
Graaf, Hendrikus Martinus de. - Architect. - Geb. 5 Oct.
1889 te Mijdrecht als zoon van Wilhelmina Frie en. Wille m
de Graaf. - Geh. 22 Apr. .1918 met Gerarda de Rijk. -
Kinderen: Wilhelmus Polycarpus, geb. 15 Maart 1919;
Polycarpus Wilhelmus, geb. 15 Juli 1920; Wilhelmina
Wijnanda Maria, geb. 5 Pee. 1921; Wijnanda Johanna
Maria, geb. 14 Mei 1923; Hendrikus Paulus Franciscus,
geb. 24 Jan. 1925; Johannes Fredeiïkus Antonius, geb.
19 Sept. 192(5; Gerardus Adrianus, geb. 22 Jan. 1929;
Cornelis Maria, geb. 28 Mei 1931; Adrianus Henricus Maria
geb. 30 Mei 1933. - d. G. genoot lager onderwijs en heeft
verder door middel van privaatlessen Bouwkunde gestu-
deerd. In 1927 behaalde hij het B.N.A.-diploma bouw-
kundig opzichter, waarna hij als bouwkundig teekenaar
practisch werkzaam was op verschillende bureaux, o.a.
bij Pr. H. P. Berlage en den Landsgebouwendienst te 's-Gra-
venhage. Paarna aanvaardde hij een functie als technisch
ambtenaar bij de Gemeente 's-Hertogenbosch. In 1928
vestigde hij zich aldaar als zelfstandig architect, doch ook
daarbuiten heeft hij op verschillende plaatsen van ons land
werken tot stand gebracht. — Hij ontwierp en bouwde
o.a. voor de St. Gerardus Majella Stichting te Mijdrecht
een klooster en pension voor ouden van dagen; Pension-
gebouwen te 's-Hertogenbosch; St. Antoniusschool met



Parochiehuis,
aldaar; Kleu-
terhuizen teSt.
Oedeiirode en
Son;R.K.Kerk
en Pastorie te
Engelen; ver-
schill. kapellen
o.a. te Boekei
en te Son; hij
ontwierp verder
het in 1032-
1933 gebouwde
complex te

Schijndel, ge-
naamd het St.
Liduina-gest.,

bestaande uit
Ziekenh., Pen-
sion en Zuster-
huis; in 1035-
'36 werd door
hem ontworpen
en onder zijn
leiding uitgev.
het kantoorge-
bouw annex winkelgalerij voor de N.V. Maatschappij van
Brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederl. van
1838 te 's-Hertogenbosch; het Minderbroedersklooster te
'Drachten (Fr.) en in 1937-38 het studiehuis met Gym-
nasium „St. Norbertus" te Heeswijk. Hij was belast met
de architectuur van tal van villa's en landhuizen, o.a. het
Hinthamerpark te 's-Hertogenbosch; complexen woon-
en winkelhuizen, o.m. te 's-Hertogenbosch en te Krimpen
a/d IJssel. - Hinthamerpark, 's-Hertogenbosch.


