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FRATERS EN ANDERE OPVOEDERS / VERZORGERS 
 

Een typisch kenmerk van de R.K. Internaatsopvoeding was de onlosmakelijke verwevenheid van katholiek 

onderwijs en opvoeding van jongeren – aangeboden en georganiseerd door kloosterlingen van hetzelfde geslacht 

als hun pupillen die in meestal in een aanpalend pand (klooster) verbleven.  Op Ludgerus werden dus de ruim 240 

mannelijke leerlingen door mannelijke docenten en opvoeders – veelal Fraters, enkele Lekendocenten en een Priester -  

gevormd, verzorgd en opgevoed tot nieuw opvoedkundig kader van de r.k. kerk.   

 

De religieuze kloosterorde die ons Internaat leidde heet informeel De Fraters van Utrecht. De officiële naam is 

Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart. De fraters waren bijna allen uitsluitend bij de 

leerlingen bekend onder hun kloosternaam. Pas tegen het eind van ons verblijf op het Internaat en op de in 1966 tot 

Pedagogische Academie omgedoopte school kwamen hun burgerlijke namen ook aarzelend in zwang.  

 

Onder voorbehoud van onvolledigheid en mogelijke fouten, herinner ik me de volgende, in zwarte toga geklede 

FRATERS en de functies die ze tijdens ons verblijf uitoefenden: 
 

NO KLOOSTER- 

NAAM 

(Frater …) 

BURGERL. 

NAAM 

(Dhr ……) 

BUN 

DEL 

** 

OPVOEDINGSFUNCTIE 

in het Internaat 

OPLEIDINGSFUNCTIE 

incl organisatie & admin 

01 Polycarpus Delpeut JA Klassenfrater 1e Klas  

Dirigent Scola Cantorum 
“Goede Manieren” 

Verstrekking Schoolbenodigdheden 

02 Philippus Ebbers JA Klassenfrater 2e Klas 

Ziekenverzorger 

Boekhouding 

(Frater Econoom) 

03 Venantius Koebrugge JA Klassenfrater 3e Klas  

04 Hilarius De Booij JA  Docent Handenarbeid 

05 Isidorus Nieland JA Buitenschoolse sport 

Klassenfrater  

Docent Rekenen, 

Algebra, Meetkunde 

06 Winfridus (Wiebe) Piet Brouwer  JA Informeel voorbeeld van 

de houding ‘niets is serieus” 

Docent Kennis Cultureel en 

 Maatschappelijk Leven (KCML),  

maar meer bezig als journalist Dagblad 

vh Noorden 

07 Antoninus Jop JA  Docent Geschiedenis 

08 Celestinus Haastrecht JA Verzorging klassieke platen-
concerten? 

Docent Aardrijkskunde 
Bibliothecaris schoolbib? 

09 Marcellus Goselink   Docent Geschiedenis 

10 Reinaldus Veldhuizen JA Buitenschoolse uitstapjes & 
activiteiten-stimulering  

Örg Toelatingsexamens 

Docent Fysica en Algem  
Didactiek. Stagebegleider, 

Informeel Onderdirecteur  

11 Olav Pieterse JA Kunstzinnige vorming 

Klassenfrater 

Docent Tekenen & Schrijven  

– op LO-akte niveau  

12 Crispinus Schoonenberg JA Internaatsleiding Directeur vd School tot ‘66 

Docent Duits? 

13 Meinardus Gerard Steggink JA Internaatsleiding vanaf ‘66 Directeur vd School ‘66 –  

Docent Opvoedkunde en haar 
Hulpwetenschappen* 

14 Lebuinus Janssen  Entertainer als helderziende 

En Alternatieve Genezer 

 

15 Cornelius Van Bremen   Docent Engels 

16 Monulphus Hoogers  Warme Douche Operator op zaterdag  

17  ‘‘Bijna Dwerg”  Manusje van alles 

‘werkfrater”  

Soms portier 

18 (naamloze frater)   Voedselaansleper en Aktief in de 
Afwaskeuken 

 

19 Mattheus  JA Klassenfrater Overleden tijdens ons verblijf 

20 Patricius  JA  Docent…? 

21 Gonzales  JA  Overleden tijdens ons verblijf  

22 Bernardo  JA Klassenfrater  

23 Felix  JA Klassenfrater  

24 Venantius  JA Klassenfrater  

*  =   De opvoedkunde-hulpwetenschappen die oppervlakkig aan bod kwamen, waren: 

         Algemene Psychologie, Puberteitspsychologie, Denkpsychologie, Leerpsychologie, Dieptepsychologie, Historische Pedagogiek;  
         Filosofie 

** =  Bedoeld wordt of betreffende persoon genoemd wordt in de Afscheidsbundel van onze lichting 62-67:  Nou Tot Ziens dan maar 
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Onder voorbehoud van onvolledigheid en mogelijke fouten, herinner ik me de volgende, strak in het pak zittende 

LEKENDOCENTEN en de functies die ze tijdens ons verblijf uitoefenden gedurende één of meerdere leerkringen. 

Met uitzondering van Ome Toon Sweers, waren ze vroeger alle door de Kweekschool St Ludgerus tot onderwijzer 

opgeleid en hadden ze daarna ‘dorgeleerd’. 

 

 NO NAAM VAKGEBIED OPMERKING 

01 Piet Oomes Nederlandse Taal en 

Letterkunde 

Na zijn 40-jarig jubileum afscheid in ’64 . 

Kreeg toen Openluchtspel “Lucifer” 

aangeboden . Was nationaal bekend van zijn 

boeken en KRO-radioprogramma’s 

02 Burie  Lichamelijke oefening  

03 Roelofse Nederlandse Taal en 

Letterkunde 

 

04 Overmaat Natuurkunde  

05 Ter Braak Opvoedkunde en haar 

Hulpwetenschappen* 

Stagebegeleider B-klas 

Voor de B-klassen: de parallelklassen van A  

06 Overmaat Kennis der Natuur: biologie  

07 Wierink Muziek: Ward  

08 Suasso de Lima  

de Prado 

Muziek : blokfluit , zingen  

09 Spaay Frans  

10 Hiddink Biologie ?  

11 Bijvoet Nederlands  

12 Willems   

13 Anton Sweers 

(Ome Toon) 

Vrije Expressie  

en Opleiding Regie 

Zijn zus, “Tante Annie”verzorgde declamatie. 

Was nationaal beroemd om zijn regie van r.k. 

massaspelen en als uitgever van Toneel- 

stukken bij  “Ons Leekenspel”in Bussum 

14 Gloerich Theorie vh Spreken  

15 Kerkhoven   

* =  De opvoedkunde-hulpwetenschappen die oppervlakkig aan bod kwamen, waren: 

Algemene Psychologie, Puberteitspsychologie, Denkpsychologie, Leerpsychologie, Dieptepsychologie, Historische 

Pedagogiek; Filosofie 

 

R.K. GODSDIENSTIGE VORMING EN OPLEIDING (catechese & catechetiek): Rector Dikhoff  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feiten en andere Wetenswaardigheden over het Verblijf van de Lichting 1962 -1967 

op de Aartsbisschoppelijke Kweekschool St. Ludgerus, resp. Pedagogische Academie Ludgerus, te Hilversum 

 4 

KLASGENOTEN & ANDERE LEDEN VAN ONZE LICHTING 1962-1967 
 
De NUMMERS in het overzicht hieronder zijn die van de Afstudeerfoto 1967. Harrie en Cees zonden je een exemplaar 

en je vindt deze ook in de Power Point Presentatie.  De nummers 45 e.v. verwijzen naar de klasgenoten die het 

Hoofdakte Examen in september 1967 niet  hebben afgelegd en dus in een voorafgaande periode van het Ludgerus-

instituut verdwenen, om welke reden dan ook.  Of iemand ingedeeld was bij de A of B Klas wordt aangegeven in de 

volgende rubriek.  Daarna wordt in de kolom START aangegeven of hij in 1962 al deel uitmaakte van onze Lichting. 

Is dat het geval, dan staat er een X  en prijkt hij op de zwart-witte Groepsfoto uit 1962 die op de volgende bladzijde 

staat. In de kolom TYPERING wordt met een X aangegeven of er over desbetreffend groepslid een typering is 

opgenomen in onze Afscheidsbundel “Nou, Tot Ziens dan maar”, herdenkingsuitgave” onder redactie van G.Kosse, 

H.de Valk en H.de Groot. Tot slot wordt bekend of iemand een INterne kwekeling/student was of dat hij Extern 

verbleef (meestal bij zijn ouders in Hilversum e.o.)  De lezer wordt daarna uitgenodigd om karakteristieken op te 

diepen uit zijn eigen geheugen….! Voor foute meldingen geldt weer: geef ze door! 

 

NO NAAM KLAS START 

IN 

1962 

TY 

PE 

RING 

VERBLIJF Karakteristiek door de 

lezer – gebruik je ouder 

geworden geheugen….. 
A B IN EX 

01 Jos Peters X  X X X   

02 Harrie de Valk X  X X X   

03 Jan Vroonhof X  X X X   

04 Marcel Schrage X  X X X   

05 Hennie Bouwhuis X  X X X   

06 Jan Mulder  X X X X   

07 Ben Hoenderboom X  X X X   

08 Ben Koster X   X X   

09 Cor vd Heuvel  X X X  X  

10 Hans Beemer  X X X  X  

11 Bauke Andringa X   X X   

12 Gerard Staaring  X  X X   

13 Cees Wessels X  X X X   

14 Frank Rokebrand  X  X X  X  

15 Mathieu Robeerst  X  X X   

16 Jos Gerritsen X  X X X   

17 Hans van Benthem X  X X X   

18 Bert Voorn X  X X  X  

19 Frank Pothof X  X X X   

20 Hans Hermans  X X X  X  

21 Wil Brok  X X X  X  

22 Jaap Blokker  X X X  X  

23 Wim Platenburg  X  X  ?  

24 Herman Jansen X  X X X   

25 Wim Wissing X   X X   

26 Hans Ruiter X  X X X   

27 Martin Linthorst  X X X X   

28 Nic Mascini X  X X  X  

29 Wim Boekholt X  X X X   

30 Hans Wesseling  X X X X   

31 Frits Le Roux X  X X X   

32 Ben Preijer X  X X X   

33 Jan Kempkens  X X X X   

34 Leo Scholten  X X X X   

35 Hans van Velzen  X X X  X  

36 Joop Wortman  X X X X   

37 Aloys Buddelmeyer X  X X X   

38 Gerard Kosse X  X X X   

39 Jan ter Beek X  X X  X  

40 Herman de Groot  X X X X   

41 Bert Higler  X X X  X  



Feiten en andere Wetenswaardigheden over het Verblijf van de Lichting 1962 -1967 

op de Aartsbisschoppelijke Kweekschool St. Ludgerus, resp. Pedagogische Academie Ludgerus, te Hilversum 

 5 

   

 

NO NAAM KLAS START 

IN 

1962? 

TY 

PE 

RING 

VERBLIJF Karakteristiek door de 

lezer – gebruik je ouder 

geworden geheugen….. 
A B IN EX 

42 Karel Andringa  X X  X   

43 Henk van Hees  X X   X  

44 Anton de Vries  X X  X   

 TOTAAL 24 20 38 44 31 13  

         

KLASGENOTEN DIE NIET MEEDEDEN AAN HET EINDEXAMEN 5E KLAS – EERDER WEGGGINGEN  

46 Wim Gräper X  X  X  Gestopt 

47 Ton Boogmans  X X  X  Verwijerd 

48 Van Santen  X X   X Gestopt 

49 Wim Smeets X  X  X  Na Akte 41a gestopt 

50 Theo Grömmel X  X  X  Na Akte 41a gestopt 

51 Anton van Wijk X  X  X  Verwijderd 

52 Jan Dekker X  X  X  Gestopt 

53 Wil Schuring X  X  X  Verwijderd 

54 Fried? Kolkman X  X  X  Verwijderd 

55 Jan Roerdink  X X   X Overleden in periode 62-67 

56 Ruud Heikens  X    X Gestopt na Akte 41a 

57 S.Kuylaars  X X   X Gestopt 

58 A.Rog  X ?   X  

 TOTAAL 7 6 11  8 5  

         

         

 

De Typeringen uit onze Afscheidsbundel Nou Tot Ziens dan maar  worden op de volgende bladzijde weergegeven 

omdat niet iedereen een exemplaar van het origineel heeft bewaard.  

 

 
ONZE LICHTING 1962 – 1967  ---  foto genomen na onze ontgroening in 1962 
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TYPERINGEN  

VAN DEGENEN DIE HET EINDEXAMEN AFLEGDEN IN 1967 

 
De teksten zijn overgenomen uit de Afscheidsbundel  NOU TOT ZIENS DAN MAAR – Lichting ’62 – ‘67 

De chaotische presentatievolgorde van toen werd gehandhaafd -- ook de stijl- en spelfouten. 

 

H.JANSEN 
Vanwege zijn lengte is Herman door niemand te overzien. Tijdens de ontgroening was hij “de Friese koe”, hoewel hij 

een import-fries is! In de dronkemansscène uit “Maar een Miljoen”ging Herman veel verder dan op sommige fuifjes, 

waar hij graag present was. Was (is) een goed tennisser. Ondanks veel tijdgebrek werd hij mentor en senaatslid.  

 

GEERT STAARINK  
Correct, precies en toch gemoedelijk. Hield woon- en verblijfplaats, college-oord en ontspanningscentrum angstvallig 

gescheiden. Zijn behoeften waren vooral: benzine, een pilsje, een North State en F 0,05 voor de pont. Woorden die 

hem deden opvliegen waren: internaat, status, rust en onrust, ups en downs. Vooral: een optimist was hij! 

 

FRANK POTHOF 
“Wablief?” Frank ma dan wel de kleinste zijn uit de klas, maar op het gebied van de electronica stak hij ieder de loef 

af.  Op de scooter  moet je hem weliswaar zoeken. Bij de t.v.-programma’s kon je Frank altijd in kleermakershouding 

voor het toestel op de grond vinden… 

 

JOS PETERS  
Vanaf den beginne was Jos een onzer fanatiekste sportlui. Aanvankelijk atletiek, ook wel voetbal, later vooral 

bestuursfuncties. De kwajongen uit onze klas. We zullen hem nog eens ontmoeten als leraar handenarbeid of 

lichamelijke opvoeding. 

 

JAN (ATE) MULDER  
Voor de meesten gewoon Jan uit Makkum (Friesland). Nauwelijks in Hilversum, of Jan snoepte van de andere sexe. 

Bij een zeer bekende dansschool kwam Jan tot volle ontplooiing: hij toonde zich een waar danseur. Maar hij werd dan 

ook ijverig bijgestuurd door de “Bommelse” dochter zelf! 

Tegenwoordig voelt hij zich meer aangetrokken tot de volksdanserij – ahum. 

 

BERT HIGLER  
Typerend voor Bert is zijn eigen uitspraak: “ Ik trek bijna altijd alles in het belachelijke . Het voordeel hiervan is, dat 

geen enkele leraar een serieus antwoord van je verwacht, zodat je altijd buiten schot blijft. Flechmaticus; humoristische 

pessimist. Ziet alles zeer relatief. 

 

GERARD KOSSE  
Groot initiatiefnemer van de vernieuwingsidee betreffende maatschappelijk werk. Ziet er altijd zeer sjiek en duur uit, 

meestal erg bont. Man met magistraal stel hersens: maakt scripties in een paar dagen…. Durft voorts alles en hanteert 

verschillende wapens op illegale wijze zodanig, dat verwondingen niet achterwege blijven… 

 

ANTON DE VRIES  
Vanuit Harlingen werden heel wat pakjes verstuurd naar de flinke zoon in Hilversum. Als mentor heeft hij zich voor de 

B-klas ingezet. Anton is ook de man van de psychologisch getinte opmerkingen in de recreatiezaal. Bezitter van een af 

te keuren wrak van een brommer. Maar hij rijdt nog: het kostte hem een geweldige bekeuring! 

  

HENK VAN HEES  
Een  dankbaar subject om over te schrijven: een man met pit en een wil om de zaakjes door te zetten. Goed redenaar en 

een prettig medehospitant. Hij moest iedere dag op en neer van Hilversum naar Eemnes. 

 

ALOYS BUDDELMEYER  
 De man van het Grolsch. “heppie effe een vloeitje voor me?” Opvallend waren zijn opmerkingen. Hij was handelaar 

in alles en deed naast zijn studie vele karweitjes. Opinie-onderzoek: de ware werkstudent. Zelf moest hij het woord 

zijn waarde geven, hetgeen aardig lukte. 

 

HANS RUITER  
Verwoed kaarter en sportman. Vooral in handbal blonk Hans uit. Houdt wel van een pilsje en heeft op de 

landbouwschool gehospiteerd, waar hij als een heer behandeld werd. Nou ja, dat is hij dan ook wel een beetje! 
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BAUKE ANDRINGA  

Ware Fries: koppig en ietwat eigenwijs. Diep-graver en veel roker. Filosoof in wording. 

 

JOOP WORTMAN  
Hios’Jopie. Zeer bekend. Hield veel van zijn shaggie en scheurde veel te hard op zijn brommer. 

 

BEN KOSTER  
Het imposante figuur van Ben, samen met een pijp, drukt rust, vooral gezag uit. Een persoon, tegen wie je U zegt. Zijn 

wilde haren is hij bijna kwijt… Zit op de rand van de huwelijksboot. Veel geluk! 

 

HANS VAN VELZEN  
Blond haar, blauwe ogen met zonnebril: een man met sex-apeal. Grote mond, klein hartje op de juiste plaats; adrem en 

sinds kort gesignaleerd op een semi-brommer (van zijn moeder, of heeft-ie verkering?) Een ongeluk wordt gevreesd. 

Berucht vanwege zijn Wieberiaanse opmerkingen. Kaartmaniak. 

 

LEO SCHOLTEN  
Leuk, spontaan: fijne kameraad. Ook hij is een van de sportmensen uit onze klas. Zijn spraak verraadt zijn herkomst.  

“Dettutoegoetmeggoan”…. 

 

WIL BROK  
Muzikaal in alles. Koning Eenoog. Studeert Ward, u weet wel van ene heer Wierink. Speelt zeer goed en snel piano. 

Vlijtig orketslid. Vaak nogal pessimistisch. Levensstijl gelijk Mozarts allegro en soms Wagners grave. De groetjes aan 

Woerden. 

 

JAN VROONHOF  
Prefect Jan is het best als volgt te typeren: iemand die op een rechte weg loopt en hem tot het einde toe volgt, zonder 

een zijweg in te slaan. 

 

WIM PLATENBURG  
Van hem weten we weinig. In de vijfde cursus ontmoetten we hem voor het eerst (we: de 5B-klas, tijdens de lessen). 

Als klasgenoot was hij een geschikte kerel; ik ken zijn gezicht slechts met een lach, zeer vriendelijk.  

 

MARTIN LINTHORST  
Rustig persoon, die alles naar eigen goeddunken interpreteert. De rust van de natuur is hem altijd bij gebleven, zodat 

hij “af en toe”de tijd vergeet. Trompettist van topklasse. (annemezuurtje). De laatste tijd is Martin vaak onvindbaar. 

Wij geloven dat hij serieuze verkering heeft met…een onderwijzeres! 

Een man met een veelzijdige belangstelling: met de trompet aan de mond in sportkleren op biologiekamp…. 

 

MATTIEU ROBEERST  
Rustig! Is het vandaag niet, dan morgen wel….maar komen doe ik er. Een vriendelijke, behulpzame en lachvaardige 

medestudent, die zich snel een plaats in de groep wist te veroveren. Zeer bescheiden mens. 

 

KEES WESSELS  
Kees werd geboren te Sappemeer. Twee hartstochten: zeilen en (privé). Haalde in Friesland de voorpagina van een 

landelijk dagblad, doordat hij een intieme strijd tegen een “wilde Fries” wist te overleven. Hij mag de Friese bevolking 

niet meer zo. 

 

WIM BOEKHOLT  
Verwoed verslinder van lec- en literatuur. Ook sigaren, groot en klein waren altijd van harte welkom. Bescheiden 

werker, die zich altijd voor de gemeenschap inzette, vooral als het om barzaken ging. Zijn stiptheid en emotionele 

geladenheid is ons in zijn functie van barkeeper gebleken. 

 

HERMAN DE GROOT  
Valt lichamelijk op door een neiging tot zwaarlijvigheid, die hij de laatste tijd tracht te onderdrukken met liters 

karnemelk. Hij heeft een warmvoelend hart. Wisselende hartfrquentie, naargelang de eisen der situatie… Ruime 

gelaatsexpressie. Herman dwong mij respect af door de enorme werkdrift, de totale inzet van zijn persoon bij de zaken, 

die hij behartigde en last but not least: door te zijn zoals hij was. 
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HANS VAN BENTHEM 
Ah – hans – dreun – watte – weg --- weekend – klarinet – schiet op – Felle motoriek – Truus – Kom op! 

Gehaast en weg istie weer…. 

 

BEN PREYER  
Het fenomeen Ben heeft alles te maken met ontwikkeling: hij wilde zelfs straaljagerpiloot worden of in een raket 

kruipen. Hij wou (wil en zal) meehelpen aan ontwikkelingshulp. Hij WERD Nietzschiaan en koopman…. 

 

JAAP BLOKKER 
Humorist in hart en nieren. Denker van het eerste plan. Dassig; “Figuur”-“lijk”. Als moeder der externen vooral niet te 

vergeten. Grote kameraad, het ga je goed met je verdere studie in de historie! 

 

FRITS LE ROUX  
Zijn naam wordt meestal verkeerd geschreven. Frits: oude man, komiek. Zijn stelling: “Ik ben van mening, dat er meer 

gerotzooid moet worden“.  Vele terreinen ter expressie: drank, studie en liefde. Voor hem de mooiste gedachte:  “het 

blijft een geniale prestatie om aan de verwachting te ontsnappen”.  Naast dit alles ook nog een beroemd handballer. 

 

COR V.D. HEUVEL  
Hardwerkende, sportieve jongeman. Heeft, net als velen, voetsporen op de planken staan. Cor stopt driemaal per dag 

met roken. Alles zal goed komen onder een straffe leiding van een vrouw. (welke nu weer…??) 

 

MARCEL SCHRAGE  
Sociaal kunstenaar; Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt; een grappenmaker met schier sadistische neigingen, 

grijns; acteur en verloofd; zanger, dus toch wel een goed mens, zij het met een lichte “hommelneiging..” 

 

HANS WESSELING  
Hij is een perfectionist, waardoor hij vaak teveel werk doet. Als het hem een beetje tegen zit, is hij gauw pessimistisch. 

Sinds kort gestrikt door een Utrechts onderwijzeresje; waardeert klassieke muziek: blokfluit.  

 

WIM WISSING  
Toen Wim in de tweede klas bij ons kwam zijn enkelen uit pure nieuwsgierigheid een paar maal om hem heen gelopen. 

In de derde klas had Wim een  “naar-links-overhellende”auto voor de deur staan. “Hoteleigenaar en grootgrondbezitter 

van Loenen”. Toch een “reusachtige”kerel. 

 

HENNIE BOUWHUIS  
Met geijkte sporttermen wist hij voor Ha-3 de hand- en volleybalgebeurtenissen   te verslaan. Harde werker; valt bijna 

niet op. Een man die met ieder terecht op kan schieten.  

 

HANS HERMANS  
De eerste jaren een man van de achtergrond, maar hij ontplooide zich als een fanatiek politicus. K>V>P> moest plaats 

maken voor D’66. Hans is allerminst een fuifnummer: we zagen hem zelden….. 

 

JOS GERRITSEN  
Buik, Saab, Tilly en goed student en dan nog geen eens capsonis; opmerkelijke prestatie. Och, die komt er wel…. 

 

BERT VOORN  
Naast de commentaren op de verschillende voetbaluitslagen, was er altijd de mogelijkheid tot een rustig gesprek. Bert 

heeft een overtuigende, geestige wijze van spreken. 

 

BEN HOENDERBOOM  
….Ben met de pet, alleen op de bromfiets.  Ontsproten aan de “Geest” (niet de Heilige, want daar gelooft hij niet in) 

komt zijn griezelige, demonische, maar toch dolkomische gedachtenwereld door allerlei “uitlatingen”tot ons.  

…..zeer droog….tekenproducten…. 

 

HARRIE DE VALK 
Rustig en kalm mens; een goed mens. Oud-hoofdredacteur van Ha-3.Flink sociaal gericht. Hafry heeft een meisje iets 

belooft…..Sterkte en geluk!  
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NICO MASCINI  
Na een langdurige periode landde hij, veroverde zich een plaats, settelde sich en werd zo de man, die hij nu voor ons 

is: betrouwbaar, eerlijk, beschikbaar, aarzelend, ietwat ongrijpbaar, dol op een filosofisch getint gesprek met een 

borrel.   

 

JAN KEMPKENS  
Enthousiast sportbeoefenaar, - trainer en bewonderaar. Dient tegelijkertijd verschillende clubs. Hij behoort tot een 

onafscheidelijke club, die niet bepaald vies is van koarten (Buriaans uitspreken). In een frequent-bezochte 

dansgelegenheid is al het vrouwelijke schoon hem wel bekend, ook al weet niet iedereen dat. ’t pilske omhoog!! 

 

HANS BEEMER  
Het meest opvallendst was “het strakke pak”. Door het verdwijnen van de kuif en het rustiger worden in zijn optreden 

is dit beeld nog sterker geworden. De ware externe, roker en kaarter. Hij kent het evenwicht tussen humor en ernst, 

vrije tijd en studie. 

 

FRANK ROKEBRAND  
Stevig gebouwd. Specialiteit: judo. Keeper bij de lessen lichamelijke oefening. Kenner van Amsterdam: vertelt hier 

veel over bij zijn sterke-verhalenserie. Hield de externentafel op de hoogte van eventuele beatmutaties, maar vond 

weinig gehoor vanwege de ondeskundigheid der tafelgenoten.  

 

JAN TER BEEK  
Onze externe uit Bussum. Het laatste jaar was hij vaak in ons midden in de vrje tijd. Praat eigenlijk te vlug, zodat je 

maar vijf minuten hoeft af te spreken om voor een kwartier te horen spreken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE OVER DE (ST.) LUDGERUS KWEEKSCHOOL C.Q. 

PEDAGOGISCHE ACADEMIE  

 
Voormalig Ludgeriaan RIEN OVERVELDE mag met recht bestempeld worden als ludgerus-deskundige. Hij schreef 

onder meer twee boeken over ons Jiongensinternaat, voedt een website en houdt lezingen.  

Hier zijn de gegevens: 

= Jongens van het Internaat. 2002. ISBN 90-806692-1-0 

= Jaarringen: wegens omstandigheden gesloten.   2004. ISBN 90-806692-2-9  

Beide boeken zijn bij Rien Overvelde (de auteur) te bestellen.  Tel 0575-624734    Email: rovervelde@zonnet.nl  

 

De website van Rien Overvelde is : www.rienovervelde.nl 

Verder:  http://picasaweb.google.nl/rienovervelde    

En:  http://www.slideshare.net/rienovervelde/reunie-ludgerus-2004-59-64   

 

Rien heeft ook informatie over andere boeken die Oud Kwekelingen schreven en hoe St Ludgerus in de regionale pers 

(o.a. De Gooi en Eemlander) werd besproken.  
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