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“A.F.J. Dijkgraaf”
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http://www.heemraadssingel.nl:
Het Vaderland, 21-4-1921: Gasverstikking.
Hedenmorgen omstreeks 7 uur werd in haar slaapkamer aan den Heemraadssingel 195 te Rotterdam ten gevolge van gasverstikkingsdood op haar bed
gevonden mevr. A.F.J. Dijkgraaf, echtgenote van den directeur van de
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Door een gebrek aan de gaskachel was
gas in de kamer gestroomd. Het personeel van de reddingsbrigade heeft nog
getracht met behulp van een zuurstofapparaat de levensgeesten op te wekken,
doch tevergeefs.
http://www.bijbelseplaatsen.nl/:
Grote kerk bij een grafkelder in De Beek.
Ook in Nederland is dit een keer gebeurd. In buurtschap De Beek op de grens
van de gemeente Ermelo, (120 inwoners) kom je midden op de hei een
gigantisch grote kerk tegen met ruim 1150 zitplaatsen.
Wist u dat?
In de vorige eeuw had de heer A.F.J. Dijkgraaf president-directeur van de
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij daar een zomerhuis. Zijn vrouw,
moeder van vijf kinderen, overleed in 192l op 36 jarige leeftijd. Speciaal voor
haar liet deze welgestelde heer in zijn achtertuin een grafkelder bouwen.
De gemeente Ermelo was van mening dat een graf alleen bij een kerk mocht
worden gegraven. “Dan bouw ik er een kerk bij” was de reactie van de rijke
weduwnaar. En zo staat daar nog steeds op een plek waar je het helemaal niet
verwacht een enorm grote kerk van de Geref. Gemeenten in Nederland. Het is
echter géén pelgrimsoord.
http://www.mydiary.nl/:
Ook naast de kerk op De Beek (bij Uddel) heeft tot voor kort een grafkelder
gelegen. Het ging om het graf van de heer Anton Ferdinand Johannes Dijkgraaf,
overleden op 19 mei 1932, en zijn eerste vrouw, Helena Dijkgraaf - Henny,
overleden op 21 april 1921. De heer Dijkgraaf was president-directeur bij de
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij; hij liet aan de Paleisweg een hotel
bouwen, hotel "Solscheberg". Toen zijn vrouw in 1921 overleed besloot hij
een grafkelder voor haar te laten maken. Achter de kerk stond een stenen muur
met daarvoor een grafkelder met ruimte voor zes tot acht overledenen.
In 1996 vroeg P. Dijkgraaf, de zoon van A.F.J. Dijkgraaf, bij de gemeente
vergunning om zijn ouders te laten herbegraven op de Varenlaan. Tevens wordt
daarbij om de sloop van de grafkelder, en de muur die er omheen staat,
gevraagd. De grond zou dan aan de kerk worden verkocht. In '96 vond de
herbegrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Varenlaan te Ermelo
en is de grafkelder afgebroken.
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Google Earth foto van Dijkgraaf’s Geref. kerk in buurtschap De Beek

De kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in De Beek.
(www.refdag.nl)
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https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/inventaris/291.nl.html:
291: Archief van Architectenbureau Baanders, 2495 – 2497:
Dossier betreffende de verbouwing van drie noodwoningen tot vakantiewoning te Uddel in opdracht van de familie Dijkgraaf, 1920 – 1921.
2495: Ontwerptekeningen met aanzichten, plattegronden en doorsneden.
1920. 6 stukken.
2496: Werktekeningen. 1920 - 1921. 9 stukken.
2497: Bouwtekening van een houten noodwoning gebruikt als documentatiemateriaal. 1920. Niet door Baanders vervaardigd. 1 stuk.
http://rjb.x-cago.com/:
… … Bij Kon. besluit zijn benoemd tot ridder in de orde van den Nederl.
Leeuw: … …, A.F.J. Dijkgraaf, directeur der Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij, … …
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