
 
  

 
  Klassenfoto uit 1963. Bij de blauwe strepen: linksboven Martin van Dam, rechtsboven Jan Boekraad 
 

TWEE KLASGENOTEN ZIJN ONS ONTVALLEN 
 
MARTIN VAN DAM 
Martin van Dam is 4 februari jl overleden. Hij heeft de laatste jaren van zijn 
leven weinig geluk gehad. In het kort: Hij was nooit ziek. Maar op 20 
november 2017 kreeg hij een epileptische aanval. In het VUmc werd 
duidelijk dat hij een hersentumor had. De operatie slaagde, de 
behandelingen met chemo en bestralingen gingen naar wens en in 
augustus 2018 was het klaar. Het ging weer goed met hem. Echter in juli 

2019 kreeg hij een drietal epileptische aanvallen achter elkaar en moest opnieuw voor 
behandeling naar het VUmc. Sindsdien is hij niet meer thuis geweest. Er dienden zich ook 
hartproblemen aan. Deels verlamd en lijdend aan afasie ging Martin van het VU naar het 
verpleeghuis en daarna naar een hospice. Op 4 februari  overleed hij in zijn slaap. Hij is 75 
jaar geworden. 
 
Hij accepteerde zijn plotselinge handicaps op bewonderenswaardige wijze en ging er positief 
goed mee om. Hij is altijd optimistisch gebleven. Martin en zijn vrouw Fennie hebben geen 
kinderen. 
 
Martin meldde zich in 1963 op de Ludgerus kweekschool. Hij stroomde in het derde leerjaar 
in. Daarna stond hij op een lagere school in Laren (66-71), studeerde MO boekhouden, kreeg 
een baan op de mavo in Badhoevedorp (tot 74), stapte daarna over naar het door fusies 
ontstane Haarlemmermeer Lyceum, Haalde intussen ook zijn diploma MO 
Handelswetenschappen en bouwde op dat lyceum zijn loopbaan verder uit. Coördinator 
havo, conrector, verschillende taken in het management-team, plaatsvervangend rector. De 
laatste jaren werkte hij op het stafbureau van de grote scholengemeenschap die daar 
onderwijl was ontstaan.  
 



Tijdens de kweekschooltijd in Hilversum werd hij lid van de KVP-jongeren en was in die club 
actief. Hij bleef in Hilversum en Laren waar hij na het huwelijk met Fennie woonde, politiek 
actief. Uiteraard binnen de KVP. Net toen hij op de lijst stond voor de "echte" gemeenteraad  
kreeg hij een baan in Badhoevedorp met woning erbij (dat waren nog eens tijden) en 
verkasten ze daarnaartoe.  
 
JAN BOEKRAAD 
Dinsdag 17 maart is Jan Boekraad overleden. Hij heeft een jaar of tien, twaalf aan leukemie 
geleden. Talloze malen heeft hij in het ziekenhuis gelegen. Vorig jaar januari nog gingen hij 
en zijn vrouw Ria voor een paar dagen vakantie naar Valencia, maar ook daar kwam hij in het 
ziekenhuis terecht en moest er weken blijven om uiteindelijk met een verpleegster aan zijn 
zijde voorzichtig naar Nederland overgevlogen te worden. Ook daarna heeft hij nog 
regelmatig in het ziekenhuis gelegen en heeft hij eigenlijk een beroerd jaar gehad.  
 
Jan heeft de volledige vijf jaar doorlopen op de Ludgerus Kweekschool. In het eerste jaar had 
hij de functie van bellarius. Hij stond bekend als een bevlogen onderwijsman die na zijn 
kweekschooltijd mo aardrijkskunde studeerde en daarna vele jaren les heeft gegeven in het 
Utrechtse middelbaar onderwijs. Hij en zijn vrouw Ria hebben twee kinderen gekregen en 
hebben vijf kleinkinderen. 
Jan is 74 jaar geworden.  

 
 


