
Graaf f, Engelbert Johannes de. - Eigenaar Hotel „De
Graaff". - Geb. 8 Pebr. 1892 te Enschede als zoon van
Willem de Graaff en Aleida Broen. - Geh. 4 Aug. 1934 te
Bolsward met Hannie Eisma, geb. 19 Nov. 1910 te Bols-
ward. - Uit dit huwelijk werd op 14 Sept. 1935 een doch-
ter, Martha Aleida, geboren en op 3 April 1938 een zoon,
Willem Gerard. - d. G. vertrok op 17-j. leeftijd, nadat hij
het einddiploma aan de school voor M.U.L.O. in zijn ge-
boorteplaats had behaald, naar Zwitserland, waar hij de
„Ecole Höteh'ère" te Cour bij Lausanne bez., het Insti-
tuut v. d. Schweizer Hotel Verein. De leerlingen ont-
vangen aan dit Instituut speciale opleiding voor het
leiden van groote hotelbedrij ven. - Vervolgens was hij
talrijke jaren in diverse landen in Europa practisch werk-
zaam, waarna hij in 1914 moest repratrieeren wegens mobi-



lisatiebevel. -
Eind 1918 kreeg
d. G. de leiding
van Hotel „De
Graaff", het be-
drijf v. zijn va-
der. Op do plaats,
waar vroeger h.
„ZwolschePost-
huis" stond, een
pleisterplaats

v. d. diligences
uit de eerste
helft der vori-
ge eeuw, staat
thans h. groote,
geheel gemoder-
niseerde Hotel,
„De Graaff "dat
omstreeks 1845
door den groot-
vader van be-
sprokene is ge-
sticht, en dus
bijna 100 jaar
bestaat. Dat
d. G. steeds heeft getracht het bedrijf zooveel mogelijk aan
te passen aan de eischen des tijds, blijkt uit het feit, dat
het hotel in 1926, 1933 en 1935 is verbouwd, vergroot en
inwendig geheel vernieuwd, zoodat het een der eerste en
grootste bedrijven op dit gebied uit de provincie is. - d. G.
is aangesloten bij Horecaf en bij de Vereen. Eerste Rangs
en Grootbodrijven Horecaf. - Tot zijn vele liefhebberijen
en sport, welke hij vroeger beoefend heeft, behoort nog de
jacht, waarvan hij een groot liefhebber is. - Haaksberger-
straat l, Enschede.


