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In Memoriam 

Charles Edward Samuel (Charley) Arps (1 oktober 1935 – 19 maart 2022) 

Met Charley Arps is een Leidse geoloog die zijn vak met passie in het hart droeg van ons heengegaan. 

Degenen die het voorrecht hebben gehad hem beter te leren kennen, kunnen zijn hele leven in volle 

breedte onvoldoende overzien om daaraan in een aaneengesloten In Memoriam recht te doen. 

Met bijdragen van Jaap Liezenberg, Karel Roberti, Ernst van Metzsch, Hanco Zwaan, Leo Kriegsman, 

Arike Gill, Roos Litjens en Peter Floor (teksten en redactie)  trachten wij dat doel zo goed mogelijk te 

benaderen. 

Jaap Liezenberg 

⬧ 
 
Ik heb Charley ervaren als een "soulmate": wij lieten ons leiden door eenzelfde moreel kompas. We 
zijn beide opgegroeid in Nederlands-Indië/Indonesie, waarvan we enkele jaren hebben doorgebracht 
in jappenkampen. Hij vertelde me eens over de sensatie toen in 1945 een vliegtuig boven de Banyu-
biru en Ambarawa kampen op Midden-Java pamfletten verspreide als teken van hoop op een 
naderende bevrijding. 
Charley kwam op mij over als een gedreven mens, een geoloog die altijd bezig was met onderzoek, 
het schrijven van artikelen of management. En ook met enkele frustraties: de inrichting van 
Naturalis/het niet afronden van het onderzoek in Galicië/de onmogelijkheid om de Leidse 
schroef  een plaats te geven op het binnenplein van het Pesthuis. 
Onze gezamenlijke interesse  was meer gericht op de geschiedenis van Indonesië. Zo introduceerde 
hij me bij het VOC-Genootschap "Caemer Die Haghe" later na een  bedroevende splitsing overgegaan 
in "De Haagsche Besoygne". Charley was daar erelid, maar een hereniging was voor hem 
onbespreekbaar. Jammer. 
Ik verlies in hem een van mijn dierbaarste vrienden en zo zal ik hem blijven herinneren. 
 
Jaap Liezenberg  
 

Ernst von Metzsch en Karel Roberti 

Charley speelde een bijzondere rol  met betrekking tot ons studie jaar in de geologie, dat begon in 

1957. Charley werd student in Leiden in 1955, maar ging meteen in militaire dienst, zodat hij 

academisch gezien een deel van ons jaar uitmaakte. Doordat hij drie jaar ouder was en prominent lid 

was van een prominente jaarclub van het Leidse Studenten Corps, Jaar 1955, had hij toen al de rol 

van een persoon, die over meer levenservaring en wijsheid beschikte dan wij, jaargenoten van 1957, 

konden opbrengen. Ik heb goede herinneringen aan Charley in die  tijd , vooral gedurende de 

zomerkartering in Galicië in 1961 en 1962. (EvM) : Sommige herinneringen blijven terugkeren (KR). 

Het gebruikelijke vervoermiddel van eind vijftiger jaren was de motorfiets en wel in het bijzonder de 

Jawa 250cc. Ook Charley bezat zo’n motor en samen met Hans Avé Lallemant, ook uitgerust met een 

Jawa 250 zag schrijver dezes hen in juni 1960 ‘s ochtends vroeg hoog beladen en gevaarlijk 

wiebelend uit het Leidse vertrekken op weg naar Cantabrië voor de oefenkartering. Net voorbij Delft 

haalden wij ze in toen ze met vast gelopen vlotter stonden te wachten op de Wegenwacht. Cantabrië 

werd op tijd gehaald.                                                                                                                                           

1960 was een belangrijk jaar voor Charley en hoewel hij er schimmig over deed tijdens de 
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oefenkaartering  begrepen we pas op de terugweg dat er een vrouw in het spel was toen zelfs de 

gebruikelijke uitsmijter over de grens bij Zundert overgeslagen moest worden. Dit was de entree van 

Graddy. (KR) 

In 1961-1962 zat Charley als assessor I in het LGV-bestuur. Hun staatsiefoto hing bij de opgang naar 

de tweede verdieping van het instituut. Bij het zien ervan werd het bestuur door de oprichter van de 

LGV, toentertijd big shot bij Shell, van geschiedvervalsing beticht en moest de afbeelding stante pede 

verwijderd worden. En zo geschiedde. Zelfs op de reproductie op p.253 van VELDWERK!  (KR) 

 

Hanco Zwaan 

Charles Arps was een veelzijdig geoloog, met een brede belangstelling. Trefwoorden hierbij zijn 

petrologie, veldgeologie, Galicië, meteorieten, edelsteenkunde, Rijksmuseum van Geologie en 

Mineralogie, Naturalis, Leiden.  

Charley begon zijn loopbaan in de geologie met uitgebreid veldwerk in Galicië, Spanje in de zomers 

van 1964, 1965 en 1966. Dit mondde in 1970 uit in een proefschrift in de Leidse Geologische 

Mededelingen over de petrologie en structurele geologie van het westelijke deel van Galicië. In deze 

periode, maar ook lang daarna is hij veel naar dit veldwerkterrein teruggegaan en heeft hij meer 

artikelen over Galicië geschreven, waaronder in de periode 1977-1979 een serie van 8 geologische 

kaarten van westelijk Galicië,  in samenwerking met Emile den Tex, en ook een excursie gids (1978). 

In diezelfde tijd schreef hij een boek over de petrografie van prehistorische artefacten gevonden in 

Beieren en in Zuid-Limburg.  

In 1970, zijn promotie jaar, kwam hij als wetenschappelijk medewerker in dienst bij het Rijksmuseum 

van Geologie en Mineralogie, met als specialisatie ‘gesteente en mineraalassociaties, paragenese, 

gemmologie’.  Direct bij zijn aantreden begon zijn lange samenwerking met Piet Zwaan in het in het 

museum gevestigde Nederlands Edelsteen Laboratorium, een vraagbaak over edelstenen en parels. 

Bedrijven en particulieren zorgden voor veel opdrachten; een grote en impactvolle zaak speelde in 

1987, bij de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn, waarbij Charley samen met Zwaan nauw samenwerkte 

met politie, justitie en diamantbedrijven. 

Een andere zaak met veel impact waar Charley intensief bij betrokken was, was de vierde 

geregistreerde meteorietinslag in Nederland, op 7 april 1990 in Glanerbrug. Charley heeft deze 

steenmeteoriet geclassificeerd en dankzij een uitstekende samenwerking met o.a. de Dutch Meteor 

Society (Hans Betlem), universiteit Utrecht (dr. L. Lindner) en de Leidse Sterrewacht (Peter 

Jenniskens) , werd dit één van de best gedocumenteerde meteorietvallen. 

Zijn grote voorliefde voor geologisch veldwerk en het toegankelijk maken van zijn brede kennis voor 

een zo breed mogelijk publiek leidde, behalve tot het maken van de al genoemde geologische 

kaarten, ook tot tentoonstellingen over geologie in brede zin en vulkanen en meteorieten in het 

bijzonder. Tevens schreef hij boeken over parels en diamant en was hij coauteur van het boek 

Elementaire Edelsteenkunde (1996). Later maakte hij een excursie gids voor de Leidse Geologische 

Vereniging voor een excursie naar de Oost Eifel en het Zevengebergte (2004). Daarnaast schreef hij 

met Wim Dubelaar het boek: Natuursteen in Leiden : een stadswandeling langs 2000 jaar 

natuursteen als bouwmateriaal (2012). 

Het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie werd in 1984 gefuseerd met het Rijksmuseum van 

Natuurlijke Historie in het Nationaal Natuurhistorisch Museum, dat later Naturalis werd, bij de 

opening van de nieuwbouw in 1998. Charley heeft deze ontwikkeling (en de daarmee gepaard 
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gaande vele verhuizingen) van heel dichtbij meegemaakt en was lange tijd actief in het management. 

Naast de al genoemde aandacht voor tentoonstellingen, streed hij hierin onvermoeibaar voor het 

belang van geologisch onderzoek en goed beheer van de geologische collecties.  

Charley was jarenlang actief lid van de Commission of New Minerals and Mineral Names van de 

International Mineralogical Association (IMA). In dat kader schreef hij in 1997 met Bernarde Leake en 

vele andere mineralogen Nomenclature of amphiboles, een standaard werk over de regels van 

naamgeving voor amfibolen, dat pas in 2012 weer werd herzien. Daarnaast is hij heel lang betrokken 

geweest bij de International Gemmological Conference (IGC) en was hij van 2003 tot 2013 een 

uitmuntende secretaris van het Dr. Schürmannfonds, een fonds dat Precambrisch veldonderzoek 

subsidieert. Charley beheerde ook de collectie met overwegend Precambrische gesteenten van 

wijlen Dr. Schürmann, dat zich nog steeds in Naturalis bevindt.  

Charley was met zijn charme en humor heel prettig om mee samen te werken. Hij was voor zijn 

collega’s in het museum een levend geheugen van de collecties en een altijd bereikbare en snel 

reagerende vraagbaak.  Daarnaast was hij voor veel collega’s nationaal en internationaal uitermate 

prettig gezelschap en hij had dan ook veel goede vrienden. Waar hij ook was, altijd werd een 

geologische kaart van het betreffende gebied tevoorschijn gehaald en gaf hij een uitgebreide 

toelichting van de geologie, of gaf hij inzicht in de speciale lokale wijnen of kookkunst.  

We bewaren de prachtige beelden van zijn buitengewone leven en mooie herinneringen aan een 

unieke collega. 

Hanco Zwaan, Leo Kriegsman, Arike Gill (Naturalis, Leiden) 
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Charles Arps met op de 

achtergrond El Capitan, 

Yosemite, Californië. 

 

 

Roos Litjens 

Tot mijn grote schrik kreeg ik te horen dat Charley op 19 maart jl. is overleden. Na wat rekenwerk 

kwam ik er achter dat hij bijna 87 is geworden. Aangezien ik de LGV-meetings, dan wel excursies 

nauwelijks meer frequenteerde had ik Charley ook al lang niet meer gezien. De edelstenen waren 

onze verbinding en toen ik het las, wilde ik wel bijdragen aan zijn memoriam en hoopte nog een paar 

foto’s te vinden. Dat is gelukt! 

We hebben elkaar goed leren kennen op studiereis van de Federatie Goud en Zilver. Die startte op 22 

september 1980 met in totaal 10 mensen en zou 21 dagen duren met als bestemming Thailand, Sri 

Lanka, Nepal en nog een stop in New Delhi. Wat een reis was het en wat is het probleemloos 

verlopen met Pieter Zwaan en Charley Arps als geweldige, relaxte begeleiders. 
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Charley middenvoor op de hurken en staand, links in het midden Pieter Zwaan en rechts van het 

midden ondergetekende.  

Aangekomen in Bangkok reden we na wat juweliersbezoeken, een wedstrijd thaiboksen, wat 

sightseeing en een bezoek aan de Wat Traimit met zijn gouden boeddha op dag 4 naar Chantaburi. 

Dat ligt bij de grens met Birma en daar bevinden zich veel verschillende wingebieden van onder 

andere saffier die wij natuurlijk bezochten. Ik herinner me nog dat het laatste stuk met een kleine 

bus moest worden afgelegd met politiebewaking. Dan kom je daar in de ‘middle of nowhere’ aan en 

zomaar uit het niets verschijnt er een vrouwtje met allemaal geslepen stenen. Zie de foto waar 

Charley en ik aandachtig die stenen bekijken. En wat schertste onze verbazing? De helft bleek 

synthetisch te zijn… oplichters zijn overal. 
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Als een der laatste der Mohikanen op de Garenmarkt was ik samen met o.a. Charley en René Kuiper 

een van de weinigen die daar nog bivakkeerden. Ik moest afstuderen en zat vaak bij Charley op de 

kamer. Ik herinner me zijn enorme behulpzame kant. Belde er een gemiddelde Nederlander op met 

een of andere zwerfkei en dan wist Charley dat gesprek toch nog een half uur te laten duren met alle 

mogelijke adviezen. Heel bijzonder. Altijd vriendelijk, serieus en een man van de details! Niet je 

zomaar ergens vanaf maken. Dat was niet zijn DNA. 

Omdat ik als 1e bijvak Edelsteenkunde had waren Pieter Zwaan en Charley naast Prof. Brouwer 

aanwezig bij mijn afstuderen aan het Rapenburg, getuige de foto. 

 

Een heel mooi en dierbaar mens is heengegaan. Ik wens Graddy en de kinderen heel veel sterkte met 

het verlies. 

Roos Litjens  
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Ernst von Metzsch, Karel Roberti en Peter Floor 

Charley koos petrologie als afstudeervak. Op veldwerk in Galicië in de buurt van Noya deelde hij een 

kampeerplek met Jaap ten Bosch nabij een onbenoemd granietlichaam, wat zij prompt de Arbos 

graniet gedoopt hebben, en dat met die naam op hun kaart verscheen. (KR) De staf had dat niet in de 

gaten en hanteerde die naam vasthoudend in gesprekken met Parga-Pondal (die de graniet eerder 

Confurco had genoemd) en anderen. Daar zal achter onze rug wel om geroddeld zijn.  

Charley en ik hadden onze passie gemeen voor Spanje en meer in het bijzonder Galicië dat wij beiden 

indringend hebben leren kennen door ons veldwerk, aangevangen in 1961 resp. 1956 en daarna bijna 

alle zomers tot onze promoties in 1970 en 1966. Wij hebben die passie wederzijds bij vele 

gelegenheden, tot kort voor zijn overlijden beleefd. 

Charley kon na zijn promotie door zijn aanstelling bij RGM/Naturalis een deel van zijn werktijd aan 

Galicië blijven wijden. Doordat ik begin 1973 mede door de aanstaande Herstructurering van de 

Aardwetenschappen er de voorkeur aan gaf binnen Leiden maar bij het universiteitsbestuur een 

staffunctie Onderwijs en Wetenschapsbeoefening te aanvaarden, gingen onze wegen uiteen, maar 

bleven contacten over en weer mogelijk. Door de overgang van bijna het hele Leidse Instituut naar 

Utrecht en een nieuwe opzet van het onderzoek met veldwerk daar besloot Emile de Tex het 

Galicische project na doctoraalexamen of promotie van degenen die daar nog aan werkten af te 

sluiten. Daarmee bleef de feitelijke zorg voor de ‘erfenis Galicië’ bij Charley in het museum. De 

geologie, niet alleen de cartografie en uitwerking van onze eigen gebieden maar gaandeweg dat van 

de tallozen bij elkaar genomen, uit Leiden en vele andere universiteiten en landen, stond in die 

periode centraal. Wat ons intrigeerde en motiveerde was de inpassing van onze Leidse resultaten in 

het geheel van onderzoek en cartografie van het Iberisch deel van het Hercynisch gebergte, wat tot 

veel contacten met vooral Spaanse en Portugese geologen en officiële instanties leidde. Charley 

heeft die contacten op effectieve wijze voortgezet, en verder uitgebouwd.                                                        

Hij was de drijvende kracht achter het samenstellen van een synthese in 8 kaartbladen op schaal  

1:100 000 van al onze Leidse karteerresultaten.                                                                                                               

Mede op Leids initiatief kwamen In Galicië en omliggende landstreken werkenden sinds 1965 elke 

twee jaar bijeen om door voordrachten en tijdens begeleidende excursies resultaten en ervaringen 

uit te wisselen. Dat was geen vanzelfsprekendheid in die tijd… Die Reuniones sobre Geologia de 

Galicia y Norte de Portugal waren gedurende meer dan 10 jaar dé fora voor kennisuitwisseling en dus 

-vermeerdering. Charley was daarbij altijd betrokken. Reuniones vonden navolging in het 

zuidwestelijk deel van het Iberisch Schiereiland en daarna ook voor het hele westelijke deel. De aldus 

ontstane contacten hebben regelmatig hun vervolg gekregen in talrijke informele bezoeken in het 

veld.                                                                                                                                                                  

Intussen was, ook een beetje daardoor,  een geheel nieuwe generatie van goed opgeleide Spaanse 

en Portugese vakgenoten opgestaan die gaandeweg het initiatief naar zich toetrokken, terecht.                                                                                           

Met dat reservoir aan kennis en ervaring durfde het Instituto Geológico y Minero de España het eind 

jaren ’60 aan om voor het hele Spaanse grondgebied nieuwe 1:50 000 geologische kaarten te laten 

maken: MApa Geológico NAcional. Weliswaar organisatorisch op bizarre wijze maar toch, die kaarten 

zijn er gekomen. De Leidse resultaten zijn daarin verwerkt, legitimatie door vermelding van Leidse 

asesores,  medebeoordelaars, die werden ingehuurd om gedurende hooguit enkele weken ter plekke 

hun ervaringen en inzichten te delen. Vooral Charley is vaak zo’n medebeoordelaar geweest. Hij kon 

daaraan ook eigen tijd in het veld vastknopen. Uit die tijd stamt ook de vriendschap-op-afstand met 

Eip Klein, Amsterdams tijdgenoot die zijn verdere petrologische activiteiten permanent in Spanje 

heeft ontplooid en nauw betrokken was bij de MAGNA  kaartbladen van Galicië. Die vriendschap had 

nog een andere achtergrond: al spoedig bleek dat Charley en Eip even in Bandung bij elkaar in de klas 
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gezeten hadden. Bij een bezoek met zijn Spaanse echtgenote aan Oegstgeest liet hij ons de huizen 

zien waar hij na repatriëring gewoond had. Kleine wereld. 

Charley was goed bevriend met prof. Emile den Tex in Leiden, en Hans Avé  Lallemant, professor aan 

de Rice  Universiteit in Houston, die in mijn ogen academisch gezien de meest succesvolle 

geologische student was van ons jaar. Ik geloof dat Charley belangrijk voor hen was omdat hij wist 

waarover hij sprak, zonder enige neiging om zichzelf in een gunstig daglicht te willen stellen. (EvM) 

Nadat Leiden gestopt was, heeft Charley vaak veldwerk gedaan met René Kuijper die weliswaar een 

heel andere werkkring had maar tijd kon vrijmaken voor ook diens hobby, aspecten van het Leidse 

veldwerk die nadere studie en interpretatie goed konden gebruiken. Charley werd daardoor 

gestimuleerd om zich voor ‘zijn Galicië’ te blijven inzetten. De door Hanco beschreven tegenslagen 

en beslommeringen rond en binnen het museum werden daardoor iets draagbaarder voor hem. 

René’s vroegtijdige overlijden is ook daarom een enorme klap voor hem geweest.                                                                         

Vooral de zorg voor de integriteit en documentatie van de collecties van Galicië in de opzet van 

Naturalis vroeg continue aandacht en persoonlijke inzet. Het was een voldoening voor hem dat een 

staflid van de universiteiten van Salamanca en Madrid belet vroeg om uit de monstercollectie en de 

slijpplaatjes van het proefschrift van Dick Vogel (omgeving Cariño) materiaal voor een voortgezet 

onderzoek te mogen gebruiken en daarvoor naar Leiden kwam. Dát was nou de reden waarvoor die 

gigantische massa stenen in Naturalis zijn opgeslagen.                                                                                         

Maar het bracht tegelijk aan het licht dat het bij elkaar vinden van alle benodigde onderliggende 

documentatie geen sinecure was. Personeelswisselingen en organisatorische aanpassingen eisten 

hun tol nu zichtbaar, maar maakten niet veel indruk. Charley was op dat ogenblik zelf al met 

pensioen en dan weet je het wel.   

Wat niet onvermeld mag blijven, is de belangrijke rol die Charley vanuit het museum heeft gespeeld 

voor de LGV toen het instituut aan de Garenmarkt er vanaf januari 1983 niet meer was om in 

vertrouwde omgeving bijeenkomsten te houden. In de besturen 1984-85 en 1985-86 bekleedde 

Charley de functie van ab-actis, daarna was hij altijd daar om in museum en Naturalis te bepleiten 

dat de Reunistenvereniging LGV royale vergader- en restauratieve faciliteiten werden geboden. Hij 

moest met lede ogen aanzien dat enige tijd na zijn pensionering die voorrechten niet meer werden 

verleend. De LGV van zijn kant gaf uitdrukking van zijn erkentelijkheid door het toekennen van twee 

eretekenen, de penning op 10 februari 1990, en het erelidmaatschap op 24 april 1993.  

Tijdens een van onze gelukkig weer meer frequente contacten na mijn VUT/pensionering vanaf 1997 

ontstond het plan om ook nog eens iets leuks te doen: Het echtpaar den Tex uitnodigen om met ons 

en onze echtgenotes een reis van een weekje door Galicië te maken. Finette was in de tijd dat Emile 

jaarlijks enkele weken in Galicië was nooit meegekomen (“ik moest dan altijd kinderen krijgen” legde 

ze een keer halfspottend uit). Die reis in 2002 werd een doorslaand succes, waar we allen de beste 

herinneringen aan bewaarden/bewaren, en die achteraf de laatste reis is geweest die Emile en ook 

Finette naar het buitenland hebben gemaakt.  

Veel van Charley in zijn eigen woorden en door zijn eigen initiatieven(!) bijeengehaald staat in 

VELDWERK 1, hoofdstukken 2 t/m 10. 

Wat ik later besefte, toen ik naar Amerika verhuisde, is dat Charley’s wijsheid meer te doen had met 

zijn persoonlijkheid dan het feit dat hij ruim drie jaar ouder was dan zijn studie jaargenoten. Charley 

was altijd open voor de ideeën van anderen en was nooit te vol van zijn eigen inzichten.  Hij had 

genoeg vertrouwen in zich zelf,  dat hij het niet noodzakelijk vond om agressief en kritisch te zijn over 

onderwerpen waar hij het niet mee eens was. Als voorbeeld hiervan, ik word vaak  opgewonden over 

hoe onwetenschappelijk de besturen van universiteiten  en andere leidende 
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organisaties  klimaatverandering  behandelen.  Charley was een van de weinigen die me de andere 

kant van het debat hierover liet zien, zonder dat ik het gevoel kreeg dat ik als extremist beschouwd 

werd. (EvM) 

 

Tot slot nog enkele aanvullende kenschetsen van de veelzijdigheid van Charley. 

Charley wist ook goed dat om de dag in je latere jaren  op een goede manier door te brengen en om 

interessant te zijn voor jezelf en anderen,  het belangrijk is om aan een aantal projecten te werken. 

Hij was een succesvolle en actieve schilder, en schreef een aantal interessante artikelen, over 

onderwerpen die hem persoonlijk troffen.  Zoals over zijn grootvader  Bernardus Arps, een schilder 

uit de 19e eeuw, zijn oom Sam Hill, die in de Slag van de Somme was en de Military Cross ontving, de 

ervaringen van zijn moeder Kitty in een Japans concentratie kamp in Java, zijn eigen herinneringen 

aan de Japanse bezetting van Java (EvM).                                                                                                   

Maar ook bijvoorbeeld over de geschiedenis van een Wetering die nabij zijn huis loopt, en –  het 

werd al door Jaap Liezenberg aangestipt -  zijn activiteiten voor het VOC-Genootschap. Een andere 

van die vastgelegde herinneringen was het de zomermaanden durende verblijf van het 

gerepatrieerde gezin Arps, voor zover niet al studerend, in het z.g. Jagershuisje op het landgoed Oud-

Poelgeest in afwachting van huisvesting in Oegstgeest. Het toeval wil dat dat Jagershuisje nu de 

uitvalsbasis is van de vrijwilligers voor het parkonderhoud, waarvan ik er een ben. 

Charley-familieman onderzocht en legde heel bewust als documentatie voor zijn nageslacht veel 

aspecten, gebeurtenissen en belangrijke perioden van zijn familiegeschiedenis vast. Hij was zich 

ervan bewust dat velen minder dan hij het ‘kind’ waren van wereldomspannende samenlopen van 

omstandigheden en internationale conflicten. Op mij maakte hij de indruk dat in retrospect eerder 

als een verrijking te hebben ervaren dan dat hij zich als kind van de rekening zag.                                

Tot het lichamelijk bezwaarlijk werd, heeft Charley deel uitgemaakt van een van de enthousiaste 

zaterdagse trimhockey groepen die Oegstgeest rijk is. Mens sana in corpore sano was voor hem een 

bewuste levenshouding. 

En tot slot, vooral nadat wij tijdens de reis met het echtpaar den Tex zo nauw met elkaar optrokken, 

hebben mijn vrouw destijds en ik altijd de warme gastvrijheid van Graddy en Charley tijdens onze 

vele bezoekjes als heel bijzonder ervaren als we vanuit het naburige verpleeghuis even een ommetje 

liepen.                                                                                                                                                                             

Ik mis de vakgenoot, compañero, veelzijdige makker, maar koester de herinneringen met 

dankbaarheid. 

Peter Floor 

Charley vond veel geluk in zijn naaste familie. Zijn vrouw Graddy (Teeuwen) begreep hem heel goed , 

was een perfecte compagnon in zijn leven en een grote steun als er problemen waren. (EvM) 
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In Noord-Galicië (2006) 

 

Nabij Santiago de Compostela (2002) 

 


