CURRICULUM VITAE
Personalia
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Internet:
Geboren:

Menze de Graaf
De Brienstraat 12
3945 CA Cothen (Utr.)
06 230 83 755
degraafmenze@gmail.com
bouwhis.nl (zonder www)
29 maart 1954

Opleidingen
1966-1973
1974-1978
1988
1994

1996
2003-2005
2004
2008
2015
2016
2017
2018-2019

Christelijk Gymnasium te Utrecht; talen en cultuur
Sociale Academie de Nijenburgh te Culemborg; cultureel werk
Post-HBO ICT-opleiding, Cap Gemini te Utrecht
Post-HBO opleiding Informatiekunde Lokale Overheid, Bestuursacademie
Randstad te Maarssen
Module systeem- en communicatietheorie, Hogeschool Utrecht
Post-HBO opleiding Bouwhistorie, Hogeschool Utrecht
Module transcriptie 16e en 17e eeuwse documenten, Universiteit Utrecht
Module transcriptie middeleeuwse documenten, Universiteit Utrecht

Modules Middeleeuwse archeologie, landschapsarcheologie en management
archeologisch erfgoed, Universiteit Leiden
Literatuuronderzoek naar het fenomeen ‘Bouwoffers’
Literatuuronderzoek naar het fenomeen ‘Stenen kamers’
Modules stads- en landschapsarcheologie, veldtechnieken, aardewerk

prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd, Universiteit
Leiden (premaster juni 2019)
Onderzoeken en publicaties
2002
2003 - 2013
2004
2005
2006

2007
2008

Archiefonderzoek naar het ontstaan van de "Tienhuizen" aan de Voordorpsedijk te
Groenekan (prov. Utrecht)
Bouwhistorisch onderzoek aan een woning uit 1600 in Český Krumlov (Tsjechië),
alsmede archiefonderzoek bewoningsgeschiedenis
Historisch interieuronderzoek aan kasteel Beverweerd in Odijk (prov. Utrecht)
Stedenbouwkundig, bouwhistorisch en archiefonderzoek aan de "Sionskameren"
e.o. in Utrecht (afstudeerscriptie)
Onderzoek naar de bouwhistorische ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van
Plompetorengracht 18 te Utrecht, alsmede historisch parcelleringsonderzoek i.o.v.
de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel (v.a. 14e eeuw; gepubliceerd in het
Jaarverslag 2005)
Onderzoek naar de bouwhistorische ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van
Drift 3 te Utrecht, alsmede historisch parcelleringsonderzoek (v.a. 14e eeuw)
Bouwhistorisch onderzoek aan de St. Nicolaaskerk in Holostřevy (Tsjechië)
Bouwhistorisch onderzoek aan Château St. Guiraud bij Auch (Frankrijk)
Bouwhistorische verkenning van het voormalig gebouwtje van de radiodistributie
te Utrecht t.b.v. de Commissie Cultureel Erfgoed van de Vereniging Oud-Utrecht;
gebouwtje wordt nu herbestemd i.p.v. afgebroken
Transcriptie parochieboek St. Nicolaaskerk in Holostřevy 1680-19452009
Bouwhistorisch onderzoek aan een 17e-eeuwse boerderij in Kanis (prov. Utrecht);
Bouwhistorische verkenning van panden aan de Van Sijpesteijnkade in Utrecht
(18e-20e eeuw) t.b.v. de Commissie Cultureel Erfgoed van de Vereniging OudUtrecht; toegelicht in een openbare raadsvergadering

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016

2017

2015- 2019

2018 - heden

Bouwhistorische verkenning van een 18e-eeuwse boerderij in Lutjegast en
onderzoek naar de historische parcelering van Grootegast en Lutjegast
(prov. Groningen)
Literatuur- en archiefonderzoek naar de bouwhistorische ontwikkeling en
bewoningsgeschiedenis van Mariaplaats 14 te Utrecht, alsmede historisch
parceleringsonderzoek (v.a. 12e eeuw; verschenen als publicatie van de Stichting
Publicaties Oud Utrecht)
Archiefonderzoek naar de afkomst van de adellijke familie der Vitkovci uit ZuidTsjechië; verschenen als publicatie in Vyber, het blad van het Museum van ZuidBohemen
Cultuurhistorisch en archiefonderzoek naar en bouwhistorische opname van de
boerderij ‘Het Honderd’ in Nieuwer ter Aa (prov. Utrecht), een laat-19e eeuwse
boerderij met een laat-16e eeuwse kern en een voormalige schuilkerk
Archief- en literatuuronderzoek naar de bouwhistorische ontwikkeling en
bewoningsgeschiedenis van het voormalige Convent van Sint Nicolaas te Utrecht,
alsmede historisch-geografisch onderzoek (in 2015 verschenen als publicatie van
de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel)
Onderzoek naar de ligging van het voormalige 16e-eeuwse jachthuis van
bisschop Schenk van Toutenburg in Maartensdijk
bouwhistorische begeleiding bij het funderingsherstel en verder onderzoek aan
de boerderij ‘Het Honderd’ in Nieuwer ter Aa (prov. Utrecht)
Artikel ‘Een verknipte polder en een vermeende huisgeest’ over de Honderdse
Polder en de boerderij ‘Het Honderd’ in het Jaarboek 2016 van het Oudheidkundig
Genootschap Niftarlake
Bouwhistorische verkenning van het Huis De Werve in Voorburg ten behoeve van
de herbestemming i.o.v. Hylkema Erfgoed te Utrecht
Bouwhistorische verkenning van de Villa Paulowna te Den Haag ten behoeve van
de herbestemming i.o.v. Hylkema Erfgoed te Utrecht
Bouwhistorische verkenning van de panden Noordeinde 44-46 en Molenstraat 14 te
Den Haag (het voormalige Maison Krul) i.o.v. Hylkema Erfgoed te Utrecht ten
behoeve van de herbestemming
Bouwhistorische verkenning van de voormalige hoofdonderwijzerswoning van het
Paedagogium Achisomog (“mijn broeder tot steun”) dat onderdeel uitmaakte van
het vroegere Centraal Israelitisch Krankzinnigengesticht ‘Het Apeldoornsche
Bosch’ op het terrein van Groot Schuylenburg te Apeldoorn i.o.v. Hylkema Erfgoed
te Utrecht ten behoeve van de herbestemming
Cultuur- en bouwhistorische quickscan van de psychiatrische inrichting Zon en
Schild te Amersfoort i.o.v. Hylkema Erfgoed te Utrecht ten behoeve van de
herbestemming
Bouwhistorisch ontledend onderzoek aan de boerderij ‘t Burgje in Odijk
(prov. Utrecht), een 18e-eeuwse boerderij met een laat-16e eeuwse kern, en
bouwhistorische begeleiding van het archeologisch onderzoek naar de
middeleeuwse bewoningsgeschiedenis ter plaatse
Bureau- en veldonderzoek naar boerderijen met een stenen kamer (publicatie
voorzien > 2020)
Bouwhistorische begeleiding bij archeologisch onderzoek ter plaatse van een
afgebroken boerderij in Ermelo en in Zegveld i.o.v. Vestigia te Amersfoort

Werk
Vanaf 2005
maart 2005 - heden

juli 2010 - februari 2011

Als freelancer:
Bouwhistorisch onderzoek, cultuurhistorisch onderzoek en
archiefonderzoek
Vervaardigen cultuurhistorische waardenkaarten
Werkzaamheden t.b.v. de digitale cultuurhistorische atlas van de
Provincie Utrecht
Organiseren buitenlandexcursie (Tsjechië) post-HBO opleiding
Bouwhistorie en restauratie van de Hogeschool Utrecht
Onderhoudsschilderwerk aan historische panden
Domkerk te Utrecht
functie: interim koster/beheerder
taken: eindverantwoordelijke Open Domproject; begeleiden verhuur;
onderhouden contacten met derden

Maatschappelijke activiteiten
initiëren en organiseren van Nederlands-Tsjechische uitwisselingsactiviteiten op het gebied
van cultuur en stedenbanden (1993-1999); hulpkoster Domkerk te Utrecht (1990-2010); lid
Stichting Bouwhistorie Nederland, Utrechts Monumentenfonds en Oud Utrecht; lid commissie
Cultureel Erfgoed van Oud Utrecht (2007-2009); gebouwenbeheerder H. Johannes de Doperkerk
te Wijk bij Duurstede (2018-2019)
Affiniteiten
middeleeuwse stadsontwikkeling; (proto)historische archeologie; historische kerken en boerderijen;
architectuur- en cultuurhistorie; sociale geschiedenis; talen
Overig
projectmanagement; contentbeheer geografische informatiesystemen; redelijk goede taalvaardigheid
Engels, Duits en Fries; redelijke taalvaardigheid Frans; enige taalvaardigheid Latijn, Spaans en
Tsjechisch; rijbewijs BE & auto
Arbeidsverleden vóór 2005
maart 2004 - maart 2005

september 2000 - maart 2004

februari - september 2000

vanaf november 1999

augustus 1998 - maart 2000

Gemeente Zoeterwoude
functie: coördinator informatievoorziening en automatisering
taken: beleidscoördinatie en advisering op het gebied
van informatievoorziening en automatisering
Gemeente Oegstgeest
functie: coördinator informatievoorziening
taken: beleidscoördinatie en advisering op het gebied
van informatievoorziening
Fransen Automatisering te Utrecht
functie: programmeur
taken: onderhoud van Access-applicaties
diverse organisaties en particulieren
functie: adviseur PC-gebruik (freelance)
taken: ondersteunen bij PC-gebruik
Stichting Historisch Muziektheater Nederland-Tsjechie
functie: projectleider (freelance)
taken: opstellen en uitvoeren plan voor een historisch
muziektheaterproject; werven van financiële middelen daarvoor;
organiseren van een historisch muziektheateruitvoering in Tsjechië
in 1998 en 1999

oktober 1996 - maart 1997

april 1998 - april 1999

augustus 1996 - juli 1998

vanaf 1990

mei - oktober 1996

1991

1989-1990

1987-1988

1980-1987
1978 - 1980

1976 - 1977

1973 - 1974

Gemeente Utrecht
functie: fondswerver (freelance)
taak: werven van sponsorgelden voor een culturele manifestatie in het
kader van de stedenband Utrecht - Brno
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
functie: informatieanalist
taken: begeleiden van automatiseringsprojecten in verband met de
reorganisatie
Gemeente Opsterland
functie: coördinator informatievoorziening
taken: beleidscoördinatie en advisering informatievoorziening
Provincie Utrecht; Provincie Noord-Holland; Gemeente
Baarn; ruim dertig andere gemeenten
functie: projectmedewerker (in dienst en freelance)
taken: voorbereiden beveiligingsbeleid t.a.v. automatisering, toegang
gebouwen e.a.; invoering Wet persoonsregistraties
Gemeente Moordrecht
functie: coördinator informatievoorziening en automatisering
(waarneming)
taken: onderhouden contacten met leveranciers; behandelen aanvragen
uit de organisatie; voorzitten automatiseringsoverleg
Verpleeghuis Isselwaerde te IJsselstein
functie : tijdelijk projectmedewerker
taak: haalbaarheidsonderzoek uitbreiding automatisering
Jansen & Partners O&I-adviseurs te Utrecht
functie: stagiaire
taken: ondersteuning bij uitbreiding geautomatiseerde systemen
Stg. Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer te Utrecht
functie: consulent werkgelegenheid
taken: beleidsvoorbereiding en voorlichting met betrekking tot werken
met behoud van uitkering in het natuur- en landschapsbeheer;
evalueren van werkgelegenheidsprojecten
Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid c.a.
WW-uitkeringen
diverse uitzendbureaus
functie: administratief medewerker
taak: secretariaatswerk
Volkshogeschool Drakenburgh te Baarn
functie: stagiaire
taken: assisteren bij vormingscursussen
Protestants Sociaal Centrum te Utrecht
functie: gezinsverzorger
taak: sociaal en huishoudelijk werk

