ermel nr. 27 pag.  43) 

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven ter herdenking van deze oprichter en onze eerste 

voorzitter. Ik kan daarbij alleen uit mijn eigen herinneringen putten. Noodgedwongen wordt 

het daarom een erg persoonlijk getinte herdenking. 

 

De oudste herinnering aan de naam Van der Graaf is voor mij een naambordje en de 

vermelding ‘tandarts’. Dit bordje was geplaatst bij of aan het pand dat tegenwoordig het 

restaurant Peacocks onderdak biedt. Vanaf 1950 was daar de woning met praktijk van de heer 

Van der Graaf. Als jeugdig bezoeker van de School met de Bijbel aan de Kerklaan kwam ik 

daar langs en heel soms kocht ik een ijsje bij Jamin dat ernaast gevestigd was. (De huidige 

verzamelwinkel Blikvanger)  Mijn herinnering geldt niet zozeer het ijs, maar meer de blauw-

witte voortuin van de familie Van der Graaf waar alle ijspapiertje plachten heen te waaien. 

Vaag staat mij een soort deernis bij voor degenen die daar woonden en voor wie dit een grote 

ergernis moest zijn. Mijn referentiekader was onze eigen tuin die immer keurig was. 

 

Halverwege de jaren zestig werd mijn jongste zus assistente bij tandarts Van der Graaf die 

zich inmiddels verlost had van de ijspapiertjes door zich aan de Prinsesselaan te vestigen. Het 

was niet onlogisch dat er enig contact ontstond en dit leidde ertoe dat ik rond 1967 als extra-

vakantiewerk daar de tuin bijhield tijdens de vakantie van de familie. Als bijzonderheid staat 

mij bij dat ik nadien zelf mijn tarief moest bepalen wat mij nogal hoofdbrekens bezorgde. 

Enerzijds wilde ik niet als een geldwolf overkomen, anderzijds was het bezit van geld toch 

wel prettig, wat de verleiding meebracht om het tarief op te drijven. Het was, heb ik later 

gemerkt, een wijze van omgang van zijn kant waarin iets pedagogisch school. Mijn tarifering 

viel overigens in goede aarde. 

Aan het einde van jaren zestig begon Van der Graaf prentbriefkaarten te verzamelen. 

Aanvankelijk had hij dit een beetje rare hobby van anderen gevonden, maar hij werd er toch 

door gegrepen. Ik mocht delen van zijn verzameling thuis bekijken en dat leidde ertoe dat 

mijn latente belangstelling voor de geschiedenis van onze woonplaats werd aangewakkerd. Ik 

kocht ook eens enige kaarten op het Waterloopplein met de bedoeling om deze aan de heer 

Van der Graaf te geven ter uitbreiding van zijn verzameling. Ik kreeg prompt enkele dubbele 

van hem terug: het begin van een eigen verzameling.  

Toen Van der Graaf in 1976 enige inwoners van Ermelo met belangstelling voor de 

plaatselijke geschiedenis bij hem thuis uitnodigde, was ik als jonkie daar ook bij. En zeer 

vereerd, dat spreekt. Uit deze bijeenkomst kwam de vereniging voort waarin ik na een korte 

tijd Ds. De Groot als secretaris opvolgde. De hernieuwde contacten leidden ertoe dat ik 

menigmaal met de heer Van der Graaf ’s avonds in diens praktijk de doop-, trouw- en 

begraafboeken van Ermelo doorspitte. Deze contacten zijn beslissend geweest voor een vorm 

van vrijetijdsbesteding die mij al heel lang van de straat houdt. 

 

Na enkele jaren keerde de heer Van der Graaf zelf terug naar een vrijetijdsbesteding waarvan 

hij graag zijn vak had willen maken. Hij ging tekenen en schilderen en alsnog zijn grote talent 

daarvoor verder ontwikkelen. De vereniging stond in de steigers en hij vergrootte de afstand 

daarmee, druk als hij was met zijn artistieke werk.  

Mijn contacten met hem werden schaars tot hij een jaar of acht geleden opeens op de stoep 

stond met enige voorwerpen die hij aan mij wilde afstaan. Nadien zijn de contacten 

intensiever geworden ook nadat zijn slechter wordende gezondheid hem parten begon te 



spelen. Maar steeds werd ik bevestigd in zijn oprechte belangstelling voor mijn persoon en het 

feit dat wij “elkaar lagen”.  Aanvankelijk was er natuurlijk toch het verschil in leeftijd en 

positie dat (waarschijnlijk vooral van mijn kant) tot de  nodige afstand leidde. Later werd de 

afstand kleiner en het contact vertrouwelijker. Ik geloof dat hij met plezier gadesloeg hoe het 

zaadje dat hij bij mij had aangetroffen met zijn hulp was ontkiemd en was gaan groeien. 

Datzelfde gold trouwens de vereniging. Hij liet zich graag informeren over de groei daarvan 

en over de activiteiten.  

 

Ik had u, lezer, al gewaarschuwd dat het een persoonlijk stuk zou worden. Ik had misschien 

wat meer moeten schrijven over zijn grote liefde voor zijn echtgenote en zijn kinderen, voor 

wat hij heeft betekend, als raadslid, als ijveraar voor de bouw van het Groene Kruisgebouw, 

voorzitter van de Filatelistenvereniging en van onze vereniging, als natuurliefhebber, als 

ouderling, als vriend van velen, begunstiger van ontwikkelingswerk in Ghana waar ook zijn 

kinderen werkzaam waren geweest, als …. Ga zo maar door.  Bij zijn begrafenis is dit alles 

gememoreerd ten overstaan van hen die hem lief waren en die zich met hem verbonden 

voelden. Er zullen vast ook mensen zijn die met meer gemengde gevoelens aan hem 

terugdenken, al was het maar omdat hij ooit hun tandarts was. Maar ík heb nooit iets anders 

dan welwillendheid en later vriendschap van hem ondervonden en veel van hem geleerd. 

Daaraan denk ik met dankbaarheid terug. 

 

Hans van Dijk 


