CURRICULUM VITAE (12-12-2021)
Personalia
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Internet:
Geboren:

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

Opleidingen
1966-1973
1974-1978
1988
1994
1996
2003-2005
2004
2008
2015
v.a. 2016
v.a. 2017
2018-2019

2019-heden

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, Faculteit Archeologie Universiteit Leiden
Literatuuronderzoek naar het archeologische fenomeen ‘Bouwoffers’
Literatuuronderzoek naar het bouwhistorische fenomeen ‘Stenen kamers’
Modules stads- en landschapsarcheologie; methodes en technieken; materiële

cultuur; aardewerk prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd;
veldschool. Faculteit Archeologie Universiteit Leiden (premaster juni 2019)
Modules toegepaste archeologie; Nederland in de Romeinse tijd; filosofie
van de archeologische theorie. Faculteit Archeologie Universiteit Leiden
Module historische geografie. Faculteit Geowetenschappen Universiteit
Utrecht
3-daagse training Biografie van het landschap. Global Centre for Heritage
and Development, Leiden

Onderzoeken en publicaties
2002
2003 - 2013
2004
2005
2006

2007

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 (Duits)
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)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016

2017

2015- 2019

2019

Bouwhistorische verkenning van het voormalig gebouwtje van de radiodistributie
te Utrecht t.b.v. de Commissie Cultureel Erfgoed van de Vereniging Oud-Utrecht;
gebouwtje is nu herbestemd i.p.v. afgebroken
Transcriptie parochieboek St. Nicolaaskerk in Holostřevy 1680-1945 (Duits)
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 raadscommissievergadering
Bouwhistorische verkenning van een 18e-eeuwse boerderij in Lutjegast en
onderzoek naar de historische parcelering van Lutjegast en Grootegast (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 met 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 (Utr.),
een 18e-eeuwse boerderij met een laat-16e eeuwse kern, en bouwhistorische
begeleiding van het archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis ter plaatse
Plan van aanpak (fictieve) opgraving onder het gebouw Minerva aan de Breestraat
in Leiden i.h.k.v. de premaster Archeologie 2018-2019 in Leiden

2019 - heden

2018 - heden

Bouwhistorische begeleiding bij archeologisch onderzoek ter plaatse van een
afgebroken boerderij in Ermelo en in Zegveld i.o.v. Vestigia Archeologie en
Cultuurhistorie te Amersfoort
Waarderend cultuurhistorisch advies m.b.t. een bijgebouw van een voormalige 19eeeuwse boerderij in Bergambacht, een voormalige 19e-eeuwse boerderij in Heesch
en een onder architectuur gebouwde garage uit 1958 in Voorburg i.o.v. Vestigia
Waarderend landschapshistorisch advies m.b.t. een locatie aan de Buurserstraat te
Haaksbergen i.o.v. Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie te Amersfoort m.b.t. de
voorgenomen bouw van een landhuis
Bouwhistorische verkenning van het pand Jan Luijkenstraat 16 te Amsterdam i.o.v.
Hylkema Erfgoed te Utrecht ten behoeve van de herbestemming
Cultuurhistorische effectrapportage Hofplein te Rotterdam i.o.v. Vestigia
Archeologie en Cultuurhistorie te Amersfoort i.v.m. nieuwbouwplannen ter plekke
Heritage Impact Assessment Dijkversterking noordelijke Lekdijk ter plaatse van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) i.o.v. Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie
te Amersfoort i.v.m. nominatie NHW als Werelderfgoed
Bouwhistorische quickscan 16e-eeuws voormalig tiendhuisje bij Nijmegen
Bouwhistorische quickscan voormalige loodswoning met een 17e-eeuwse kern op
Vlieland
Bouwhistorische verkenning van de boerderij De Blake in Voorst i.o.v. Hylkema
Erfgoed te Utrecht ten behoeve van een bezwaar tegen de aaanwijzing tot
gemeentelijk monument
Cultuuurhistorische waardering van 23 poldergemalen en kunstwerken van
Waterschap De Brabantse Delta i.o.v. Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie te
Amersfoort i.v.m. verdere ontwikkeling van de objecten
Bouwhistorische verkenning van Villa Poelwijk in Maarssen i.o.v. Vestigia
Archeologie en Cultuurhistorie te Amersfoort i.v.m. verbouwing object
Bouwhistorische verkenning van een voormalige apotheek in drie historische
panden in Vlaardingen i.o.v. Hylkema Erfgoed te Utrecht i.v.m. herbestemming tot
appartementen
Cultuurhistorisch advies voor de bouw van tiny-houses in Dalem (ZH) i.o.v.
Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie te Amersfoort i.v.m. ligging in de NHW
Bureau- en veldonderzoek naar historische boerderijen met een stenen kamer
(zie bouwhis.nl onder projecten)

Werk
Vanaf 2005
maart 2005 - heden

juli 2010 - februari 2011

Arbeidsverleden vóór 2005
Op aanvraag beschikbaar

Als freelancer:
Bouwhistorisch onderzoek, cultuurhistorisch onderzoek en
archiefonderzoek
Vervaardigen digitale cultuurhistorische waardenkaarten
Werkzaamheden t.b.v. de digitale cultuurhistorische atlas van de
Provincie Utrecht
Organiseren buitenlandexcursies (Tsjechië) post-HBO opleiding
Bouwhistorie en restauratie van de Hogeschool Utrecht
Verhelpen van achterstallig onderhoud van schilderwerk 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; landschapsarcheologie; fysische en historische geografie;
(proto)historische archeologie; historische kerken en boerderijen; architectuur- en cultuurhistorie;
sociale geschiedenis; systeemtheorie; 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

