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LOUW DE GRAAF & SJOUKJE STOKER
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Louw de Graaf (1858-1945) was een zoon van Rinze de Graaf en Baukje
Louwes Hopperus. Zijn vader Rinze was boerenknecht, geboren te
Westergeest en wonende te Augsbuurt en later te Twijzel. Zijn moeder
Baukje kwam van Twijzel, waar haar vader destijds boerenknecht was.
Louw was de oudste uit een gezin van zeven kinderen. Omdat vader
Rinze een ‘oerwinneling’ was, werd Louw vernoemd naar de vader van
zijn moeder. De familienaam De Graaf werd in 1811 door de overgrootvader van Louw, Meindert Folkerts, aangenomen te Veenwouden; hij
woonde toen in Driesum.
Sjoukje Stoker (1862-1939) was een dochter van Geale Sybrens Stoker en Loltje Wiebrens Hoeksma. Haar vader was arbeider, geboren te
Eastermar. Sjoukje was eveneens de oudste uit een gezin van zeven kinderen. Ze werd geboren te Harkema-Opeinde.
De familienaam Stoker werd op 27 december 1811 aangenomen door
de overgrootvader van Sjoukje, Joost Sybrens. Joost zijn vader Sybren
Severijns was toen al overleden, maar was tijdens zijn leven stoker en
Mr. Destillateur. De reden van de naam Stoker is daarmee verklaard.

LOUW DE GRAAF

Louw groeide op te Twijzel, Sjoukje te Drogeham, dus niet ver uit elkaar.
Ze zullen elkaar ontmoet hebben op jongelingendagen of tijdens een
ander uitje of festiviteit. Ze trouwden op 17 mei 1884 te Buitenpost, 26
en 22 jaar oud. Ze kregen tien kinderen tussen 1885 en 1904.

KINDERRIJK GEZIN
Hun eerste kind werd geboren te Twijzel, de volgende acht kinderen werden in Buitenpost geboren
en de jongste in Harkema-Opeinde. Louw staat bij
de aangifte van al zijn kinderen vermeld als (boeren)
arbeider.
Ze woonden op verschillende plekken, o.a. te Buitenpost, Rohel en Twijzel en in 1920 kocht Louw
een woning op de Kooten.
(bij Twijzel). Hij kocht die
woning van de weduwe
van Pop Bakker uit Buitenpost, hoewel, als vrouw
mocht ze het huis niet
zelf verkopen, dat moest
één van haar zonen
doen. Louw was toen,
volgens de koopakte,
al petroleumventer.
LOUW DE GRAAF EN SJOUKJE STOKER MET HUN KINDEREN
STAAND V.L.N.R.: LOLTJE, GAELE, RINZE, BAUKJE EN LIEUWKJE. ZITTEND V.L.N.R.: HILTJE,
LOUW, SJOUKJE EN JELTJE. STAAND VOOR: SIEBEREN, ANNE EN MENZE

UW GENEALOGISCHE LIJN
Hebt u ook een mooi verhaal uit uw familiegeschiedenis met een
genealogische lijn naar een beroemd, berucht of bekend persoon?
Publiceer uw genealogische lijn in De Sneuper en deel uw onderzoeksgegevens met andere leden van onze vereniging!
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IN DE VOLGENDE AUTOMAAT

Toen ik op de krantensite Delpher.nl zocht op Louw de Graaf, kwam
ik uit bij Jetze Koster, een oud-inwoner van Twijzel, die in 1985 vertelde hoe hij voor Louw aan het venten was:
Ik wie tolve doe kaam ik as feintsje by Louw de Graaf op Koatstermûne.
Louw Petroalje sei men, want elk hie hjir in bynamme. Jawis, dat wie de
pake fan de steatssikretaris. Goed trije jier ha ‘k by him west, alle dagen
mei hynder en wein en sechtich buskes petroalje de streek op. Elk dy’t in
buske petroalje fan fjouwer mingel kocht, krige ‘De Automaat.’

PETROLEUMKAR VAN ‘DE AUTOMAAT’
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Louw was 62 jaar toen het gezin verhuisde naar de Kooten. In 1928
staan ze daar vermeld in het telefoonboek. Louw was dus al petroleumventer toen ze gingen wonen op de Kooten. Hij zette daar z’n bedrijf
voort en had voor de Firma ‘Automaat’ een goed lopende oliehandel.
Hiervoor had hij mensen in dienst die met de petroleumkar de dorpen
in de omgeving bezochten en olie verkochten.
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HET HUIS OP DE KOOTEN

Namens de Maatschappij ‘Automaat’ werd er bij de olie een krantje ‘De
Automaat’ uitgegeven. In dit blad stond een stripverhaal over ‘Pijpje
Drop’. Deze strip eindigde met: ‘Hoe het Pijpje Drop vergaat, leest u in de
volgende Automaat.’

NAAIATELIER IN DE KOOTEN
Naast de oliehandel hadden de dochters van Louw en Sjoukje in
een aanbouw aan de woning een ‘naaiatelier’. Hier werden door
de dochters Jeltje, Anna en Hiltje kleren gemaakt en naailessen gegeven. Volgens de verhalen was de familie niet onbemiddeld.
Sjoukje haar gezicht werd getekend door een grote paarse ‘wijnvlek’.
Hun kleinzoon, ook een Louw de Graaf, was de latere staatsecretaris
van Sociale zaken in verschillende kabinetten.

MIJN GENEALOGISCHE LIJN
De lijn van Louw en Sjoukje naar mij:
Louw de Graaf (1858-1945) x Sjoukje Stoker
(1862-1939)
Baukje de Graaf (1887-1966) x Jelle Fokkes Hoeksma (1882-1970)
Louw Hoeksma (1917-1986) x Aafke Ates Postma (1923-2014)
Mattie Hoeksma (1958)
x Jelle Bruining
(1958)
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LOUW DE GRAAF OP OUDERE LEEFTIJD
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