
Ter herinnering aan 

Jhr. Paulus Aloïsius Antonius 

Huhertus Graafland 

Na een dood, die hem plotseling overviel. 
werd hij de dag vóór Kerstmis 1963 be
graven op de R.K. Begraafplaats .. Buiten
veldert'". 

Een aangrijpend mooi gezongen H. Mis in 
de St. Agneskerk te Amsterdam, was de 
laatste eer die hem, in het bijzijn van vele 
vrienden, werd bewezen. 

Op 21 juni 1890 werd hij geboren te 
Maastricht als zoon van Jhr. Albert 
Charles Archibald Graafland en Vrouwe 
Maria Anna Josephina Hubertinu Kerk
hofs. Zijn schooljaren bracht hij door te 
Maustricht. Roermond en Rolduc. Vooral 
aan zijn opleiding te Rolduc bewaarde hij 
de prettigste herinneringen. Na zijn studie 
voor het notariaat vestigde hij zich te 
Amsterdam, waar zijn voorouders hadden 
geleefd en waar bij zich thuis gevoelde, al 
bleef zijn romantische geest hem ook 
steeds weer naar Maastricht trekken. 

Als notaris. waartoe hij in oktober 1935 
werd benoemd, ontwikkelde hij zijn volle
dige werkkracht. Hierin ook vond hij de 
voldoening van zijn leven. 

Iedere opdracht werd met de grootste toe
wijding uitgevoerd en geen werk was hem 
daarbij te veel. Hij deed dit ook uit roe
ping en met de wens iets voor zijn mede
mensen te kunnen doen. Menige hechte 
vriendschap was hiervan het resultaat. 
Als toegewijd notaris zal hij bij velen in 
herinnering blijven. 
Op 15 november 1938 huwde hij te Laren 
met Johanna Elisabeth Repelius. Als 
zorgzaam echtgenoot, die weinig vo.~r 
zichzelf vroeg en ook alles voor ZIJn 
zusters over had, zal zijn familie hem 
dankbaar blijven gedenken. 
Voor zijn vrienden was het een voorrecht 
in hem te mogen ontmoeten een integer. 
trouw en rechtschapen mens, die zich 
nooit op de voorgrond drong. maar liefst 
in stilte belangeloos met raad en metter
daad hielp waar hij helpen kon en die 
graag een ander plezier deed. 
Zij wisten dat zijn gesloten en schijnbaar 
enigszins stug karakter in feite veel meer 
een houding was waarachter hij zijn grote 
gevoeligheid trachtte te verbergen. Daar. 
om laat hij bij allen. die hem van meer 
nabij kenden een grote leegte achter. 
De kracht voor zijn persoonlijkheid putte 
hij uit een diep en v room geloof. God op 
wie zijn leven in groot vertrouwen ge
bouwd was, moge hem daarom nu de 
eeuwige vreugde en vrede schenken. 


