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VOORWOORD 
 
 
 
 
Toen Cees en ik eind 2008 aan de organisatie van deze reünie begonnen, was dat een sprong in 

het diepe. Het was eerder een spontane opwelling dan een weldoordachte keuze. We hadden er 
geen idee van hoeveel mensen we zouden kunnen opsporen en wat voor respons we konden ver-
wachten. De enige voorwaarde die we samen vooraf hadden gesteld was, dat minimaal 25 oud-
klasgenoten tot deelname bereid zouden moeten zijn. 
 
De opsporing van de huidige verblijfplaatsen verliep veel voorspoediger dan verwacht en het en-
thousiasme bij de toekomstige deelnemers was meestal zó groot, dat het laatste restje twijfel al 

snel geheel verdwenen was. De rest was een kwestie van organiseren en dat hebben we met veel 
plezier gedaan. De vele telefonische en mailcontacten die in de tussentijd zijn gelegd en waaruit 
overduidelijk bleek dat ook jullie naar het weerzien uitkijken, hebben dat genoegen alleen maar 

versterkt. De vele tijd die vervolgens in zo’n project gestoken wordt, is dan eigenlijk niet meer van 
belang. 
 

De redactie van het reünieboek heeft nog heel wat hoofdbrekens en menig zweetdruppeltje ge-
kost. Het viel niet mee om uit de talrijke en zeer gevarieerde inzendingen (zowel qua lengte als 
samenstelling) een acceptabel geheel te maken. Vooral het aanpassen, verdelen en inpassen van 
de foto’s kostte veel tijd. We hopen dat het gelukt is om er voor jullie een aantrekkelijk en inter-
essant geheel van te maken.  
 
Tot slot willen we graag iedereen bedanken, die op een of andere manier heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit reünieboek. Allen die hun levensloop en herinneringen op papier hebben 
gezet, degenen die ideeën en voorstellen hebben aangedragen, foto’s hebben aangeleverd, ons 
door Hilversum hebben gegidst of telefonisch hun steun hebben betuigd: al jullie bijdragen hebben 
we zeer op prijs gesteld. 

Een speciaal woord van dank aan Gerard Kosse, die van het begin af aan heeft meegedacht, veel 
constructieve voorstellen heeft gedaan en veel werk heeft verzet met het schrijven van het intro-
ducerend essay en het samenstellen van een cd met foto’s en achtergronden. 

 
Met het doornemen van dit reünieboek kunnen jullie je degelijk voorbereiden. Waarschijnlijk zullen 
veel gebeurtenissen uit het verleden weer worden opgediept tot een “ feest van herkenning ”, dat 
hopelijk zijn hoogtepunt vindt op de reüniedag van 12 september als we elkaar daadwerkelijk weer 
ontmoeten.  
 

Tot dan! 
 
Cees Wessels en Harrie de Valk 
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    WAT BLEEF ERVAN HANGEN…EN WAT KWAM ERNA? 
 

enkele geheugenprikkelende notities van een voormalig 
klasvertegenwoordiger en senator 

 ter voorbereiding op onze (St) Ludgerus Reünie- Jaargang 1962-1967   
 

Amsterdam, 24 juni  2009   
Gerard B.Kosse 

 
 
INHOUD 
1  Op onze eigen manier 
2  Een reünie – een heimweefabriek? 
3  Een Ludger-stempel op ons latere leven? 

4  Onze “Babyboomer-tijd”  
5  Roerige ontwikkelingen buiten & binnen de Ludgermuren  

6  Herinneringen ophalen….. 
7  … en die samen delen op onze reünie 
 
 
1  OP ONZE EIGEN MANIER  

   
De organisatoren van onze reünie in september aanstaande, Harrie de Valk en Cees Wessels, vatten 
hun verwachting en doelstelling van onze feestelijke bijeenkomst kort en krachtig als volgt samen:  
 
“De meesten hebben het (verblijf op St Ludgerus) beleefd als een boeiende, interessante tijd waar 
ze met plezier naar terugkijken.  Ze zijn vooral geïnteresseerd in hoe het hun jaargenoten in de 
post-ludgeriaanse periode is vergaan. Dáár willen wij als organisatoren dan ook de nadruk op leg-

gen, ook in het reünieboek. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het verleden geen rol speelt maar het 
moet geen hoofdzaak worden, eerder een feest van herkenning. Wat andere reünie-organisatoren 

doen of gedaan hebben is hún zaak. Wij doen het op onze manier!”  
 
Met deze notitie sluit ik me graag bij het bovenstaande aan. We zijn ten slotte wat wij leren – en 
dat leerproces stopte niet toen de Ludgerpoort achter ons dicht viel. Terugkijkend konstateer ik 

echter wel dat de Ludger-jaren een bijzonder intense, compacte leerperiode is geweest. We waren 
toen jong, bereikten daarna de middelbare leeftijd, en behoren nu tot de groep senioren. Het mo-
ment van overgang van de ene naar de andere fase kunnen we bijna nooit aangeven. Maar we 
constateren altijd dat we veel hebben geleerd en ervaren, dat voor- en tegenspoed ons ten deel 
viel, dat veel is veranderd – niet alleen ons uiterlijk en schedeldakbedekking….We veranderden 
doordat we veel moesten doormaken. We constateren nu dat iets essentieels anders is geworden: 
in onze houding ten opzichte van onszelf, onze dierbaren en de mensen om ons heen. Onze reünie 

is een feestelijke manier om onze belevenissen tijdens en na de Ludgerjaren op te halen. En we 
zullen ongetwijfeld tot de ontdekking komen dat ons geheugen selectief is. Zelfs over de samen 
beleefde Ludgerjaren zijn er net zoveel verschillende herinneringen en waarderingen als er toen 
klasgenoten waren.  

 
Daarom is het ook zo boeiend om elkaar ons eigen levensverhaal te vertellen – ieder naar eigen 
inzicht, en op zijn eigen manier. 

 
 
2  EEN REUNIE – EEN HEIMWEEFABRIEK1?  
 
Volgens de laatste psychologische inzichten zijn wij  -- de voormalige Leerlingen/Studenten van de 
Ludger-generatie 1962-1967 --  momenteel in een leeftijdsfase beland waarin ons ouder gewor-

den geheugen het mogelijk maakt om herinneringen aan onze jeugd versterkt en levendig op te 
roepen, te beleven, te waarderen en te heroverwegen. Dat vind ik prettig nieuws, temeer daar on-
ze generatie er voor gezorgd heeft dat we een dergelijke terugblik kunnen uitvoeren in de betrek-
kelijke luxe van een comfortabel pensioen en een optimale gezondheidszorg. De ons voorgegane 
generaties hebben dergelijke voorzieningen nooit op een dergelijke grote schaal gekend, en het is 

nog maar de vraag of de ons opvolgende jongeren hetzelfde niveau kunnen handhaven.  

                                                 
1 Ik zinspeel hier op het prachtige, vlot leesbare boek van de Hoogleraar Psychologie-geschiedenis Douwe 
Draaisma: De Heimweefabriek: geheugen, tijd & ouderdom (Groningen, 2008) waarvan het achterkaft mijn ei-
gen insteek voor deze notitie ook verwoordt: De tijd doet niet alleen iets met ons geheugen, het geheugen 
doet ook iets met de tijd. We gaan ons bij het ouder worden beter herinneren wat we vroeger deden en mee-
maakten. 
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De St Ludgerus Kweekschool & Internaat hadden al lang voordat wij er in 1962 ons toela-
tingsexamen deden, de reputatie een instelling te zijn waar 24 uur per etmaal fraters met succes 
in de weer waren om hun interne leerlingen op te leiden tot een rooms-katholiek opvoedkundig 

kader dat de lagere-school-jeugd op het enige rechte, want katholieke, pad kon houden. Boven-
dien nam men aan dat de kwekelingen als onderwijzer een gezagsgetrouwe, culturele en gods-
dienstige voortrekkersrol zouden gaan vervullen in de kleinschalige parochies in de steden, dorpen 
en gehuchten waar Nederland zo rijk aan was. Echter, de maatschappelijke ontwikkelingen in de 

jaren 1960 namen een bruuske wending, samenhangend met de alsmaar toenemende welvaart, 
de kernwapenwedloop, de communicatietechnologie en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Te-
rugkijkend, blijken vooral die twee laatste factoren het leven op St.Ludgerus drastisch te hebben 
beïnvloed. “Onze Fraters”2 liepen zelfs vooruit op de uitkomsten van het Tweede Vaticaanse Conci-
lie (1962-1965)3 dat beoogde de Kerk te moderniseren en aan te passen aan die nieuwe inzichten. 
“Aggiornamento” (bij de tijd brengen) was het adagio! Nog tijdens ons verblijf begon dat moderni-

seringsproces op diverse manieren. En na ons ging het in hoog tempo verder. Het jongensinter-
naatbestel ging op de schop en werd tenslotte opgeheven. De fratergemeenschap dunde dusdanig 
uit dat er na een poos bijna niets van overbleef. En de exclusieve gerichtheid op het onderwijs 
verdween. Het lijkt erop dat de afgestudeerde onderwijzers steeds vaker een ander carrièrepad 

kozen dan de Kerk voor ogen stond toen de fraters hen als jonge broekjes toelieten tot hun elite 
Kweekschool. Tijdens onze reünie zal blijken of dit beeld ook op onze jaargang van toepassing is.  
 

Een op zich altijd al amusante, interessante of zinvolle terugblik op een gedeeld verleden, heeft in 
ons geval een cultuurhistorisch belangwekkend aspect: wij behoren tot een overgangsgene-
ratie die het definitieve einde inluidde van het Rijke Roomse Leven, zoals dat binnen het verzuilde 
Nederland gestalte had gekregen. Wat schertsend, zouden we ons toentertijd “gelovige heidenen 
of secularisten” hebben kunnen noemen. Gematigde hervormers, die meestal zachte, geleidelijke 
veranderingen voorstonden. En die een drastische breuk met het (rooms katholieke) erfgoed uit 
de weg gingen of lang voor zich uit bleven schuiven.  

 
Bij gelegenheid van onze aanstaande reünie lijkt het me van belang om ons te realiseren, dat on-
ze jaargang in de jaren 1960 letterlijk meemaakte dat het verschijnsel “Jongensinternaat, Kweek-
school, Klooster”, een typisch katholieke vorm van opvoeding, in een crisis geraakte en een kleine 
tien jaar na ons vertrek uit Hilversum geheel verdween. Alleen de behuizingen bleven staan, vaak 

omgetoverd tot pakhuis, bejaardenhuis, tapijthal of als kantoor. Het inmiddels 100 jaar oude Lud-

gergebouw was dit laatste lot beschoren en herbergde al snel de burelen van de Evangelische Om-
roep (EO) – dus toch nog een beetje bij zijn religieuze oorsprong gebleven.  
 
Dit gezegd hebbend, vraag ik in de volgende paragrafen jullie aandacht voor even zovele factoren 
die m.i. helpen om gestructureerd terug te blikken op ons eigen verleden. Misschien ontdekken we 
in die bonte verzameling anekdoten, komische belevenissen, hoogtepunten en persoonlijke tegen-
slagen of tragedies enkele rode, gemeenschappelijke draden in het leven dat we toendertijd en na 

de Ludgerus Academie hebben geleid.  
 
 
3  EEN LUDGER-STEMPEL OP ONS LATERE LEVEN?  
 
Het valt me altijd op dat veel oud-leerlingen van katholieke jongensinternaten met gemengde 

gevoelens terug kijken naar hun puberteitsjaren “op kostschool”. Aan de ene kant worden dan de 

voordelen benadrukt van het grondig leren studeren, discipline, hechte vriendschapsbanden, ver-
breding van de culturele belangstelling, actieve beoefening van sport, toneel, muziek en meer van 
die zaken. Aan de andere kant wijzen dezelfde sprekers erop dat ze ´wereldvreemd´  -- in isole-
ment -- waren opgegroeid binnen de hoge internaatsmuren; dat die omheining hen effectief had 
afgesloten van de roerige ontwikkelingen in de buitenwereld en dat het rigoureuze regime van de 
hen opvoedende religieuzen (fraters, paters, broeders en wat dies meer zij) een eenzijdige, katho-

lieke ´hersenspoeling´ was geweest met het doel hen te kneden tot “belangenbehartiger van de 
rooms-katholieke wereldkerk”, zonder voldoende aandacht te besteden aan de affectieve (emotio-
nele) ontwikkeling van hun pupillen. Een opvoeding die het gevoelsleven van de leerlingen ver-
waarloosde, onderdrukte of zelfs misvormd zou hebben, en die hen weinig sociale vaardigheden 
mee gaf voor hun omgang met “het andere geslacht”en met de “wereld buiten de afschermende 
internaatsmuren”. Vaak wordt de terugblik op de eigen internaatsjaren afgesloten met de mede-

                                                 
2  Officieel: de Congregratie van de Fraters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart – kortweg ‘Fraters van 
Utrecht’ 
   
3  Met name liepen onze fraters in hun opvoeding en didaktiek vooruit op de conciliebesluiten in De Verklaring 
over de Christelijke Opvoeding – Optatam totius (28 oktober 1965). Overige belangrijke uitkomsten waren: in-
voering van de volkstaal in de liturgie, acceptatie van democratie en principiële godsdienst- en gewetens-
vrijheid, acceptatie van andere godsdiensten, en de afkeuring van de kernwapenwedloop.  
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deling dat men `die toch niet had willen missen`. Maar men haast zich eraan toe te voegen dat 
men zijn `eigen kinderen nooit en te nimmer op een dergelijk internaat zou plaatsen.`  
 

Ik vraag me bij zulke verhalen altijd af welk stempel onze eigen Ludgerjaren hebben gedrukt op 
ieder van ons? 
Is er zoiets als een “Ludger-stempel” dat we allemaal gemeen hebben? 
En hoe ziet die gemene deler er dan uit? 

 
4  ONZE “BABYBOOMER-TIJD”  
 
Terugkijkend, zullen we het met elkaar eens zijn dat we ons leven voor een groot deel niet in ei-
gen hand hebben gehad. Eén voorbeeld illustreert dit: Degenen onder ons die in het onderwijs zijn 
gebleven, hebben een vloedgolf van onderwijsvernieuwingen meegemaakt of moeten verduren. 

Soms met bittere en pijnlijke gevolgen voor ons eigen leven en onze persoonlijke relaties. Als we 
desondanks ons eigen individuele antwoord willen geven op de hierboven gestelde vragen, dan 
moeten we ons ook realiseren dat onze jaargang behoort tot de ”babyboomers” – de kinderen die 
vlak na de Tweede Wereldoorlog werden geboren en een unieke groep vormen in de wereldge-

schiedenis. Nu we allemaal ons pensioen naderen of al genieten van een vervroegde uittreding, 
moeten we constateren dat we eigenlijk alleen maar vrede en voorspoed en steeds maar toene-
mende welvaart hebben gekend. We behoren bovendien tot de “revolutionaire generatie” – de ge-

neratie die zorgde voor maatschappelijke en economische opbouw, democratisering op alle fron-
ten, secularisatie, opbouw van de collectieve sector, afbraak van de verzuiling, seksuele bevrijding 
en vrouwenemancipatie… Een verwende generatie die als eerste zichzelf ruimhartig bedeelde met 
royale pensioenen, uitkeringen, voorrechten, nog-meer-rechten….en nagenoeg geen plichten. Een 
generatie die zijn eigen genot, geld en geluk najoeg als nooit tevoren vertoond, en die de opvoe-
ding van eigen kinderen doorverwees naar betaalde anderen die er individualisten en materialisten 
pur sang van maakten. Een generatie die een steeds ingewikkeldere en verstikkende regelgeving 

heeft ontwikkeld, een graai- en grijpcultuur tot norm verhief, een stevige ruk naar politiek rechts 
introduceerde, en een bedreigd wereldklimaat achter laat. Maar tegelijkertijd behoren we ook tot 
een generatie die voor het eerst in de wereldgeschiedenis compassie opbracht voor de schrijnende 
leefomstandigheden van het overgrote deel van de wereldbevolking in de zogeheten Derde We-
reld…. 

 

Ik vraag me vaak af in hoeverre wij als Ludgerianen 1962-1967 ook die typische babyboom-
trekjes vertonen? 
Hoe verging het ons maatschappelijk? Financieel? Relationeel? Als opvoeder? Als echtgenoot / 
partner? In de politiek? 
En in hoeverre denken we dat ons feitelijke verleden ‘verklaard’ wordt door onze Ludgerjaren? Of 
door andere ingrijpende gebeurtenissen? 
 

 
5   ROERIGE ONTWIKKELINGEN BUITEN & BINNEN DE LUDGERMUREN  
 
De meeste katholieke internaten waren letterlijk afgegrendeld van de buitenwereld. Bij onze 
aankomst in 1962 was dat ook het geval met Kweekschool St Ludgerus in Hilversum. Maar al in 
1963 werd de Poort op een kiertje gezet door de leerlingen mondjesmaat “naar buiten” te laten 

gaan – liefst in groepjes naar KRO-studio-opnames, naar dansles, naar sportwedstrijden waaraan 

onze HIOS-teams meededen en dergelijke. Ook mochten we per fiets de natuur in of naar Loosd-
recht. Maar dan wel “terugzijn voor 4 uur: voor het Lof” in de Kapel op zondagmiddag.  
Ook kwam de buitenwereld bij ons binnen: via de KRO-radio en enige voorgeselecteerde, katho-
lieke dagbladen en tijdschriften die ruimharig in onze recreatiezalen werden neergelegd. Maar het 
ontging de meeste gestropdaste kwekelingen dat er “buiten’ een culturele revolutie aan de gang 
was waarbij Nozems en Provo’s de boventoon voerden. Studentendemonstraties en -revoltes 

drongen nauwelijks tot ons door. En populaire muziek was alleen mondjesmaat te horen op de ka-
belradio’s in onze recreatiezalen. 
Ook kenden onze twee klassen een verrassend groot aantal (10!) “externen” die dus thuis woon-
den, maar wel aan ons studieleven deelnamen. Doorgaans was hun kleding informeler dan bij de 
‘internen’ het geval was en zij vertelden zowaar over kontakten-met-het-andere-geslacht……uit 
eerste hand! Desondanks bleef hun invloed op de ziens- en denkwijzen van de interne kwekelin-
gen zeer beperkt. En zo wilde Directeur Frater Crispinus het ook houden.  

 

Een “stille revolutie binnen de eigen muren” kwam in een stroomversnelling bij het aantreden 
van de nieuwe Directeur-in-maatpak in 1967(?). Onze Kweekschool werd omgedoopt tot Pedago-
gische Academie en het katholieke voorvoegsel “Sint (St.)” werd verwijderd. Voorzichtige inspraak 
van de studenten werd versterkt met een nieuw statuut van de klassenvertegenwoordigers en de 
Senaat – het gekozen orgaan dat de “studentenbelangen” moest verwoorden en behartigen bij de 
Directeur die zijn zetel in een imposant Kantoor met moderne meubels op de begane grond had 

gevestigd. Deze man stond toe dat de Heren Studenten op de eigen (onverwarmde) kamertjes 
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mocht studeren en daar zelfs gedurende bepaalde uren met collega-studenten mocht verblij-
ven..….zonder dat de surveillanten ongevraagd hun neus om de deur staken. We beseften het 
toen waarschijnlijk niet zo, maar die gedragsregel “ter bescherming en bevordering van de priva-

cy” stond binnen rooms katholiek internaatsland hevig ter discussie!  
De Nieuwe Directeur – met hoofdletters, een eigen ‘krantje’ en zonder pij --  maakte het mogelijk 
dat onze leergang 1962-1967 nog meer dan voorheen baanbrekend aan de slag kon. De Klas-
senfuiven waarbij meisjes van de Amersfoortse Kweekschool per bus – onder toezicht – werden 

aangevoerd, werden losser van sfeer. Over toegekende punten en cijfers kon worden onderhan-
deld en gediscussieerd. Frits Le Roux had zelfs de euvele moed om tijdens een “bezinningsweek” 
in een oud-koloniale villa van de Katholieke Volkspartij (KVP) in Naarden het thema “buitenechte-
lijke sex” aan te kaarten zonder bij voorbaat de kant van de R.K.Kerk te onderschrijven. Onze 
Jaargang ontdeed de “ontgroeningweek” van haar sadistische en vernederende trekjes toen we 
aan de macht kwamen, introduceerde het begrip “ludiek” en lachte hardop! om de tekeningen 

waarmee Marcel Schrage leidinggevenden op de hak nam. Onze Jaargang trad zelf de buitenwe-
reld tege-moet binnen de muziekclub Los Perros Pintados en in onze onverwoestbare Handbal 
Club; stond ook toe dat ik de Kwekelingen Interesse-Missieclub (KIM) transformeerde tot een 
soort Vrijwil-ligerswerkvereniging, en nam de vrijheid om in ons schoolblad H-3 gewag te maken 

van een taboeonderwerp als de verwijdering van medeleerlingen van school. We bewonderden Ton 
Boogmans om zijn rock-and-roll! band ”The Red Rubies” (waardoor hij vaak tot heel laat ‘buiten’ 
mocht blijven), en ga zo maar voort. 

 
 Ik vraag me af of en in hoeverre ons innovatieve gedrag en onze opvattingen afspiegelingen wa-
ren van de omwentelingen in de buitenwereld? Of dat ze zorgvuldig werden aangestuurd door de 
nieuwe Directeur? 
Hoe hielp de nieuwe mondigheid ons bij onze onderwijs- en andere carrières? In onze relaties met 
partner, kinderen, familieleden, collega’s, superieuren en anderen 
En wederom dringt de vraag zich op of en hoe ons feitelijke verleden, ons leven na 1967, ‘ver-

klaard’ of ‘gekleurd’ werd door onze Ludgerjaren? 
 
6   HERINNERINGEN OPHALEN….. 
 
Ieder van ons weet uit eigen ervaring dat herinneringen ophalen wordt vergemakkelijkt met foto’s, 

geuren, bezoekjes aan plekken-van-vroeger, met muziek en met woorden die aan bepaalde activi-

teiten en zienswijzen ‘van toen’ verbonden zijn in ons geheugen. Bovendien zien we de weerslag 
van ons eigen leven om ons heen. We zijn immers allemaal omringd door mensen en dingen die 
een concrete weerslag vormen van ons eigen leven. Ik doel met name op zaken als familie-foto-
boeken, notities, ons huis, onze boeken, cd’s, en andere bezittingen. En bovenal: onze echtgeno-
tes of andere partners, onze eventuele kinderen, onze (ex)collega’s, en onze vrienden en vrien-
dinnen. In sommige gevallen zelfs: onze vijanden en anderen die ons het leven zuur en moeilijk 
hebben gemaakt…. 

 
Terugkijkend blijkt ons leven plotseling een heel, heel erg lang verhaal…. Bovendien een verhaal 
dat vaak erg intiem is, vele voor- en tegenslagen gekend kan hebben, en ook daarom nauwelijks 
gedeeld kan worden met klasgenoten uit een ver verleden. Dat hebben Cees en Harrie zich onge-
twijfeld gerealiseerd toen ze ons vroegen om al vast een selectie te maken uit onze levensge-
schiedenis en die “op een half A-4tje” in te leveren. Ze zullen het ons vast niet kwalijk nemen als 

we ons niet helemaal aan die ‘eis’ houden. We hebben ten slotte allemaal de oude Ludgerge-

woonte meegekregen om ‘de grenzen altijd een beetje op te rekken’… 
 
Degenen onder ons die zich realiseren dat hun herinneringen aan de jaren 1962-1967 diep zijn 
weggezakt, kunnen hun geheugen opfrissen met feitenmateriaal over de St Ludgerus Kweekschool 
dat voorhanden is. Ik doel vooral op externe archieven, krantenknipsels, foto’s en andere materi-
aal dat we zelf bewaard hebben en twee boeken waarop we allemaal al zijn geattendeerd. De hier 

bedoelde boeken zijn geschreven door iemand die deel uitmaakte van de jaargang die de onze 
heeft ontgroend: Rien Overvelde4 Ook zijn er enige (foto)websites5 die veel weggezakte herinne-
ringen weer boven kunnen brengen. 
En tot slot heb je misschien wat aan de lijst met 54 uitspraken die ik als bijlage toevoeg. 
 
7…..EN DIE SAMEN DELEN OP ONZE REUNIE  

                                                 
4 Jongens van het Internaat. 2002. ISBN 90-806692-1-0 en het boek ‘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  
 
5 Allereerst de website van Rien Overvelde zelf: www.rienovervelde.nl 
  Verder: http://picasaweb.google.nl/rienovervelde  
  En: http://www.slideshare.net/rienovervelde/reunie-ludgerus-2004-59-64  

mailto:rovervelde@zonnet.nl
http://www.rienovervelde.nl/
http://picasaweb.google.nl/rienovervelde
http://www.slideshare.net/rienovervelde/reunie-ludgerus-2004-59-64
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Onze feestelijke bijeenkomst op 12 september zal plaats vinden nabij het Lapersveld in Hilversum 
– ongetwijfeld een plek waaraan velen van ons nog sterke studie- en ook verpozingherinneringen 
hebben bewaard. Soms ook herinneringen aan ontmoetingen met vrouwvolk – afspraakjes waar-

van de fraters geen weet mochten hebben.  
Al pratend en luisterend zullen we ongetwijfeld elkaar laten meeleven – met ‘toen’ en met wat ‘er 
na’ in ons leven plaats vond. Uit het grote aantal klasgenoten dat positief reageerde op de uitno-
diging van Cees en Harrie maak ik op dat we allemaal uitkijken naar dat feestelijke weerzien.  

Maar allereerst zullen we de juiste naam moeten opdiepen uit ons geheugen en die dan verbinden 
aan de toch wel sterk veranderde smoelwerken die zich als voormalig klasgenoten zullen aandie-
nen… Ik ben benieuwd! 
 
Gerard 
Telefoon: 020 – 698 2329   /  Email: gerard.kosse@planet.nl   

 
 
BIJLAGE: GEHEUGEN-OPFRISSERTJES 
 

1 Het onderwijzerschap werd gezien als een ‘roeping’ -- vergelijkbaar met die van religi-
euzen. 

2 We moesten een “uitzet” meenemen. Alle kleren moesten van een “wasmerk” zijn voor-

zien.  
3 Frater Reinaldus (Veldhuizen) domineerde tijdens het toelatingsexamen met zijn natuur-

kundige vragen. 
4 Met het kostgeld hadden we weinig te maken ( Fl 1260 in 1963 en in 1968 werd dat  
            Fl 2100, excl. bewassing ). 
5          Wel kregen sommige klasgenoten zakgeld van Frater Econoom. 
6 Privacy was er tijdens het eerste leerjaar helemaal niet. De open slaapzaal kende boven-

dien een surveillant die ook diep in de nacht een rondje liep en in zijn eigen, aangrenzen-
de ‘hok’ sliep. 

7 De hoge muur sloot het enorme complex hermetisch af van de buitenwereld. Als 5ejaars 
student hadden we bovendien de beschikking over een oude villa aan de Soestdij-
kerstraatweg. 

8          Onze post werd niet (meer) gecensureerd of geopend door de fraters.  

9          De ontgroening was voor vele nieuwkomers een nachtmerrie.  
10 De eigen kamertjes vanaf het tweede leerjaar waren niet verwarmd. Die van het 5e leer-

jaar wel. 
11        De binnencour gaf ook toegang tot de enorme eetzaal. 
12        Een leerling uit een hogere klas was de absolute baas aan ieders vaste eettafel.  
13 Het eten werd door ‘werkfraters’ en lekenpersoneel aangesleept in de ‘opschepkeuken’ 

waar ook afgewassen werd. De meeste bewassing liep via de linnenkamer waar een onbe-

kend vrouwelijk persoon de scepter zwaaide. 
14 De wekelijkse (warme) douche werd gesuperviseerd door een rondwandelende frater. De 

badzaal had zo’n 25 afsluitbare hokjes waar de surveillant alleen overheen kon kijken naar 
onze hoofden. Hij draaide de warmwaterkraan open en dicht naar eigen believen, vaak 
onder begeleiding van muziek.  
Onze kweekschool was trouwens een van de eerste internaten die in de jaren dertig een 

dergelijk luxe en op lichamelijke hygiëne ingestelde toestand introduceerde. 

15 De koude douche na het sporten en de gymles van dhr Burie kon je ontlopen door naast 
de stralen water te gaan staan. Je rende je daarna weer in het zweet om op tijd in de vol-
gende les te zijn…  

16 In open boekenkastjes bewaarden we onze leermiddelen. In de recreatiezaal – per leerjaar 
één -- hadden we een soortgelijk kastje voor lectuur en andere privé-spullen. Je kon al je 
schoolbenodigdheden kopen bij frater Polycarpus die daarvoor een ‘winkeltje’ runde in een 

grote kast in de eetzaal.  
17 De dag begon liefst met het bijwonen van een ochtendmis in de kapel. We gaven onze in-

teresse aan door een schoen voor ons bed te zetten (op slaapzaal) of door een ‘deurklok’ 
op het getal 1 te zetten. 

18 De studiedag duurde meestal tot 8.30 of 9 uur ’s avonds. Dan sloot de dienstdoende sur-
veillant – meestal een jonge frater – de boel af. Echte ordeproblemen kende men eigenlijk 
niet met onze klas. 

19 Lekendocenten waren schaars. We kenden vooral de leraar Frans, Spaay, de gymleraar 

Burie, en Oom Toon (toneeldocent, en regisseur van menig ‘lekenspel’; hij was wereldbe-
roemd in katholiek Nederland). Verder natuurlijk de eveneens landelijk (van de KRO) be-
kende docent Nederlands Piet Oomes, de muziekdocent Suasso de Lima de Prado, de pe-
dagogiekleraar Verbraak en een pietleutige leraar biologie wiens naam me ontschoten is. ( 
Overmaat )  

20 Het ‘goûter’ bestond uit melk, karnemelk, thee, boterhammen met gekleurde muisjes en 

dergelijke en was na de les – vanaf ongeveer 4 uur --  in de eetzaal te verkrijgen. 

mailto:gerard.kosse@planet.nl
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21 Daarna werd je geacht te sporten op de buitencour waar ook een “bunker’ aanwezig was 
die bij openlucht-toneelspelen als podium dienst deed. Het laatste groots opgezette open-
luchtspel was ‘Lucifer’ (van Vondel) dat opgevoerd werd t.g.v. het 40-jarig jubileum van 

docent Oomes.  
22 Tijdens ´schoolfuifjes’ waarbij meisjes uit Amersfoort aanwezig waren, letten surveillanten 

er angstvallig op dat je niet met zo’n meisje verdween in die bunker. 
23 Het fietsenhok stond de latere jaren vaak open. Het was een sterk symbool. 

24 Over de muur klimmen deed je voor en na sluikse escapades ‘het dorp in’…. 
25 Als klapvee bij KRO-uitzendingen in de studio aan de Oude Amersfoortseweg verderop wa-

ren we menig zondagsochtend al vroeg “buiten” 
26 Een enkele leerling werd verwijderd zonder dat we de redenen precies leerden kennen. 
27 Misdienaar zijn werd door velen op prijs gesteld.  
28 Lidmaatschap van het goed klinkende Kerkkoor  --  Schola Cantorum -- had minder status, 

maar gaf je tal van gelegenheden om aan de huiswerkroutines te ontsnappen. 
29 De Kwekelingen-Interesse-Missieclub(KIM) had een eigen “missiebibliotheek” naast de pi-

anocellen. Daar kon je zowaar een poosje onbespied door surveillanten het een en ander 
uitvreten en onderzoeken… 

30 In de fraaie kapel steeg de wierookgeur in wolken omhoog naar het balkonnetje waar een 
paranormale geneesheer/frater de mis bijwoonde. Hij had zijn praktijk naast de zieken-
boeg en trakteerde ons soms op staaltjes hypnose en telepathie.  

31 Fietstochten naar Crailoo en de verdere heidegebieden, werden soms ook benut voor pu-
berale verkenningen van eigen en andermans seksualiteit. Angst voor onbekende seksuele 
zaken was trouwens een onderwerp waar niet over gesproken mocht worden. Masturbatie 
was ook zo’n taboe. 

32 De kapelaan (rector genaamd) werd door sommigen verdacht van het schenden van het 
biechtgeheim. De nieuwe Rector Dickhoff leek zich daar echter niet aan te bezondigen.  

33 Eddie Marchena – een Antiliaan uit een hogere klas – verdween van school toe het gerucht 

opdook dat hij “een kind verwekt” zou hebben.. een doodzonde dus…. 
34 De kratjes met flessen jenever voor de fraters werden bij hun eigen, riante ingang afgele-

verd. 
35 Van de didactiek die op ons werd losgelaten, weten we eigenlijk niets. Van de fraterorde 

die ons leven in de greep had, ook niet. We accepteerden de “Fraters van Utrecht” als een 

fait accompli. 

36 Studieboeken uit de latere leerjaren kunnen ons wat meer vertellen over hun didaktiek en 
pedagogische visie. 

37 De politiek deed pas laat zijn entree binnen de muren. Er was weinig politiek besef bij de 
studenten. 

38        Het Vaticaans Concilie oefende een sterke invloed uit via de nieuwe rector Dickhoff. 
39 Frater Venantius had zijn naam mee en verscheen zelfs op TV met een of andere katholie-

ke komiek. 

40 Kaarten was een bezigheid waar menigeen geen enkele zin in had. Toneel was daaren-
tegen bij velen geliefd. 

41 De opvoering van een door mezelf geschreven klucht tijdens de verjaardag van Frater Po-
lycarpus viel bij de leiding niet in goede aarde omdat ik kunsttieten had voorgebonden. 

42 De verhipte blokfluit kon er bij velen niet in. De muziekmethode “Ward” ook niet. De mu-
ziekdocent bleek echter sympathiek en flexibel met beoordelingen. Het was een docent 

van Portugees-Joodse afkomst: Carel Suasso de Lima de Prado.  

43 De existentiële psychologie/fenomenologie van Luypen ging de meeste van ons ver boven 
de pet. 

44 De zwart-wit films van Bergman vielen in goede aarde. Ook de leiding vond het goed als je 
die ging zien in het filmhuis van Grand Hotel Gooiland. (Wat je daarna deed….kwam die 
leiding niet ter ore). 

45 Volgens geruchten waren sommige fraters van het handje…. Wat dat precies was, wisten 

weinigen onder ons. Ik althans had nauwelijks enige notie…..  
46 De heren van de vijfde klas hadden niet alleen een eigen eetzaal en verwarmde kamers. 

Ze waanden zich te behoren tot een verheven kaste. En ze gedroegen zich er ook zo naar.  
47 Vriendschappen werden door de fraters met argusogen in de gaten gehouden. We wisten 

niet waarom. 
48        Opvoeden tot zelfstandigheid was een loos begrip. Alles was tot in de kleinste details al 
            voor ons geregeld en bedisseld. 

49 Als senator kon je bij de latere “nieuwe directeur” Frater Meinardus (Steggink) heel wat in 

de melk brokkelen. De man hield van weerstand en een eigen mening. Hij respecteerde 
die zelfs….op voorwaarde dat je uiteindelijk wel deed wat hij wilde. 

50 De sporthelden  -- vooral bij handbal -- hadden een bijna goddelijke status. HIOS was 
trouwens een sportvereniging die menigeen in de ban hield. 

51 Ons leerlingen/studentenblad Ha-3 zag er prima uit en de redactie ervan nam een steeds 
vrijere opstelling bij de kopijkeuze. Het blad was dan ook al snel uitgelezen als het een-

maal verscheen.  
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52 Muziekbeoefening was er in alle maten: van een band als “The Red Rubies” tot een 
Schoolband (Los Perros Pintados?) die zelfs op TV verscheen.  

53 De rigoureuze ordening van ons leventje leidde tot opmerkelijk weinig protest. Achteraf 

haast onbegrijpelijk. 
54 Sommige studenten ontwikkelden een flinke aversie tegen godsdienst en verwante zaken. 

Anderen juist niet. Toch kreeg iedereen hetzelfde portie katholicisme over zich uitgestort.  
55 Je kreeg een of meer diploma’s mee als je Ludger verliet: een Lagere Akte, een Hoofdak-

te, en soms zelfs een LO-tekenen of LO-handenarbeid akte.  
 
Ga zelf gerust door…en spin je eigen verhaal s.v.p. 

 
 

     Aan onze vrijheidsdrang werd door Meinardus  zelfs een extra editie gewijd ! 
 
 
                         LUDGERIAANSE MEDEDELINGEN 

 
1e  Jaargang   No. 24     5 mei 1967    Extra Editie 
 
Er beginnen me zo langzamerhand verschillende zaken erg hoog te zitten. 
Laat me mijn hart maar 'ns luchten ! Jullie roepen om meer vrijheid, meer 
verantwoordelijkheid, meer democratisch beleid etc. Allemaal heel mooi. 
Maar ik blijf zitten met de moeilijkheid, dat er niet weinigen zijn, die zich ach-
ter de 
schone zaken verstoppen om "hun eigen goddelijke of ongoddelijke gang te 
gaan". Men doet maar....Men rommelt maar wat aan ! 
Men regelt zelf wel voor zichzelf naar de maatstaf zin of geen-zin. Overleg en 
bespreking schijnen voor sommigen moeilijke begrippen te zijn. 
 
Voorbeeld 1 : Gisterenmiddag waren er 70 personen niet aan tafel. Van 51 
personen was niets bekend, er was geen overleg gepleegd. Er is dus eten klaar 
gemaakt voor 51 personen zonder dat dit nodig was. Hoe zal "de keuken" 
daarop reageren? Vanzelfsprekend verliezen we zo onze goodwill. 
 
Voorbeeld 2. : Door de Senaat is een regeling getroffen betreffende het op-
staan. Eigen verantwoordelijkheid ! ! ! Accoord ! Maar nu zijn er heel wat die 
blijven liggen tot aan "het nippertje”. Er zijn er ook die over het nippertje 
heen gaan, Anderen maken brood klaar, weer anderen eten niet en een derde 
groep moet haastig ’n paar minuten voor half negen nog snel een paar boter-
hammen achter de kiezen werken. Men rommelt maar wat aan. 
 
Voorbeeld 3.: De lessen worden stilgelegd - en dat wil wat zeggen om jullie 
de gelegenheid te geven om de film te zien bij gelegenheid van bevrijdings-
dag. Via de Senaat voor elke leerling en student is in de bioscoop een plaats 
gereserveerd. Resultaat : tientallen nemen een extra vrije middag, kruipen in 
bed, studeren of rommelen wat, gaan naar Loosdrecht. Hallo !  
En niet één leerling of student heeft overleg gepleegd. 
 
Voorbeeld 4: Afgelopen donderdag - Hemelvaartsdag - waren er verschillen-
den van jullie 's morgens niet in de kapel. Men had zelf wel regelingen getrof-
fen. Ook hier : niet één pleegde van te voren overleg. Men deed maar ! 
Zo zou ik door kunnen gaan. Ik ben inderdaad nogal ontstemd. Ik zal me te-
gen chaos en andere vormen van stijlloosheid krachtig blijven verzetten. Als 
er de komende dagen maatregelen komen, weest daarover dan niet verbaasd. 
Jullie dwingen me daartoe, 
 
Uw directeur 
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       HOE IS HET ONS IN AL DIE JAREN VERGAAN ? 
                                      LEVENSLOPEN EN HERINNERINGEN 

 

 

 

KAREL ANDRINGA  

 

Ik zou Arnold Rog moeten zijn, maar ik verliet al na 2 maanden de opleiding. Karel Andringa nam 
mijn plaats over, dus laat ik hem aan het woord:  

Ik woon waarschijnlijk in een van de kleinste dorpen van Friesland, 
want dat ik terug zou gaan naar Friesland stond wel vast.  
Ons dorp bestaat voor 2/3 deel uit het dak van de school en het 
dak van de kerk.  
Als specialist in tweetalig onderwijs, in combinatie met het lesge-

ven aan combinatieklassen, heb ik vele jaren met erg veel plezier 

in dit dorp en zijn omgeving gewerkt en gewoond. Ik woon op 
steenworp afstand van Sneek.  
Ik ben 40 jaar getrouwd met Marijke, heb drie kinderen en 6 klein-

kinderen, waaraan ik ontzettend veel plezier beleef. Ik fotografeer erg graag, maar sta zelf liever 
niet op de prent. Ik fiets veel.  

 
Na mijn studietijd ben ik in St. Nicolaasga beland. In mijn vrije tijd studeerde ik in Groningen voor 
de MO-akte handvaardigheid. Ik heb in dit vak een aantal jaren lesgegeven aan de Middelbare 
Landbouw School, maar mijn hart lag toch bij het lager onderwijs. Vanaf mijn 30-ste ben ik direc-
teur van de basisschool te 
Reahûs geweest en de laatste 2 
jaar ook van de school van  

Woudsend. Ik heb veel bestuur-
lijk werk verricht. 

Ik ben nu 65 en met pensioen. In 
het huis waarin ik woon geniet ik 
nog alle dagen van het prachtige 
uitzicht en de steeds wisselend 
wolkenpartijen. Ik woon aan een 

van de oudste polderdijken van Friesland, meer dan 42 km lang. Een dijk die de inwoners van gro-
te gebieden moest beschermen tegen het water van de Middelzee.  
 
We hebben nog steeds goede contacten met een aantal andere klas-
genoten getuige de pas-de-deux van Leo Scholten, en Joop Wortman 
aan de boorden van de Langweerder Wielen.  

 
 
 
 

 
 
 

 
Mensen, tot ziens op 12 sept. 

 
 

HANS BEEMER 
 
In 1967 werd ik onderwijzer in Houten. Ik had verkering en na een jaar trouwden we. Ik had in-
middels gesolliciteerd naar baan met huis en dat gevonden in Zeddam. Dat was een gelukkige tijd. 
Ik studeerde pedagogiek en wiskunde en we kochten onze eerste auto. Onze dochter Hanneke 
werd er geboren. Hans van Velzen heeft in die periode nog enige tijd bij ons in huis gewoond. Toch 
bleef Utrecht trekken en dus solliciteerde ik na enige jaren naar een hoofdenfunctie in het toenma-

lige Jutphaas (later Nieuwegein) In 1971 werd ik daar hoofd der School zoals dat toen nog heette. 
Een van mijn collega’s daar werd enige tijd later onze klasgenoot Wil Brok. In 1972 werd onze 
tweede dochter geboren. Omdat er veel kinderen met leerproblemen op de school zaten, besloot in 
de BO-vakstudie LOM te gaan volgen. Toen ik die cum laude had afgesloten werd ik gevraagd door 
de KOV een LOM- school op te richten in Zuidwest Utrecht. Daar ben ik in 1975 mee begonnen. Ik 
heb die school 18 jaar geleid. Hij was uitgegroeid tot een school met een IOBK, VSO en kernafde-
ling totaal 12 groepen. In 1993 kreeg ik een groot conflict met mijn schoolbestuur hetgeen leidde 
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tot ‘n rechtszaak met als rechterlijk oordeel: eervol ontslag met behoud van salaris tot aan het 
pensioen. Kort daarop richtte ik mijn eigen bedrijf op Bureau Formant voor Interim-management 
onderwijs (Ik heb Management voor Non-profit gestudeerd) en ouderbegeleiding bij scheiding. In 

dat kader heb ik o.a. meegewerkt aan de totstandkoming van het ROC midden Nederland. Daar-
naast doe ik vrijwilligerswerk o.a. voor de Zonnebloem en de Stichting Noodopvang Dakloze 
Vreemdelingen Utrecht.  
 

Mijn beide dochters zijn getrouwd en we hebben vier kleinkinderen, 3 jongens en één meisje. 
Kortom, we zijn 40 jaar getrouwd, gelukkig en gezond.  

 
TON BOOGMANS 
 
Wie schetst mijn verbazing – ja wie? – toen ik op de laatste schooldag van klas 2 in de aula van 

frater Crispinus te horen kreeg dat “onze vriend Boogmans” het in Hengelo zou proberen. Het was 
een donderslag bij heldere hemel. 
O.K. de school had zich niet aan mij kunnen aanpassen, maar om mij dan maar direct te verwijde-
ren, viel mij, en zeker mijn ouders, rouw op het dak. 

Mijn verblijf op de Aartsbisschoppelijke Kweekschool Ludgerus mag dan van korte duur zijn ge-
weest, het is zeker niet ongemerkt aan mij voorbij gegaan en ik denk nog steeds met plezier, en 
een beetje weemoed, aan die tijd terug. Vooral de omgang met Frits Le Roux, Fried Kolkman en 

Marcel Schrage staan in mijn geheugen gegrift. Wat hebben we gelachen met onze “cabaret-
voorstellingen” voor o.a. de scouting en ook nog eens voor de meisjes kweekschool in Amersfoort. 
Frater Venantius heeft ooit nog eens voorgesteld de opbrengsten van deze voorstellingen te done-
ren aan een liefdadigheidsdoel; maar wij vonden dat wij dat zelf waren en hebben zo ons karig 
zakgeld aangevuld.  
Eén keer hebben we op het punt gestaan om van school gestuurd te worden. Dat was toen Fried 
Kolkman een buks (!) mee naar school had genomen. Vanuit het raam van onze kamertjes scho-

ten we op kraaien en meeuwen, maar toen we ook op ramen van leerlingen van de 3e klas scho-
ten, brak de pleuris uit. Frater Crispinus nam alles nogal sportief op en we zijn er met een waar-
schuwing van af gekomen. 
Ook heb ik nog in een bandje “The Red Rubies” gespeeld. Voor slechts fl.25,- per avond traden we 
op, maar we hadden gratis drinken. Dit was zo aanlokkelijk voor Frits, dat hij een keer een avond 

op het toneel heeft staan “play-backen” met een elektrische gitaar zonder snoer (!) om zo gratis 

mee te kunnen drinken. 
Na dergelijke optredens kwamen we nog wel eens erg laat thuis en dat was misschien het begin 
van het einde. Ik ben inderdaad naar Hengelo gegaan, heb met goed gevolg de opleiding afge-
maakt. 
Na Hilversum ben ik naar de kweekschool in Hengelo gegaan, waar ik ook (om onverklaarbare re-
den) bijna van school verwijderd zou worden. Gelukkig heeft Loes- toen mijn verkering, nu mijn 
huidige vrouw - mij op het rechte pad weten te houden. Ook op deze school heb ik veel plezier ge-

had. Na de kweekschool volgde de dienstperiode: geen echt succes. Gelukkig kon ik na 1 jaar de 
dienst uit en ben ik les gaan geven op de lagere school in Schalkhaar. 
Het eerste jaar had ik 47 leerlingen in de klas en het tweede jaar zelfs 
een tijdje 53 leerlingen. Gelukkig kreeg ik al snel hulp en zo stonden 
we met twee onderwijzers voor één klas. Na 3 maanden kregen we 
een noodgebouw erbij en kon de klas gesplitst worden. Na twee jaar 

ben ik toen naar de lagere technische school in Deventer gegaan waar 

ik 4 jaar gewerkt heb, met een geweldig team. Wat hebben we daar 
hard gewerkt, maar ook veel plezier gehad. Daarna ben ik als leraar 
Engels aan de slag gegaan op de mavo in Raalte, waar ik al die tijd ge-
bleven ben. Wel zijn we op het laatst (in 97) nog gefuseerd met de an-
dere scholen voor voortgezet onderwijs in Raalte. Zo werden we van 

een redelijk overzichtelijke school van 500 leerlingen ineens een school van 3000 leerlingen. Daar 

heb ik eerlijk gezegd wel moeite gehad en ik was dan ook blij dat ik na ruim 40 dienstjaren kon 

stoppen met werken. 

 
HENNIE BOUWHUIS 
 
Deze Sallander (Broekland) is in 1969 getrouwd met Agnes uit het Twentse Reutum.  
Ze is in het hoofdaktejaar enkele malen op een feestje in Hilversum geweest. We zijn in genoemd 
jaar neergestreken in het mooie Haarle op de grens van Salland en Twente. Dat is ons zo goed be-

vallen dat we er niet meer zijn weg gegaan. Ik heb daar van 14 april 1969 tot 1 mei 2006 steeds 

op dezelfde school gewerkt. Saai? Nee hoor, al die jaren heb ik voldoende uitdaging gezocht om 
scherp te blijven. Goede momenten waren het in gebruik nemen van een nieuw schoolgebouw, de 
functieverandering en het volgen van de Magistrum-opleiding. 
Sinds eind 1982 heb ik de leiding gehad over de ‘Op Weg’–school die meestal tussen de 180 en 
230 leerlingen telde. Aan het begin van mijn loopbaan werkte ik in een team met uitsluitend man-
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nen, op het eind had ik nog maar twee mannelijke collega’s; een beeld dat iedereen zal herken-
nen.  
Naast het harde werken voor de school, heb ik steeds tijd gevonden om actief te zijn met hobby’s.  

Binnen natuur-en milieuvereniging IVN ben ik in onze gemeente op vele fronten actief (geweest ) 
als voorzitter, lid van enkele werkgroepen, organisator van een  natuurgidsencursus, schrijver  van 
artikelen in de krant en (mede-) auteur van enkele regionaal getinte natuurboeken. Agnes en ik 
doen samen vrijwilligerswerk voor Vereniging Natuurmonumenten, die bij ons dorp 1000 hectare 

natuurgebied beheert. Bij de natuurhobby past ook mijn interesse voor heemkunde; sinds mijn 
prepensioen kan ik veel tijd besteden aan de plaatselijke historische vereniging.  
Fysiek probeer ik fit te blijven met tennissen; ik heb uit nostalgische overwegingen zelfs  nog het  
houten racket uit de Ludgerustijd! Daarnaast is onze achtertuin, de Sallandse Heuvelrug, natuur-
lijk een geweldig gebied om te wandelen of te fietsen. De plaatselijke voetbalclub, sv Haarle, kan 
tijdens de competitie meestal op mijn support rekenen. Treinreizen gaan meestal richting musea in 

de grote steden. 
Onze kinderen Dione en Rob wonen respectievelijk in Hengelo (O) en Zwolle; Haarle ligt ook daar 
tussen in! De drie kleinkinderen wonen gelukkig niet zo ver bij ons vandaan. 
We hopen nog jaren op ons mooie plekje te kunnen blijven wonen. 

 
WIL BROK 

Na de studie heb ik een jaar op diverse scholen in Utrecht gestaan. In augustus  
1969  kon ik op de Mariaschool in Oudewater beginnen in groep 3. Omdat ik in-

tussen met Anneke van Straalen was getrouwd, keek ik uit naar een baan in 
Jutphaas, waar we zijn gaan wonen en na een jaar in Utrecht te hebben ge-
werkt, kon ik via Hans Beemer, die daar net hoofd van de Rijnhuyseschool was 
geworden, in het piepjonge Nieuwegein aan het werk.  
In 1977 werd onze dochter Muriël geboren.  
Op de Rijnhuyseschool heb ik tot 1991 gewerkt, waarna ik op de Lucasschool 

Batau in Nieuwegein terecht kon. Daar heb ik tot 2006 gewerkt. 
 
In Nieuwegein werk ik nu als vrijwilliger bij de Historische Kring Nieuwegein.  
Verder speel ik nog steeds piano. 

Als herinnering aan de “Pedagogische Academie”-tijd draag ik de cultuurschok die ik kreeg, toen 
ik van de strak georganiseerde Beverwijkse Kweekschool op de Ludgerus academie terechtkwam. 
Dansen met de meisjes uit Amersfoort en in het weekend met de meisjes van de Monnikenberg 

was voor mij een heel nieuwe wereld.  

 
JOS GERRITSEN 
 
Na mijn periode op de Ludgerus heb ik eerst mijn dienstplicht 
vervuld. Dit heb ik niet als prettig ervaren. Het meest positieve 
uit die tijd is, dat ik op 12 oktober 1967 ben getrouwd met Til-

ly. Een aantal van jullie zal zich haar nog wel herinneren, om-
dat zij meer dan eens op de Ludgerus geweest is. Inmiddels 
zijn wij 42 jaar getrouwd, hebben twee zoons en zijn opa en 
oma van vier kleinkinderen.  
Na mijn diensttijd ben ik als onderwijzer begonnen op de Bier-

straatschool in Deventer. Die school stond in een niet zo goed 

aangeschreven wijk en de kinderen waren niet zo gemakkelijk in de omgang. Ik herinner mij nog 
de eerste schooldag, waarop ik van een van de kinderen een trap tegen mijn scheenbeen kreeg. 
Na een ruime inwerkperiode leerde je de kids beter kennen en kon je ermee lezen en schrijven. 
Toch ben ik na twee jaar een andere school gaan zoeken, ik had weinig op met mijn collega’s in 
Deventer. In 1969 ben ik terecht gekomen in Vaassen, een dorp op de Veluwe, vijf kilometer van 
mijn geboorteplaats Apeldoorn. Daar ben ik begonnen op de Gerardus Majellaschool, de enige ka-
tholieke school in het dorp. Na een jaar werd er een tweede katholieke school gesticht. Tegen mijn 

wil, ik had het op de GM uitstekend naar mijn zin, ben ik overgeplaatst naar de Krugerstee. Tot 
1985 heb ik daar als onderwijzer tot mijn tevredenheid gewerkt. In dat jaar ben ik na een uitge-
breide sollicitatieprocedure benoemd tot directeur van de Krugerstee. Dat is mij goed bevallen. 
Naast het directiewerk stond ik nog twee dagen voor de klas. Juist het werken met kinderen heeft 
mij altijd geraakt. 
Na mijn afscheid op 61-jarige leeftijd, heb ik op de Krugerstee nog een aantal jaren als vrijwilliger 

gewerkt: ik nam allerlei testen af, waardoor ik nog contact hield met de kinderen. Vanuit mijn tuin 

heb ik zicht op het “ Meester Jos Plein “van de Krugerstee en nog steeds contact met “mijn”school. 

 
 
WIM GRÄPER 
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Na mijn kweekschoolperiode ben ik in Hilversum blijven hangen. Onze toenmalige Biologie leraar 
dhr Willems zat in een schoolbestuur in Hilversum-Zuid. Daar werd een nieuwe school gesticht en 

men had ook leerkrachten nodig. Uiteindelijk heb ik 30 jaar op die basisschool 

gewerkt.  
Op een gegeven moment had ik het basisonderwijs gehad (bemoeizucht van 
vele ouders) en ben toen gevraagd op te komen werken op een grote scholen-
gemeenschap in Almere-Buiten. Ik ben daar begonnen als docent verkoop en 

maatschappijleer en meteen mentor van een groep jongelui van 15 en 16 
jaar. Later ben ik helemaal overgegaan op het vak Nederlands, wat je trou-
wens allemaal mag geven met onze “oude opleiding”. De laatste 5 jaar ben ik 
bezig geweest met een LWT klas. Een groep jongens en meisjes die in de 4e 
klas VMBO-BBL nog maar 2 dagen op school een kleiner vakkenpakket volgen 
en daarnaast 3 dagen in de praktijk (stage) werken. Een hele leuke en afwis-

selende periode.  
Op 1 januari 2009 ben ik met FPU gegaan en het bevalt ons (mijn vrouw en ik) uitstekend. We 
verkassen veel naar ons appartement op wielen in Oostenrijk en vermaken ons op veel andere 
plekken met de sleurhut. Privé hebben we het lekker naar ons zin, redelijk tot goed gezond. Twee 

kinderen, ondertussen 36 en 29 jaar, en van beide 2 kleinkinderen. Als we thuis zijn passen we 
regelmatig op of we nemen ze mee op vakantie. Natuurlijk ben ik niet gestopt met sporten. De 
eerste jaren ben ik nog verder gegaan met volley- en handbal. Daarna heb ik alle diploma’s ge-

haald om training te geven en te coachen. Net niet de eredivisie gehaald. Op dit moment volleybal 
ik weer bij de “oudjes” en begeleid nog steeds jonge trainers om het kader van onze vereniging op 
peil te houden en te brengen. Ik kijk erg uit naar de 12e september en het moet een fantastische 
dag worden.  
Gegroet allemaal en tot dan. 
 
P.S. Mijn straatnaam is de mooiste van allemaal ; Ludgeruslaan.   

 
 

THEO GRÖMMEL 
 

Mijn verhaal vanaf 1966 tot heden. Tijdens mijn hoofdakteperiode in 

Hilversum zag ik het halverwege het jaar niet meer zitten en ben ge-
stopt. Terug naar Groningen en wat te doen? Heb een poos gevaren 
op de kleine vaart met een 450 ton coaster op de Noordzee, het Ka-
naal en de Oostzee. Zelfs met orkaankracht wist ik achter het roer 
overeind te blijven en dat sterkte me zo, dat ik toch maar besloot 
om alsnog de hoofdakte te halen en wel op de Rijkskweekschool in 
Groningen.  

Na het behalen van het diploma kon ik onmiddellijk aan het werk op 
een nieuwe katholieke basisschool in een nieuwe wijk in de stad. 
Daar heb ik 10 jaar lesgegeven in bijna alle klassen en gemengde 
klassen (2 t/m 6) met als favoriet vak: handenarbeid. De appel valt 
niet ver van de boom…. pa was timmerman.  
Ondertussen getrouwd met Elma in 1973; we hebben twee kinderen: 

Marjolein (1976) en Paul (1978). We vormen een gelukkig gezin en 

de kids doen het goed: arts en makelaar.  
Op een dag in 1980 terwijl ik weer handenarbeid gaf, werd ik verrast 
door de directeur van een lom/mlk school in Groningen, die me 
vroeg of ik bij hem wilde komen werken; vaste groep en handvaar-
digheid geven aan alle groepen van de bovenbouw. Zo kwam ik te-
recht in wat nu het speciaal basisonderwijs heet. Het was iets geheel anders: minder accent op de 

leerstof en meer sociaal bewogen zijn. Ik dacht dat ik 10 jaar ervaring had, maar de eerste maan-
den waren een ‘hel’. Ik dacht dat ik het niet meer kon: dat lesgeven, maar geleidelijk aan kwam 
gewenning en met name de goede band met collega’s en de kinderen doet toch wel goed. Met na-
me dankbaarheid van kinderen en hun ouders is me bijgebleven. Ik ben er dan ook 28 jaar geble-
ven en ook nu weer zo’n beetje overal voor inzetbaar. Allerlei leeftijdsgroepen gehad en van speci-
alist handvaardigheid werd ik in de jaren 90-tig meer een ‘specialist’ in computers. Van alle leraren 
was ik de eerste die zo’n apparaat had en daarmee gelijk benoemd tot ict-er. De laatste jaren 

geen groep meer gehad, maar voor 3 locaties was ik de ict-specialist: ontwikkeling, onderhoud en 

werken met laptops voor, met name de dyslectische leerlingen.  
Leukste herinneringen: toch wel de jaarlijks terugkerende schoolkampen op Ameland. En wat doe 
ik nu: sinds augustus 2008 met de VUT Hobby: atletiek, training geven en zelf nog lopen (mara-
thons) En wat ons, Elma en mij, nog meer bezighoudt: de 2 kleinkinderen.  
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HERMAN DE GROOT:  GEKWEEKT EN AAN DE GANG 
 

Daar kwam ik snel achter: de pastoor van mijn parochie in Utrecht bepaalde 

wat ik moest doen en waar. Ik werd lid (van het bestuur) van de onderwijzers-
bond en vanuit die hoedanigheid moest ik zitting nemen in diverse commissies, 

gemeentelijke werkgroepen en andere organisaties. Ik was dus behoorlijk 
druk. In de grote vakantie gaf ik leiding aan de kindervakantieweken in Olde-
broek, waar de Gemeente Utrecht een buitencentrum had (en nog heeft). Elke 
week kwamen er twee bussen met kinderen die een week vakantie aangebo-
den kregen door de Gemeente. Prachtig werk. Het werk in de commissies deed 
je netwerk groeien en ik wilde onder de druk van de Pastoor uit. Aan het einde 
van het eerste schooljaar heb ik gewoon ontslag genomen: ik was nu vrij om 

te gaan en te staan waar ik wilde. Op de school (voor debiele jongens) was een vacature. Ik werd 
aangenomen en heb daar met plezier 38 jaar gewerkt. (Trouwens hier werkte Mijnheer Gloerich 
als spraakmeester. Hij overleed in 1969 na een kleine operatie aan een ingroeiende nagel!). 
Door het opgebouwde netwerk heb ik naast de vaste aanstelling op de dagschool veel in andere 
branches gewerkt om niet zoals sommige collega’s binnen dit onderwijs af te stompen. Ik had in-

middels diverse aktes gehaald en kon binnen het onderwijs de toekomst tegemoet. Daar mijn 

school door fraters werd bestuurd wisten ook zij mij snel te vinden voor diverse werkzaamheden 
(Landelijk Netwerk Speciaal Onderwijs, bondswerk, hand- en spandiensten bij het UPC, etc.. Ik 
heb dit overigens met heel plezier gedaan. Mijn eerste huwelijk was geen groot succes: er kwam 
vroegtijds een einde aan. In 1984 leerde ik mijn huidige vrouw, Caroline, kennen en ben er inmid-
dels ruim 22 jaar mee getrouwd  
Naast het dagonderwijs leidde ik een eigen leven om niet ‘schoolpleinblind’ te worden. In de begin 
jaren zeventig zat ik bij een kennis in de antennebouw (CAI-systemen) Toen de antennesystemen 

eruit gingen en plaats moesten maken voor de kabel werkte ik bij hem in de Jaarbeurs bij het aan-
sluiten van verlichting in de stands en allerlei machines op de 220 spanning. Soms nachtwerk, 
maar ik was altijd bijtijds present op de dagschool. Later werkte ik in een radiospeciaalzaak en 
verkocht wit- en zwartgoed. In die jaren werd de 27MC heel populair en daar mij hobby nog 
steeds elektronica was, had ik dus voldoende reparaties. Zo leerde ik via de ether een (particu-
liere) reparateur kennen, waarmee ik steeds contact had om reparaties vwb-zenden en ontvangen 
te controleren. Via deze persoon, die ook bij de Politiedrumband speelde, kwam in aanraking met 

de Politie. Ik bleek prima trompet te spelen, dus werd ik aangenomen. Maar ik viel op binnen het 
korps en kreeg diverse leidende functies. In 1982 behaalde ik mijn politiediploma “agent van poli-
tie’. Na een jaar werd ik verzocht het stafbureau meer vorm te geven, daar het voorheen altijd in 
handen was van een adjudant die de dienst ging verlaten. Ik deed mijn werk goed en via diverse 
opleidingen werd ik in 1986 Hoofdinspecteur en had mijn werkzaamheden op het Stafbureau Vrij-
willige Politie. Het leuke van zo’n hoge positie was het feit, dat ook landelijk veel gemakkelijker 

deuren voor je open gingen. In 1988 werd ik door mijn bestuur verzocht een avond-educatie op te 
zetten voor onze oud-leerlingen. Ondanks de grote investering in tijd energie heb ik dit tot 2004 
met heel veel plezier gedaan.  
In 1994 werd ik op de dagschool voor 50% vrijgesteld van het lesgeven en mocht ik gaan deelne-
men in de werkgroep tussen de vier grote steden om het speciaal onderwijs op te tillen naar 
“Praktijkonderwijs”. Daarnaast had ik de opdracht om de ontwikkelingen binnen de school in te 
voeren (met soms de nodige bezwaren, ruzies en duidelijke meningsverschillen), maar uiteindelijk 

is het gelukt: Het Praktijkonderwijs (be)staat. In dit jaar ben ik ook gestopt met mijn werkzaam-

heden bij de politie, want het werd langzamerhand toch teveel. In 2002 werd ik ziek, moe, vreem-
de verschijnselen. Pas in 2004 kwam men erachter dat ik ernstige slaapapneu had (550x haalde ik 
’s nachts geen adem, dus kreeg ik te weinig zuurstof). Heel mijn lijf had geleden: hartfalen (pace-
maker), mijn hormonenhuishouding totaal in de war, mijn geheugen holde snel achteruit. Ook de 
hersenen hadden behoorlijk geleden. Begin januari van dit jaar kreeg ik ‘n heftige griep van an-
derhalve week met hoge koorts. Door deze griep is een hartklep beschadigd en de pompfunctie 

van het hart met 30% is afgenomen. Ik heb nu wel adequate behandelingen, maar ik heb dit jaar 
al 9 weken in het ziekenhuis gelegen, omdat het hart het niet meer goed aan kan. Jammer. 
Met de reünie probeer ik ’s morgens op de koffie aanwezig te zijn en ieder van jullie de hand te 
schudden. De hele dag kan ik niet mee maken. Ik kijk uit naar jullie. Tot ziens. 

 
 

HENK VAN HEES: Van biljartkeu tot Sinterklaas 
 
Van 1962 tot 1967 fietste ik elke dag van Eemnes naar Ludgerus en terug. Dat was het lot van 

een externe Ludgeriaan. Ik vond het niet erg. Mijn liefde voor Eemnes was en is groot; ik woon er 
nog steeds! Na het afscheid van Ludgerus volgde eerst de militaire dienst en van 1969 tot 1976 
was ik terug onder de rook van Ludgerus: ik was onderwijzer op de Wilbeeckschool, naast de Willi-
brordkerk in het Hilversumse Van Riebeeckkwartier. Een prima tijd maar ik wilde meer en begon in 

de avonduren met een studie MO-Nederlands aan de Vrije Leergangen in Amsterdam. Na het be-
halen van mijn A-akte wilde ik nog meer. Ik stopte na 6 jaar met mijn baan aan de Wilbeeckschool 
en ging fulltime Nederlands studeren aan de universiteit van Utrecht. Daar ben ik in 1982 afgestu-
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deerd en sindsdien werk ik als docent Nederlands op het St.-Gregorius College in Utrecht. Ik kwam 
daar weer terug bij de fraters van Utrecht. O.a. frater Hilarius de Booij (handenarbeid) werd mijn 
collega. Grappig! In 1983 werd ik daar decaan havo/vwo. Ook deze functie oefen ik nog steeds 

met plezier uit. 
 
Ik ben altijd druk in de weer geweest met studie, werk en hobby’s. Zo kwam ik niet toe aan een 
vaste relatie. In 1986 werd mijn belangstelling getrokken door een nieuwe docente Frans op mijn 

school: Marga van Kleinwee. De vonk kwam over en de reactie was positief. We trouwden in 1989 
en in 1992 werd onze zoon Rick geboren. Zo’n 16-jarige puber over de vloer houdt me jong en is 
weer een heel bijzondere ervaring in mijn leven. Aan het eind van mijn loopbaan ga ik de wispeltu-
rige puberziel steeds beter begrijpen. Eigenlijk zonde om volgend jaar te gaan stoppen als docent 
met zoveel ervaring! 
 

Ludgeriaanse impressies 1962 – 1967 
 
Ja, nu ik erover nadenk, merk ik dat er in deze periode bij 
mij toch heel veel in gang is gezet. De lessen van Anton 

Sweers brachten mij de liefde voor het toneel bij. Net op 
school en dan in de recreatiezaal voor de hele klas onvoor-
bereid vijf minuten over een biljartkeu praten! Dat viel me 

tegen. Twee minuten lang zei ik niets. Het bleef doodstil in 
de groep. Van ellende begon ik toen maar. Voor altijd was 
ik over mijn schroom heen! Ik vond het later heerlijk om 
met Sweers te spelen. Ontdekte ook mijn plezier in regis-
seren. Al 27 jaar lang regisseer ik nu een toneelgroep op 
mijn school, waar ik 2 keer per jaar mee optreed. Elk jaar 
verzorg ik met enkele collega’s een grote show in de 

Utrechtse Stadsschouwburg. Dat is echt feest!! Ik werd lid 
van de Eemnesser Toneelvereniging en mijn meest gelief-
de rol werd die van Sinterklaas. Al 32 keer heb ik als 
Goedheiligman mijn intocht in Eemnes gehouden. Puur ge-
nieten! 

 

Ook de lessen van de toenmalige frater Wiebe (Winfridus?) zijn voor mij onuitwisbaar! In zijn 
zwarte rok bracht hij mij de eeuwigdurende liefde voor de geschiedenis bij. Al 20 jaar zit ik in het 
bestuur van de Historische Kring Eemnes en ik publiceer geregeld over mijn woonplaats (o.a. di-
verse boeken).  
 
Dan was er de markante persoonlijkheid van Piet Oomes. Onthutsend was het moment dat hij in 
de klas onwel werd. Wat kon die man heerlijk vertellen over zijn contacten in de literaire wereld! 

Piet Oomes en de heer Roelofs hebben de basis gelegd voor mijn liefde voor de literatuur. 
 
En dan Careltje Suasso de Lima de Prado met zijn fantastische verhalen. Nadat zijn joodse over-
grootvader tot het katholieke geloof was overgegaan, zou hij hoogstpersoonlijk door de paus in 
Rome zijn gedoopt. Dat vertelde hij als wij, 24 grote kerels, met een blokfluitje in onze mond za-
ten! En eens toen we oefenden voor “De zeven nachtmerries van Dommeldam”, een co-productie 

van Suasso en Sweers waarmee we o.a. in Eindhoven en Hengelo optraden, waren wij nogal on-

rustig. Daarop riep Careltje pathetisch uit: “Wie denken jullie wel dat je voor je hebt, dat jullie je 
zo kunnen gedragen! Toen ik al op de wereldpodia stond, lagen jullie nog in je stront-luiers!” Van 
zo’n man hebben wij toch maar les gehad! 
Er was zoveel meer: de aparte externentafel waaraan wij tussen de middag ons brood mochten 
opeten. De levenswijsheden van frater Crispinus, de wetenschappelijke proeven van frater Reinal-
dus, die een expeditie naar Londen organiseerde. De speciale literatuurlessen van de heer Spaaij. 

De bordschrijflessen van frater Olav, waar ik nog altijd van profiteer. En zo kan ik door gaan maar 
als opstap voor 12 september lijkt me dit genoeg. 
 

 
HANS HERMANS 
 

Politieke richting: vrijzinnig sociaal-democraat, lid PvdA en AbvaKabo FNV 

Status: alleenstaand (geen kinderen en geen auto) 

Functie: redacteur nieuwsredactie TV Enschede FM (vrijwilliger)  
Hobbies: internetradio, muziek (klassiek, rock, jazz, blues), boeken 
Favoriet boek: Theun de Vries: Ketters 
Religie: Universal Life Church (dominee) 
Het waren interessante tijden op de kweekschool aan de Oude Amersfoorseweg. 
De rooms-katholieke kerk begon aan zijn aftakeling. Er was de Elfstedentocht in 

de barre winter van 1963, voor het eerst te volgen op de zwart-wit televisie. 
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Daar mochten wij onder de lesuren zomaar naar kijken. Er waren de piratenzenders voor de kust, 
Veronica, Caroline en Big L (Radio London). Er was Provo, mei "68, hippies, het eerste bloot op 
televisie, de popmuziek. Het waren swingende tijden. Menige jeugdige van nu kijkt er met enige 

jaloezie naar. Nu wordt de klok teruggedraaid, lijkt het. Nu hebben wij Wilders, even opwindend 
als toen. Maar of het leuker is? Het is in ieder geval chagrijniger. 
Ik ben maar kort schoolmeester geweest, zo'n anderhalf jaar. Ik had het al gauw bekeken. Mijn 
hoofdacte heb ik niet gehaald (zie boven), mijn godsdienstdiploma ook niet. Wat was Steggink 

kwaad!. Als onderwijzer in Weesp deed ik in mijn vrije tijd mee aan de bezetting van de kweek-
school in Beverwijk. Wel een hoop beroemde mensen gezien, als Jan Wolkers, maar het beteken-
de wel het einde van mijn onderwijzersloopbaan. De kinderen zagen mij op televisie, het school-
bestuur dus ook. De rest valt te raden. Ik besloot onderwijs en kerk voorgoed achter me te laten. 
Het sociaal-kultureel werk werd mijn bestemming: buurthuiswerk in Zutphen en Bussum. Dit ging 
ook niet geheel geluidloos. Het buurthuis in het Zutphense Marswegkwartier gooide ik dicht en 

nam ontslag. Het was een gevaarlijk krot. Bussum was een leuke tijd in "Kommin". Hoewel ik ook 
daar trammelant kreeg na een verloren huurdersactie. De medewerkers namen het voor mij op 
en het ontslag werd teruggedraaid. Later werd ik wel b 
  

ij de opening van het nieuwe gebouw in Zutphen uitgenodigd. Dit zijn wel leuke momenten om 
aan terug te denken. Na een trektocht op mijn Mobiletje door Frankrijk heb ik een tijdje gewerkt 
als jongerenwerker in De Tagrijn in Hilversum. Daar mocht ik met mijn pijp de drugsscene onvei-

lig maken. Mijn laatste grote baan was als consulent bij de Enschedese speeltuinen. In 1988 wer-
den de beroepskrachten wegbezuinigd. Ook dit liep niet helemaal vlekkeloos. In totaal zijn wij in 
drie keer ontslagen. Uiteindelijk hakte de kantonrechter de knoop door. Bij deze toestand speelde 
het gemeentebestuur een niet geheel frisse rol. Ik kon solliciteren wat ik wilde, volgde allerlei op-
leidingen, zoals een horeca- en managementopleiding: niets hielp: ik kwam eenvoudig niet meer 
aan de bak, ook in Enschede niet. Ik mocht als vakbondsman mede de onderhandelingen voeren 
om banen te redden, de deuren bleven potdicht. Uiteindelijk kreeg ik een Melkertbaantje als frac-

tiemedewerker bij de Enschedese PvdA:  
  
Ook daar werd  ik weer wegbezuinigd. Rijk ben ik er allemaal niet door geworden. Wel was ik ac-
tief als vrijwilliger bij de vakbond, bij huurdersverenigingen en bij het na de ramp opgerichte Anti-
Vuurwerkcomite. Saai was het allemaal niet. Ik ken dus heel veel mensen in de stad, niet onbe-

langrijk in mijn huidige functie. 

Ik ben nooit getrouwd geweest, dat wilde ik ook nooit. Wel heb enkele relaties achter de rug, 
waarin een met kinderen. Wees gerust: ik ken het klappen van de zweep. Wel is dit leven niet in 
mijn koude kleren blijven zitten. Het heeft wel zijn tol geëist. Ik moest een paar keer door diepe 
depressies heen zien te komen. Die strijd heb ik gewonnen. Ik ben altijd een vechter geweest. 
Maar die zelfhaat was echt verschrikkelijk! Die wens ik niemand toe. Ik voel me momenteel rede-
lijk senang. Volgend jaar komt mijn pensioen, ga ik er eindelijk financieel op vooruit! Op mijn 
Ludgerustijd kijk ik met veel plezier terug. De opleiding was goed en modern. Ik heb er (nog 

steeds) veel aan gehad. 

 
 
COR VAN DEN HEUVEL 
 
Mijn loopbaan is begonnen als sportofficier bij de landmacht. Na mijn diensttijd 

ben ik getrouwd, woonde in Kortenhoef en werkte als onderwijzer in Ankeveen.  

In die periode ben ik begonnen met mijn studie pedagogiek. Enige jaren later 
ben ik verhuisd naar Alphen aan den Rijn om daar als leerkracht te gaan werken 
aan een grotere basisschool. Vervolgens ben ik in die periode afgestudeerd aan 
de universiteit van Amsterdam voor de akte M.O.- Pedagogiek. Na een aantal ja-
ren als leerkracht gewerkt te hebben, ben ik direkteur geworden van een andere 
basisschool. In die tijd leerde ik ook mijn tweede vrouw kennen.  

Daarna heb ik de overstap gemaakt naar een school voor speciaal onderwijs 
waar ik tot mijn pensioen met veel plezier heb gewerkt en terug kan zien op een geweldig af-
scheid. 
Op dit moment genieten mijn vrouw Anneke en ik van onze vrije tijd. Samen hebben we vier kin-
deren en acht kleinkinderen. 
Aan mijn kweekschoolperiode bewaar ik veel goede herinneringen. Wat mij het meest is bijgeble-
ven zijn de jaarlijkse openluchtspelen. 

Bijgaande foto is genomen tijdens de strenge winter van 1963 en roept bij mij nog steeds warme 

en dankbare herinnering op uit een periode welke heel bepalend is geweest voor mijn verdere le-
ven tot nu toe. 
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BERT HIGLER 
 

Hoofdakte was niet de bedoeling, maar wel logisch. Aan het begin van dat 5e jaar was ik zo gemo-
tiveerd, dat ik al wist welk plaatje ik zou draaien als ik het niet zou halen: “Even the bad times are 
good” van de Tremeloes, een vrolijk nummertje met veel la-la-la erin, waar ik naar uitkeek. (Ik 
hou nog steeds van muziek en zit bijna elke zaterdagmiddag in het Concertgebouw in Amsterdam 
bij de Zaterdagmatinee. Ook daar veel la, maar ook do en re enz.). De reden was simpel: toen ik 
dank zij een vakantiebaantje in 1966 geheel zelfstandig een 4e klas moest runnen kwam ik tot de 
conclusie dat ik niet geschikt was voor het lager onderwijs. En dat kwam niet alleen omdat de et-

tertjes me in het kaartenhok hadden opgesloten, waarvandaan ik door een ruit op de puinhoop die 
ze aanrichtten mocht toezien, maar vooral omdat ik niet de constante energie had om ze bij de les 
te houden. En ik voelde niet veel voor levenslang. 
 
Onder druk van thuis ging ik nog een keer naar de 5e klas, maar ben daar halverwege mee ge-
stopt. Tijd om een ander pad in te slaan en dat is aardig gelukt. Om kort te gaan: na een tijdelijk 

kantoorbaantje en 18 maanden militaire dienst (goed voor 2 jaar pensioenopbouw bij het ABP) 

eerst twee pedagogische banen: groepsopvoeder voor 15 tot 21-jarige jongens in Amsterdam en 
Vormingsleider voor Werkende Jongeren in Uden. ( Daar ben ik erelid van de Rugbyclub. Voor 
Gymnastiek was ik trouwens ook gezakt). Mede dank zij mijn “Akte van Bekwaamheid als Onder-
wijzer”. Dat was toen in die kringen een aanbeveling. Daarna het ambtenarencircuit in bij Arbeids-
voorziening / Arbeidsbureau /CWI als jeugdbemiddelaar, beroepen-voorlichter, hoofd afdeling be-
roepskeuze en beleidsmedewerker in Venray, Oss, Den Bosch, Lelystad, Almere, Alphen a/d Rijn 

en Woerden. Op het arbeidsbureau Venray heb ik Peter Winnen ingeschreven als werkzoekende 
toen hij van de Kweekschool kwam. We hebben leuk gepraat als dissidenten onder elkaar; hij had 
al een fietscontract in zijn zak dus ik heb hem daarna met rust gelaten. Verder in werktijd in Breda 
Sociale Academie gedaan en in Nijmegen, Eindhoven en Rotterdam cursussen gevolgd op het ge-
bied van sociologie, Bedrijfskundig management, Beleidskunde, computerapplicaties en daarom 
ook typen met 10 vingers (ik heb ze nog allemaal). Het leukst vind ik mijn diploma Rugbyscheids-
rechter. Maar dat is niets meer waard, want bijna alle spelregels zijn intussen veranderd. 

 
En nu al weer 5 jaar in volle tevredenheid met vervroegd pensioen (FPU). Geluk gehad. Reorgani-
saties zijn wel ergens goed voor. En weer terug in Hilversum. 
 
Nu wordt het moeilijk, want ik ben mijn anekdotes kwijt. Ik pieker me suf maar kan ze nergens 
vinden. Is het omdat ik extern was dat ik veel gemist heb? Extern, dat was iets nieuws. En na ons 
kwamen de meisjes en verdwenen de fraters. Je had vormingsdagen in de bossen waar een me-

vrouw met veel schroom een zwart-wit foto liet zien van een geboorte maar ook Piet Reckman die 
de revolutie predikte. En meer van die dingen die je meemaakt in tijden van verandering. Ik heb 
goede herinneringen aan de lessen van Piet Oomes, meneer Roelofs, meneer Spaaij en een gastles 
van (? de nieuwe directeur Steggink?) met brede vergezichten. Die stonden in “de nieuwe tijd”. En 
je had types als Burie, Suasso de Lima de Prado en Ome Toon, die probeerden te redden wat er 
nog te redden viel. O ja, dan was er ook nog iemand van de buitencategorie: Wybe. Bij hem haal-

de ik een 3 bij het mondeling examen hoofdakte voor CML. Jammer, want dat was, naast muziek 
en Nederlands, mijn lievelingsvak. Maar we hebben wel gelachen. 

 
HERMAN JANSEN 
 
Toen ik na ons eindexamen in 1967 voorzag, dat ik voor de rest van mijn leven 
voor de klas zou moeten gaan staan, sloeg bij mij de paniek toe en schreef ik mij 
spoorslags in voor een studie psychologie in Amsterdam. Dat werd maar voor korte 

tijd mijn redding want een dik jaar later al moest ook ik eerst in militaire dienst, 
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voordat ik mijn studie mocht voortzetten. Die vertraging ben ik eigenlijk nooit te boven gekomen. 
Weliswaar studeerde ik jaren later wel af als psycholoog maar omdat ik de aansluiting met jaarge-
noten en jaargroepen miste, identificeerde ik me er nooit meer mee.  

Al spoedig leerde ik de moeder van mijn twee kinderen kennen die al tijdens mijn studieperiode 
werden geboren. Al had ik het nog zo graag gewild, het lukte me daardoor niet om aan de machti-
ge arm van het onderwijsbestel te ontsnappen en ik ging lesgeven achtereenvolgens aan een soci-
ale academie, een opleiding voor psychiatrisch verpleegkundigen en ‘n pedagogische academie 

(toen nog) tot 1989. 
Toen deze Pabo ging fuseren met de plaatselijke hogeschool zag ik mijn kans schoon en veroor-
loofde mezelf eindelijk het kunstenaarsbestaan waartoe mijn tekenexamen uit Hilversum me in 
mijn ogen legitimeerde. Niet dat ik dacht dat ik het kon, nee, Marcel Schrage bij voorbeeld was 
stukken beter, nee, ik was benieuwd of ik het kon léren. Voor zo’n 15 jaar ging dat heel aardig tot 
de concurrentiestrijd mij in 2004 noopte opnieuw aan de schoolpoort aan te kloppen. 

Sindsdien geef ik alle denkbare vakken aan een praktijkschool en handhaaf mijn kunstenaarssta-
tus gedurende de andere helft van de week. Mijn eerstvolgende expositie is van 14 tot 20 juli in de 
Orangerie van ‘t Amstelpark in Amsterdam. Mijn website geeft ´n indruk van waar ik mee bezig 
ben: 

www.hermanjansen.nl 
Jullie kennen me ook als 
tennisser. Tot mijn 25ste 

speelde ik in diverse uni-
versiteitsteams met suc-
ces in de eerste klasse 
maar moest afhaken toen 
een nieuwe generatie op-
stond die er met de mo-
derne vederlichte rackets 

op los gingen slaan.  
Sporten die er sindsdien 
bij gekomen zijn wind-
surfen en (race-)fietsen, 
véél fietsen en tai chi 

(ach een mens moet toch 

wát ?). 
Familiegewijs gesproken 
ben ik inmiddels geschei-
den, heb florerende kin-
deren van 33 en 36 jaar, 
een kleinzoon van 10 en een bloeiende liefde met Marijke.                          schilderles in mijn atelier 

 
JAN KEMKENS 
 
Mijn levensverhaal is te vergelijken met een elfstedentocht die ik 2x gereden heb: meestal goed ijs 
en soms enkele barstjes in het ijs. Het was in mijn onderwijsloopbaan hard werken, genieten en 
zorgen dat je gezond de eindstreep haalt. 
Na mijn kweekschooltijd heb ik een korte periode gewerkt op basisscholen in Lichtenvoorde en 

Aalten. Daarna ben ik in Beltrum terecht gekomen, waar ik als onderwijzer, adjunct en directeur 

van basisschool Ludger 38 jaar werkzaam ben geweest. 
Op 06-06-’06 heb ik op fantastische wijze gezond af-
scheid genomen van het onderwijs. 
Naast het onderwijs heb ik altijd veel gesport: 
(voetballen,hardlopen,fietsen,schaatsen….)en me voor-
al gericht op de voetballerij. Trainer/coach van ver-

schillende topamateurclubs, docent voor de KNVB en 
na 1998 verbonden aan FC Twente als scout. 
Vanaf 01 januari 2006 ben ik Hoofd Jeugdscouting van 
FC Twente (aansturing van en verantwoordelijk voor 
35 scouts) en scout ik voor het eerste elftal. Ik ga nu 
niet meer naar mijn werk, maar naar mijn hobby. 
Uiteraard heb ik in m’n leven genoten van de talrijke 

vakanties die het onderwijs me bood. Verder ben ik 

nog steeds bij dezelfde lieve vrouw Thecla, waar ik in 
1971 mee getrouwd ben. We hebben 2 zonen, 2 leuke 
schoondochters en 4 prachtige kleinkinderen (K4). 

 

Groeten vanuit het altijd mooie Borculo en ik verheug me erop jullie te ontmoeten. 

 
 

 

http://www.hermanjansen.nl/
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GERARD KOSSE: ZOEKTOCHT NAAR GEWOON GELUK                                                        
 

Toen de voordeur van Fort Ludger in Hilversum achter me dicht viel in die zomer van 1967, stond ik letterlijk 
ontheemd in een buitenwereld die ik nooit had leren kennen. Weinig klasgenoten wisten dat ik geen plek had 
om naar terug te keren. Schaamte weerhield me ervan om kenbaar te maken dat mijn ouderlijk thuis al lang 
niet meer bestond en dat ons boerengezin was afgegleden in bittere armoede en vertwijfeling tijdens en na de 
jarenlange geestelijke en lichamelijke aftakeling van moeder die – zoals pas veel later bleek – aan de Ziekte 
van Jacob Kreuzveld (de ‘gekke koeienziekte’) was overleden.  
 
Maar ik had geluk: met hulp van mijn vriend en klasgenoot Herman Jansen kwam ik op de Universiteit van 
Amsterdam terecht en ging er psychologie studeren. Dat deed ik ook in New York en Parijs – maar dat ter zij-
de. Aanvankelijk vermoedde ik niet dat er een culturele revolutie aan de gang was en dat de dwarse jaren zes-
tig juist werden afgesloten met een bezetting van het Maagdenhuis en veel Marx, Lenin en Mao in een door de 
studenten afgedwongen universitair programma. Mijn oude Ludgergewoonte om werkstukken en scripties voor 
medestudenten te schrijven in hun eigen stijl kwam me in Amsterdam meteen van pas. Ik leerde zo de weg in 
de meest uiteenlopende vakgebieden en maatschappelijke stromingen en verdiende er ook wat bij. Dergelijk 
werk als ‘ghost writer’ (voor ministers, opperhoofden, directies van universiteiten en allerlei instellingen) is 
trouwens altijd een belangrijke bezigheid gebleven. 
 
Mijn kennismaking met het georganiseerd humanisme in 1970 bleek ook een belangrijk keerpunt in mijn leven: 
ik had de traditionele roomse kerk zonder rancune achter me gelaten, en was op zoek naar “meer zingeving” in 
mijn roerige maar eenzame studentenleven. Al snel bekleedde ik diverse posities binnen humanistische weten-
schappelijke en bestuurskringen en gingen er nieuwe werelden voor me open. En eigenlijk is het zo dat ik me, 
tot op de dag van vandaag, nog steeds een ontdekkingsreiziger voel en me ook zo blijk te gedragen. Althans, 
dat zeggen mijn Afrikaanse en Caribische vrienden, omdat ik in hun landen altijd maar door vraag. In de lan-
den waar ik het meest heb gewerkt als adviseur en ontwikkelingsdeskundige -- in Ghana, Togo en Benin -- 

noemen ze me daarom “Hwemdua” (Looking Tree): de aanduiding voor iemand die kritisch alles onderzoekt 
maar verschillen liefdevol accepteert en beschermt. Bovendien gaf men mij de lokale naam Teiko Akutia Owor-
sika mee en de titel “Nii” die eigenlijk voor Chiefs van de Ga-stam in Ghana is gereserveerd.  
 
Een andere bijnaam kreeg ik in juni 1971. Dat was het moment dat ik mijn geliefde uit Haïti ontmoette. Men 
noemt me sindsdien een “Witte Neger”. Tot mijn eigen verbazing betrof mijn liefde een Jongeman – geen 
meisje. Terugkijkend, was ik al vaag bewust van het feit dat ik homoseksueel was toen ik in 1970 mijn verke-
ring met een zus van Cees Wessels verbrak. Mede geholpen door een nevenstudie in de filosofie, accepteerde 
ik toen met veel pijn en moeite, maar in rap tempo, dat ik mijn eigen leven moet leiden als ik gelukkig wil zijn 

en een positieve bijdrage wil leveren aan mijn omgeving. Samen met 
mijn vriend Bob Turnier heb ik vanaf toen, 21 jaar lang, een boeiend, 
gelukkig en bewogen leven mogen leiden. HEAO-docent Bob bleek na-
melijk een getalenteerde levenskunstenaar die levenslust uitstraalde 
en iedereen om ons heen inspireerde, liet meegenieten en aan het 
werk zette voor wat hij “les pauvres” (de armen) noemde. Zo noemde 
hij trouwens ook veel wetenschappers en zakenmensen die ons be-
zochten in ons riante appartement aan het Minvervaplein in de duurste 
wijk van Amsterdam, in onze villa in Haïti, of in ons flatje op Ibiza. 
Maatschappelijk ging het ons voor de wind. Maar we bleken meer te 
willen dan dat. Bobs levenshouding werd onze huisstijl in de drie lan-
den waarover we onze tijd verdeelden. Zijn slogan was namelijk “Sha-
re & Enjoy” . Die houding van “samen delen & genieten” heb ik geluk-
kig kunnen vast houden tot op de dag van vandaag, ondanks – of mis-

schien: dank zij – de talrijke problemen, tegenwerking, discriminatie en het politiek gekonkel die ons ten deel 
vielen omdat we gewoon onszelf bleven en niet onder stoelen of banken staken dat we van elkaar hielden en 
maatschappelijk afgerekend wensten te worden op onze bijdragen aan welzijn en geluk voor iedereen. Veel 
van onze komische en tragische lotgevallen heb ik een plaatsje gegeven in de Biografie die ik over mijn in ja-
nuari 1992 aan Aids overleden vriend heb geschreven. Het heet “Gewoon Geluk” en laat onder meer zien hoe 
begeerlijk en normaal het is om gewoon met iemand gelukkig te zijn – binnen elke cultuur, in een omgeving 
waar binnen de sterkeren en geprivilegieerden zich bekommeren om de zwakkeren en minder bedeelden – 
overal in de wereld. 
 
Toen ik uit het diepe dal van een totale burn out en diepe depressies was gekrabbeld, viel me in 1994 weer 
nieuw geluk ten deel. Deze keer in de vorm van de ruim 20 jaar jongere Yves Edgard die uit het zonnige Marti-
nique afkomstig is. We vormen nu al weer 15 jaar een hecht stel en we zijn met onze vriendinnen en vrienden 
zelf verbaasd om het feit dat de “introverte en rustige Yves & de extroverte en dynamische Gerard” ons sa-
menzijn als harmonieus ervaren en dat we twee totaal verschillende praktijken met elkaar kunnen combineren: 
Yves als geriatrische verplegende, verzorgende en ik als gepensioneerd consultant, ontwikkelingsdeskundige.  
Twee hartaanvallen dwongen me om het recentelijk rustiger aan te doen. Maar mijn agenda kent nog steeds 
volle bladzijden, vele reizen en onbetaald werk in Afrika. Desondanks hoop ik ooit de tijd te vinden om mijn ei-
gen ups and downs, mijn mislukkingen, stommiteiten, falen en successen, en bovenal mijn momenten van 
simpel, gewoon geluk nog eens onder ogen te zien en op papier te zetten voor onze geadopteerde kinderen en 
voor de vele jongeren in Afrika en het Caribisch Gebied die ons Tonton, Oom, Uncle, Fo of gewoon Pa noemen.  
 
Gerard B.Kosse 

Organisatiepsycholoog & Consultant Integrated Development. Bovendien op Master niveau genoten van Huma-
nistiek, Economie en Culturele Antropologie. Voormalig wetenschappelijk onderzoeker en Senior Executive In-
ternational Relations & Policy Development. En vooral: een gewone man die zich gelukkig prijst te hebben ge-
leerd dat alleen ‘gewoon geluk’ – zonder poespas en franje – echt telt in het leven, op voorwaarde dat je het 
deelt met anderen.   
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BEN KOSTER 
 

Na het afsluiten van de kweekschooljaren ben ik les gaan geven aan de lagere school in Silvolde. 
Daarna ben ik vertrokken naar de huishoudschool in Didam. Van daaruit ben ik vertrokken naar de 
technische school in Borculo. 
In 1977 heb ik het onderwijs verlaten en ben gaan werken als campingbeheerder in Oosterwolde. 
Daarna heb ik een horecaexploitatie gehad in Nunspeet. Van daaruit ben ik vertrokken naar Gul-

pen waar ik de horeca heb gedaan op een bungalowpark. 
Na twee jaar zijn we verhuisd naar Ommen waar ik werkzaam was als adjunct-directeur bij Stich-
ting vakantievreugd. 
Na zeven jaar ben ik gaan werken in Hattem, weer in de horeca. Van hieruit zijn we naar Maurik 
verhuisd, waar we een café hadden. Na een jaar hadden we het daar al gezien en zijn weer naar 
Ommen verhuisd om op een camping-bungalowpark de horeca te doen. Na twee jaar werd het be-

drijf verkocht en zijn we naar Holten vertrokken. Wederom in de horeca. 
In 1998 ben ik weer teruggekeerd in het onderwijs. De laatste jaren heb ik lesgegeven aan het 
Carmel College Salland in Raalte. In 2005 ben ik gestopt en ben mij gaan bezighouden met mijn 

hobby's, computeren, lezen, puzzelen, fotograferen en reizen. 
Ik kan mij er nu al op verheugen om al die oude "knarren" op 12 september weer terug te zien. 

 
 

FRITS LEROUX: Voor een beetje geluk geboren. 

 
Eind jaren zestig na 5 jaar Ludgeriaanse normen en waarden, het echte leven in. Meteen maar de 
baard laten staan en de stropdas aan de wilgen. Een heuse baan kon nog wel jaren wachten; ik 
ging studeren en was vooral nieuwsgierig. 12 uur tekenles om van te leven en daarnaast opgeno-
men in een roerig studentenbestaan: muziek, meisjes, drugs, demonstraties en een enkel goed 

tentamencijfer.  
Na ruim een jaar was ik volledig de weg kwijt en ook nog eens ontslagen wegens immoreel gedrag 
in mijn vrije tijd. Dan maar naar Afrika, ergens moesten toch antwoorden op mijn vragen liggen. 
Ik zwierf er 8 maanden rond en bedacht er dat ik maar schrijver moest worden, of beter nog, dich-

ter. Met volgekrabbelde schriftjes en een hoofd vol ideeën kwam ik veilig terug in mijn geboorte-
stad, belandde op een vernieuwingsschool, ging weer studeren, dichtte in de kroeg, rookte hasjies 
en droomde me een pracht van een toekomst. Ik geloofde in een maakbare samenleving waarin 

ideeën vorm konden krijgen. Die rotsvaste overtuiging gekoppeld aan onderwijskundige opvattin-
gen, leidden tot een aanstelling als medewerker aan het Polemologisch instituut. Geen tijd meer 
om te studeren (was er eerlijk gezegd ook niet zo goed in), maar oh zo betrokken op de praktijk. 
Ik heb nog even gevonden dat ik geen dichter, maar beter minister van onderwijs kon worden. Ik 
beweerde veel en was vooral standvastig, ook in mijn bezoeken aan het Groninger nachtleven.  
Na een jaar op het instituut en nog een jaar gedoogde afwezigheid (hij werkt thuis), kwamen we 
overeen, dat ik me beter kon richten op het boek dat ik van plan was te schrijven. Met een mooie 

uitkering verdween ik naar Marokko; achter de hasjiesbergen aan zee. Daar zou ik Ulyssis evena-
ren en de wereld doen verbazen. Ik kwam er drie winters terug, leefde als en vorst en schreef en 
rookte me te barste. En het barstte; ik moest mezelf bekennen dat het me niet lukte om een boek 
te schrijven, te moeilijk en geen 
talent genoeg.  

Ik besloot na een tijdje de sa-

menleving die ik min of meer de 
rug had toegekeerd opnieuw te 
omarmen. Met wat geluk, kennis 
van het onderwijs en creatief 
vermogen (had wel een dreun 
gekregen, maar was nog levend)  
kreeg ik een baan bij een lande-

lijke milieuvereniging. Als educa-
tief medewerker bestookten we 
de basisscholen met materiaal en 
projecten. En ik vond dat ik maar 
eens moest trouwen; intussen 36 
en nog nergens blijven hangen. 

Mijn Arabische vrienden wisten 

wel iemand voor me en ik sprak 
immers hun taal een beetje. Voor ik het wist was ik getrouwd en na een jaar en nog wat ook weer 
gescheiden. Maar geen centje spijt. Twee dingen wist ik nu zeker:  
’Ik ben een fantast’ en ‘ ik blijf niet meer alleen’.  
Intussen stuitte ik op weerstanden bij de landelijke milieuvereniging, hoewel vol lof over mijn inzet 
en over mijn projecten die in de prijzen waren gevallen, wilden ze mijn beleid niet voortzetten. Ik 
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nam ontslag en begon voor mezelf. Ik wist waar ik goed in was: educatief en speels. Eduspel heet-
te de v.o.f . die bij de Kamer van Koophandel werd ingeschreven. En ik had weer geluk. Natuurlijk 
had ik er hard aan gewerkt, gesleuteld en gedaan, maar het blijft mazzel als je na één jaar werken 

jouw spelserie op de televisie ziet verschijnen. Idee en redactie, stond er op de aftiteling.  
En nog meer mazzel viel me te beurt, ik trof de vrouw waarmee ik nu alweer meer dan 20 jaar 
samen ben. Ik kreeg meer redactiewerk, ging quizvragen maken en bedacht  campagnes voor 
overheden en instellingen. Ik gebruikte het spel als voertuig voor boodschappen en inhouden, had 

een heus kantoor en met mijn bankrekening ging het goed.  
Op mijn 55–ste verhuisden we naar Zuid Frankrijk; mijn vrouw ging er werken. We investeerden 
onze reserves in een verwaarloosd boerenboeltje gebouwen en ik vergat het onderwijs, het spel en 
de creatieve communicatie. Ik ging leven als een vroeg gepensioneerde met dagelijks cement aan 
zijn handen. We wonen mooi en zo af en toe begon ik te denken aan vroeger.  
Toen het berichtje van Cees en Harry kwam was ik blij verrast; de Hilversumse periode leefde als 

een warm gevoel in mijn herinnering. Soms, zomaar tijdens mijn leven dacht ik aan deze of gene; 
waarschijnlijk voortkomend uit waardering voor karakter en kwaliteiten: hoe zou het hem zijn ver-
gaan? En de anderen, zouden ze ook een beetje geluk hebben gehad; want dat hadden we elkaar 
destijds na 5 jaar samenwonen immers toegewenst. 

 
MARTIN LINTHORST 

 
Ik was net 16 jaar geworden toen ik mijn geboorteplaats Heeten verliet om op aanraden van de 
directeur van de MULO in Raalte te beginnen aan de onderwijzersopleiding in Hilversum. Voor mij 
was het een abrupte overgang. Nog staat het beeld op mijn netvlies toen ik sleurend met mijn kof-
fer door de zandweg door de buurman werd aangesproken met: “Noe, muk zeker m’nheer teegn 
oe zegn!” Aan de periode van ontgroening heb ik vervelende herinneringen. Een zekere Lex le Bel-
le liet mij op zijn chambrette wat spelen met een zogenaamde geheime zender. Plotseling bleek ik 

een verrader te zijn in een spel waarin ik waarheid en fictie niet meer kon onderscheiden. Het is 
maar goed dat ik deze lichtelijk sadistische persoon in mijn werkzame leven niet meer ben tegen 
gekomen. Ik heb er een aversie tegen ontgroeningrituelen aan overgehouden. Verder staat me 
nog levendig een bespreking van een opstel van mijn hand door Piet Oomes voor de geest. De zin: 
“ In het ochtendgloren is de haan de spil waar alles om draait.” , werd uitvoerig behandeld als een 

metafoor die echt niet kon. Ook herinner ik me nog de 

schare voorbijgangers op de Groest in Hilversum die me 
verbijsterd aankeken als ik ze in het tegemoet komen 
vriendelijk en uitgebreid groette.  
 
Toch heb ik geen vervelende herinneringen aan mijn tijd 
in Hilversum. Veel sporten (voetbal, atletiek, handbal) 
een trompetstudie en lid van de harmonie in Bussum, de 

katholieke bond voor natuurstudie, maakten dat ik veel 
buiten het gebouw actief was.  
Bovendien leerde ik mijn vrouw, Els Terlien, kennen. On-
telbare keren ben ik over de muur bij het vijvertje in de 
hoek bij de spoorbomen geklommen om via het van te-

voren opengezette wc raampje naar binnen te glippen. Daar heb ik geleerd in het nachtelijk duis-
ter surveillerende fraters te ontlopen. Ik heb een keer de moed gehad frater Meinardus uit bed te 

bellen, toen hij een aantal laatkomers beschuldigde van laaghartig en stiekem gedrag. Als gevolg 
van zijn tirade is het bij die ene keer gebleven. 
Na de opleiding heb ik van 1967 tot 1971 gewerkt als onderwijzer bovenbouw van de Katholieke 
Montessorischool in Bussum. Hierdoor hoefde ik niet in militaire dienst. Ik trouwde met Els Terlien 
en verkaste in 1971 naar de bovenbouw van de Jenaplanschool in Nieuw-Loosdrecht, waar Els in 
de onderbouw werkte. We konden daar ondanks de krapte op de woningmarkt een premiekoop-

woning kopen. In deze tijd rondde ik de studie MO-A en MO-B onderwijskunde aan het Nutssemi-
niarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam af. De laatste twee jaar hadden we 
als echtpaar een duobaan en werd onze oudste zoon geboren. We hebben 2 jongens. 
In 1976 trad ik in dienst als onderwijskundige bij het Centraal Overleg Beroepsbegeleidend Onder-
wijs(COBO) in Utrecht. 
Het was een organisatie voor werkende jongeren die zich bezig hield met beroepsopleidingen in 
het kader van het leerlingwezen. Uiteindelijk is deze organisatie na ettelijke fusies terecht geko-

men in Het Centrum Innovatie Opleidingen in Den Bosch. We hielden ons vooral bezig met oplei-
dingen op mbo-niveau in wat tegenwoordig Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) zijn gaan heten. 

Op 1 januari 2007 heb ik gebruik gemaakt van de FPU-regeling. Bij elke fusie kreeg ik een andere 
functieomschrijving. Ik heb in willekeurige volgorde allerlei functies vervuld: onderwijskundige, 
coördinator van een team onderwijskundigen, opleidings-adviseur, managementadviseur, school-
begeleider, projectmanager, teammanager. In die functies hield ik o.m, bezig met fusieproblema-
tiek, curriculumontwikkeling, lerarenopleidingen, teamontwikkeling, doelgroepenbeleid, zorgstruc-

turen.  Het meest thuis heb ik me gevoeld bij die activiteiten die betrekking hadden op jongeren in 
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achterstandssituaties. Heel Nederland was ons werkterrein en ik ben daardoor nogal wat oud Lud-
gerianen tegengekomen. Het was altijd een feest van herkenning en gedeelde ervaringen.  
Hoewel met FPU hoef ik niet op een houtje te bijten. Mijn vrouw werkt nog steeds. Als huisman, 

grootvader glipt de tijd door mijn vingers. Bovendien heb ik me laten verleiden tot een bestuurs-
functie die, als ik niet uitkijk, weer op werk gaat lijken. 
Toen ik met Cees Wessels en Harrie de Valk naar een geschikte locatie in Hilversum zocht voor de 
reünie zag ik Hilversum, waar ik inmiddels woon, door hun ogen. Je realiseert je dan dat in 40 jaar 

veel veranderd is. Veranderingen in de omgeving waarin ik ben meegegroeid. Verassend is dan 
wel te merken dat Cees en Harry voor mij nog steeds heel herkenbaar waren, zowel uiterlijk als 
qua karakter. Kortom ik verheug me op de ontmoeting met mijn oud-klasgenoten. Zijn we veran-
derd of zijn we nog steeds wie waren? 

 
NIEK MASCINI 

 
1. Over toen 
Net als jullie waarschijnlijk, was ik verrast door het verzoek om deel te nemen aan een reünie van 
onze jaargroep. Immers, het is al meer dan veertig jaar geleden dat wij elkaar voor het laatst in 

gezamenlijkheid hebben ontmoet. Daarnaast speelt ook dat de meesten van ons, naar ik aan-
neem, niet meer deel zullen hebben aan het arbeidsproces. 
Toch vond ik het een aardig idee om de mensen van mijn jaargroep nog eens te ontmoeten. Na 
het gezamenlijk volgen van een opleiding aan de kweekschool en vervolgens na afsluiting van een 

daaropvolgende loopbaan, is het aardig eens vast te stellen wat er allemaal van is gekomen. 
Ik werd hiertoe des te meer geprikkeld na het bekijken van de oude foto’s die bij de uitnodiging 
waren bijgesloten. Ik kan niet ontkennen dat ik bij het bekijken ervan werd bevangen een com-
plex van herinneringen en daarmee verbonden gevoelens, deels positief en deels minder.  
Het is een vreemd gevoelen dat bij het bezien van al die oude beelden vast te stellen, dat je zelf 
deel bent van geworden van de geschiedenis van een instelling en het er eigenlijk niet toedoet of 

je deel uitmaakte van de groep kwekelingen 
van 1935, dan wel van een latere jaargang. 
De beelden van het gebouw, de lokalen, re-
creatieruimten, het openluchttheater roe-pen 

bij mij herinneringen op van het leven dat ik 
daar ooit heb geleid, de personen waarmee 
ik wel of niet verbonden ben geweest, de le-

raren en begeleiders waar ik mee te maken 
heb gehad, kortom mijn leven van toen. Na 
deze wat zwaarvoetige aanzet wil ik aange-
ven hoe mijn leven na de Ludgerus er be-
roepsmatig heeft uitgezien. 
 
2. Over daarna 

Zoals sommigen van jullie zullen weten ben 
ik na de opleiding aan de Ludgerus niet di-
rect in een onderwijsbaan gestapt. Ik ben 
samen met Frits Leroux  naar Utrecht getogen en heb daar aan de Rijksuniversiteit Utrecht gedu-
rende een aantal jaren de opleiding pedagogiek, met de specialisatie onderwijskunde, gevolgd. 

Frits ben ik in de loop van de studietijd uit het oog verloren. Begin 1974 heb ik mijn studie met 

het doctoraal examen afgesloten. Deze studieperiode was voor een heerlijke en interessante peri-
ode. Niet alleen de studie interesseerde mij, maar het leven daarnaast, voor het eerst op jezelf 
wonen, de kennismaking met nieuwe mensen, een andere levenssfeer, dat alles was een grote 
verandering in mijn leven. Overigens was het niet alleen maar studeren, na enkele jaren werkte ik 
voor twee dagen in de week als studentassistent mee in een onderzoek naar het aanvankelijke 
leesonderwijs. Dat vond ik een heel interessant onderwerp, reden waarom ik in mijn eigen docto-
raal onderzoek hierop ben door gegaan. 

 
Na afsluiting van mijn studie ben ik op verschillende wijzen bij onderzoek en onderwijs betrokken 
gebleven. Eerst een jaar aan het onderzoeksinstituut van de R.U. te Utrecht. Daar was ik betrok-
ken bij onderzoek naar curriculumontwikkeling. Daarna werd mij in Leiden de mogelijkheid gebo-
den een eigen onderzoek te doen. Ik heb mij daarbij in het bijzonder gericht op de manier waarop 
en de mate waarin individualisering in het onderwijs gestalte krijgt. Het onderzoek kon ik in 1983 

afronden met een proefschrift. Naast deze onderzoekstaak gaf ik voor een deel van de tijd onder-

wijs aan studenten ‘Onderwijskunde’.  
 
Zoals jullie je wellicht herinneren, is mede o.g.v. de economische omstandigheden midden jaren 
tachtig een periode van overheidbezuinigingen ingegaan, die voor heel het onderzoek en onder-
wijs ingrijpende gevolgen heeft gehad. Voor mij persoonlijk betekende dit dat ik werd ontslagen 
en uit moest zien naar een nieuwe betrekking. Die diende zich tot mijn geluk vrij spoedig aan.  
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Ik werd gevraagd bij te dragen aan de opleiding van studenten ‘Onderwijskunde’ MO-a- en MO-b 
te Rotterdam. Dat was voor mij een zeer zware, maar ook heel leerzame beroepsactiviteit. Niet 
zwaar, omdat ik met avondstudenten te maken had; het was voor mij heel plezierig om met zulke 

gemotiveerde mensen samen te werken. Wel zwaar, om dat ik in een veelvoud van vakken on-
derwijs moest geven (curriculumontwikkeling, onderwijsbeleid, onderwijsinnovatie, schoolorgani-
satie, onderzoeksbegeleiding en wat niet meer). Echter, juist door die veelheid van vakken raakte 
ik ook veel meer verdiept in de deelgebieden van de onderwijskunde. Zoals je wellicht zelf wel 

weet, kun je pas met enige zekerheid behoorlijk onderwijs geven, als je je goed hebt verdiept in 
inhoud en methode van onderwijs. Ik heb daardoor veel vakinhoudelijke kennis opgedaan, die ik 
in mijn volgende beroepsbezigheid heel goed heb kunnen gebruiken. 
 
In 1986 werd ik benaderd door het Ministerie van Justitie met het voorstel de Inspectie van het 
Politieonderwijs op mij te nemen, samen met enkele collega’s van Binnenlandse Zaken. Beide de-

partementen zijn verantwoordelijk voor de politie, de opleiding van politiemensen en het toezicht 
daarop.  
Het toenmalige toezicht was nogal traditioneel van aard. Het bestond vnl. uit de organisatie van 
examens, het bezoek aan scholen (basisopleiding, politieacademie en voortgezette opleidingen), 

het maken van afspraken met schoolleidingen en het rapporteren daarover aan de ministers. Niet 
aan hen persoonlijk natuurlijk, maar aan de bazen die zij daarvoor hadden aangesteld. Geleidelijk 
aan heb ik mijn kennis over onderzoek en de deelgbieden van de onderwijskunde kunnen inzetten 

om de inspectie te vernieuwen: door een aantal inspectie-instrumenten te ontwikkelen en daar-
mee systematische inspectieonderzoeken op te zetten en uit te voeren. Ik heb daar ongelofelijk 
veel plezier in gehad. Geleidelijk aan is een op moderne leest geschoeide inspectiedienst ontstaan. 
Halverwege de jaren negentig vond opnieuw een bezuinigingsronde plaats binnen de departemen-
ten en daarbuiten, waarbij onder meer ook de onderwijsinspectie op de beide departementen werd 
weggesaneerd. Dat was vanzelfsprekend voor mij een grote teleurstelling.  
 

In de periode daarop werd ik mede belast met de uitvoering van evaluatie- en organisatieonder-
zoeken bij organisaties binnen en buiten het departement. Ik werd daartoe onder meer in de gele-
genheid gesteld een jaartje aan de Erasmusuniversiteit een opleiding te volgen. Hoewel het aan-
dachtsgebied inhoudelijk totaal anders was, heb ik mede door mijn belangstelling voor het doen 
van onderzoek toch nog een heel interessante en vruchtbare periode gehad bij het departement. 

 

Op mijn 59ste jaar kon ik als gevolg van een bezuinigingsmaatregel vervroegd uittreden. Zo zie je 
dat bezuinigingen op persoonlijk niveau niet altijd verkeerd hoeven uit te pakken. 
 
3. Over nu 
Het leven van nu bestaat voor mij vanzelfsprekend niet uit alleen maar terugblikken, hoewel dat 
op sommige momenten wel nuttig kan zijn. Terugziende op opleiding en werkleven moet ik vast-
stellen dat niet alles van een leien dakje is gegaan. Niet altijd even gelukkig, op een aantal mo-

menten grote onzekerheden over het beroepsbestaan en de financiële gevolgen die daarmee ver-
bonden zijn. Aan de andere kant een veelheid van mogelijkheden die ten dele ook gerealiseerd 
zijn. Kortom een bestaan, zoals een bestaan meestal wel zal lopen. 
In de periode waarin ik nu leef, ben ik veel buiten, lees veel, reis, bezoek musea etc. Na beëindi-
ging van de opleiding aan de Ludgerus heb ik het geloof waarin wij zijn opgevoed losgelaten en in 
de decennia daaropvolgend – mede door de waan van de dag - weinig aandacht  voor spirituele 

aangelegenheden gehad. Ik merk dat er bij mij de laatste jaren meer behoefte is ontstaan aan 

geestelijke verdieping in algemene zin, niet in de zin van een religie. Daarvoor maak ik nu ook 
ruimte. 

 
JAN MULDER 

 
Laat  ik  bij mijn  laatste  activiteit  beginnen. Op 19  mei  2009 was  
ik om 12.20 uur op  het  St. Pietersplein in Rome.  Mijn voetreis die in 
2006 begonnen was als ’n ontpannende langeafstandswandeling, is dit 
jaar geëindigd als een ware pelgrimage.  
Op 1-10-2005 ben  ik, na  38  onderwijsjaren met de fpu  gegaan.  Ve-

len  lopen  naar Santiago. Ik heb gezegd: als het kan, loop ik naar 
Rome, naar de tombe van Petrus. Op donderdag 15 juni 2006 ben ik 
na de zegen van de pastoor te voet in de regen uit Sneek vertrokken. 

28 dagen heb ik gelopen en 639 km. De 1e etappe ging  door Neder-
land en een deel van Duitsland naar Bingen. Op 17 april 2007 ben ik 
vanaf Bingen verder gegaan door Duitsland: Worms richting Rothenburg, Augsburg, Ettal, door 
Oostenrijk naar de Brennerpas en in Italië tot Bressanone (Brixen). Totaal 30 dagen en 732 km. 

Op 14 april dit jaar ben ik verder gegaan vanaf Bressanone naar Verona, Bologna, Florence en 
over het voetpad van Franciscus naar Assisi, Rieti en zo naar Rome. De 3e etappe was de langste: 
35 dagen en 775 km en de zwaarste, maar toch ook de mooiste tocht. Ik ben de weg van Bertus 
Aafjes gegaan. Een prachtige, inspirerende voettocht. 
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Ik schreef al na 38 onderwijsjaren. Na de kweek ben ik begonnen aan de lagere school, de Thomas 

van Aquino, in Sneek. Hier heb ik 7 jaar gewerkt.  

In de beginjaren heb ik hier mijn vrouw Marijke leren kennen en we zijn 19    
september 1969 getrouwd. Zij was onderwijzeres in Bolsward, maar kreeg 
door het huwelijk een tijdelijke aanstelling. Toen onze eerste zoon in 1970 
geboren  werd, werd zij ontslagen. Wij hebben drie jongens: Erik, Ivo en 

Bert. Marijke is handelskennis/boekhouden gaan studeren. En toen ik in 1974   
solliciteerde bij het lhno/mhno werd ook aan haar een aantal lessen aange-
boden. Dat was prima, als er maar steeds één van ons tweeën thuis was voor 
de kinderen.  
Ik ging aan de studie en haalde de akte lo wiskunde. Ik heb examen gedaan 

bij frater Isodorus. Het l- en mhno ontkoppelde en er moest door ons een keus gemaakt worden. 

Ik koos voor het lhno en Marijke voor het mhno. Vanaf die tijd zijn we beiden parttime gaan wer-
ken. Later is zij gaan werken bij de meao/mds in Leeuwarden. Inmiddels had zij de akte mo-
boekhouden gehaald. 
Het lhno ging samen met de lts en er kwam een leao-afdeling bij. De directeur vroeg mij of ik niet 

de economische vakken wilde verzorgen, maar dan moest ik wel lo handelskennis halen. Dus ben 
ik weer aan de studie gegaan en de akte gehaald. 
Na de lagere school was het eerst wel even wennen met al die puberende meisjes en later ook nog 

de jongens, maar toch een mooie tijd. 
In 1987 heb ik de overstap gemaakt naar het volwassen-onderwijs: het Fries Avond College waar 
ik economie gaf aan de avond- en dagmavo in verschillende plaatsen in Friesland. Later kwamen 
er nog de primaire opleidingen voor herintreedsters en werklozen bij. Ik werd de coördinator van 
de opleidingen. Een schitterende tijd. Ik kom overal nog steeds verschillende cursisten tegen. 
In 1994 kwamen er de ROC ‘s. En zo fuseerde het FAC met het middelbaar beroepsonderwijs in 
Friesland: het ROC Friesland College. Marijke en ik werden weer collega’s, maar wel op verschil-

lende units.Ondertussen is zij nu ook al met de fpu. 
De Postbank in Leeuwarden en Amsterdam en andere banken vroegen om scholing in de richting 
Bank- en Verzekeringswezen. Ik werd ook van deze contractactiviteit de coördinator en gaf les in 
de vakken economie en marketing.  Zes jaar lang ben ik samen met collega’s op en neer gereisd 
naar Amsterdam. In 2001 was de laatste leerling afgestudeerd. Vanaf die tijd tot mijn fpu was ik 

docent economie aan de unit Markting en communicatie in Heerenveen van het Friesland College.  

September 2005 was mijn afscheid van school en begon een andere tijd.  
In onze parochie Sint Martinus  ben ik altijd actief geweest. Mijn bezinning en inspiratie vind ik bij 
de orde van de Karmelieten, waar ik sinds 1999 ben toegetreden. Sinds oktober 2005 heb ik van 
de bisschop een zending ontvangen om in woord- en communie-
vieringen en andere liturgische vieringen voor te mogen gaan. Re-
gelmatig doe ik dit in Sneek en in de dorpen rondom. Zo vroeg mijn 
jongste zoon en zijn vrouw mij om in hun huwelijk voor te gaan. Het 

werd een bijzondere viering waarin we de zegen over hun huwelijk 
hebben gevraagd.  
Wij voelen ons gesetteld en gelukkig in Sneek. Kom je in Sneek en 
heb je zin in koffie of iets anders, ieder is van harte welkom aan de 
Meeuwenlaan 24.  Groet van ons en oan’t sjen. 
 

 
 

JOS PETERS 

 
In de natuurkundeles van Frater Reinaldus zat ik op de achterste rij naast Nico Mascini. Volgens 

alfabet zo neergezet door de (volgens mij) strengste docent van de Ludgerus. Wat duurden die 
lessen soms lang. Oorzaak: die grote klok aan de muur vooraan in de klas. Een herinnering die me 
sterk is bijgebleven. 
Ik was ook diegene, die fanatiek aan sport deed. Voetballen bij EMM, maar vooral atletiek in onze 
eigen vereniging HIOS. 
Na mijn examen ben ik direct begonnen aan de meisjesbasisschool in mijn eigen woonplaats Sil-

volde (Achterhoek). Een tweede klas met 52 leerlingen. Maar een jaar daarop een 6e klas met 
slechts 18 bollebozen. Maar door mijn bijzondere interesse voor het speciaal onderwijs, kwam ik al 
na twee jaar in dat onderwijs terecht. Eerst 3 jaar SO in Enschede en daarna ruim 25 jaar VSO in 

Gemert, waar ik ook de adjunct-functie vervulde. 
In 1997 kwam daar helaas een eind aan. Door een ernstige fout in het ziekenhuis was ik bijna het 
hoekje om. Na 10 dagen intensive care, drie  maanden in het ziekenhuis en twee jaar revalideren, 
was mijn conditie zodanig, dat halve dagen werken nog te zwaar was. De Arbo-dienst verbood mij 

nog te werken en de WAO was een feit.  
Maar nu gaat het weer redelijk goed. Ik heb door sport mijn conditie weer langzaam opgebouwd 
en mijn dagen gevuld met hobby’s en bestuursfuncties in verschillende sporten (tennis, golf en bil-
jart). Ik ben een zeer fanatiek golfer. 
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Ik ben 18 jaar getrouwd geweest. Ik heb 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Na ongeveer 12 jaar in 
Asten samengewoond te hebben, woon ik sinds kort weer in Gemert. 
Ik stuur geen foto mee. Dan valt er straks niets meer te raden. 

 
 
WIM PLATENBURG 
 

De eerste vier jaar van de kweekschool heb ik in Beverwijk gevolgd. In 1966 gingen veel van mijn 
klas- (en internaat-)genoten naar de kweek in Bergen (en werden daar extern). Voor mij een re-
den om ook extern te gaan. Dat lukte in Hilversum, waar ik bij mijn zus kon inwonen. Dat ene jaar 
Ludgerus heeft voor mij dan ook niet zo’n sterke rol gespeeld. Af en toe hoor ik verhalen over het 
internaatsleven van een goede vriend: Jan Boekraad, die een jaar hoger zat.  
Van de leraren heb ik herinneringen aan frater Isidorus (vanwege mijn scriptie), aan de pedaleraar 

die mij in mijn diensttijd aan mijn eerste baan hielp en aan de frater die CML gaf: met wapperende 
pij daalde hij de laan af, richting de villa en tijdens de les was het altijd lachen. Hij had steeds 
mooie verhalen. Zo vertelde hij een mop over iemand die uit de hemel was teruggestuurd, omdat 
… hij een nest jonge engelen had doodgetrapt.  

In het voorjaar van 1967 kwam dé LP van de Beatles uit: Sergeant Pepper. En wie had deze LP 
meteen in huis? Jaap Blokker. Met z’n drieën (of vieren) liepen we – verwachtingsvol – naar zijn 
kamer om deze sensatie te beleven. 

In dat schooljaar ben ik lid geworden van HIOS, de volleybalvereniging. Doordat er goede volley-
ballers bij zaten, zoals Kenneth en Irving Wong, speelden we vrij hoog in de competitie. 
 
Aan het eind van mijn militaire diensttijd kreeg ik een tip van de pedaleraar, dat ik me kon melden 
bij de Gertrudisschool (later De Wilge) aan de Cornelis Drebbelstraat in Hilversum. Daar hadden ze 
iemand nodig. Vijf jaar heb ik er gewerkt. Daarna kon ik onderwijzer worden aan de Mozarthof in 
Hilversum, een zml-school (toen: een “school voor imbeciele kinderen”). In die tijd ben ik aan een 

pedagogiekstudie begonnen. 
Vanaf1978 ben ik bij een schoolbegelei-
dingsdienst in Almelo gaan werken. Een colle-
ga-leerkracht en oud-Ludgeriaan was mij daar-
in voorgegaan: Joan van de Laar. Met hem heb 

ik dan ook zo’n 30 jaar samengewerkt. Mijn 

werk met teams, kinderen, ouders en leer-
krachten heb ik als veelzijdig en boeiend erva-
ren. In 2007 ben ik met FPU gegaan. 
Het leven in het verre oosten bevalt ons prima. 
Het was, als ‘westerling’, eerst wel wennen aan 
de mentaliteit (bijv. “joa joa” betekent “nee”) 
en aan de taal (vooral in gesprekken met ou-

ders), maar we gaan niet meer terug. Het is 
gewoon zo: “Leu oet Twente…leukeleu”.  
In 1969 ben ik getrouwd. We hebben twee 
jongens gekregen en sinds een jaar passen we wekelijks op een prachtige kleindochter.  
Op de foto een (prettige) afwijking van me: motorrijden, zoals met mijn oudste zoon een weekje 

feest in de Dolomieten. 

 
FRANK POTHOF 
 
Vier jaar heb ik voor de klas gestaan ergens in de Achterhoek. Tweede en derde klas (ook gecom-
bineerd). Dat was zeer plezierig, met leuke kinderen, boeiende activiteiten zoals kindermusicals  
en hetvernieuwen van het muziekonderwijs. Maar klassen van veertig kinderen en meer, dat was 

vermoeiend. Orde houden vond ik zeer vervelend. Ik wilde verder. 
Werken op een schooladviesdienst, dat leek me wel wat. Dus ben ik onderwijskunde gaan stude-
ren. Zo kwam ik in Groningen terecht. Acht jaar deed ik erover en ik heb ik me geen seconde 
verveeld. Daar vond ik mijn vriendin Miriam. Naast de studie heb ik meegespeeld in 
vormingstoneel en jaarlijks zo’n twintig voorstellingen gegeven in het voortgezet onderwijs. Toneel 
spelen, dat heb ik toch geleerd bij Anton Sweers ? 
 

In 1980 studeerde ik af. Na wat korte omzwer-vingen vond ik werk, bij het Onderwijskundig Cen-
trum van de Universiteit Twente. 
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Als ik mag spreken van ‘mijn levenswerk’ dan ligt dat in begeleiding van onderwijsvernieuw-
ingsprojecten in het hbo. Aanvankelijk betrof het modularisering van het onderwijs, maar na enke-
le jaren werd dat projectonderwijs en nog la-

ter probleem gestuurd leren. Tenslotte groei-
de dit uit in het leren-leren concept. Ik vond 
het zinvol werk. Eigenlijk was me op de 
Kweekschool al duidelijk dat veel van onze 

leerstof ver afstond van de praktijk, met na-
me in de hoofdakte. Nu wordt nuchter nage-
dacht over wat studenten nodig hebben aan 
kennis, kunde en houding voor hun latere 
beroep.  
Maar wat is het moeilijk om dit concept in al 

zijn facetten te realiseren. Het vrat aan de 
identiteit van docenten. Veertig of meer do-
centen begeleiden in ‘n veranderingsproces, 
vaak met complicaties door fusies, dat gaf de 

nodige druk bij mezelf. De voldoening kwam 
als de docenten vertrouwen kregen in hun 
bouwwerkzaamheden en in mij. Ik heb dit 

werk zo’n twintig jaar gedaan. In 2003 kon ik 
eruit als gevolg van de zoveelste samenvoe-
ging van ‘Diensten’ op de UT. 
 
Al hoef ik niet meer te werken, ik ben nog al-
tijd druk,. Mijn vriendin heeft ‘n eenmans’-
bedrijf. Ik assisteer haar bij de niet inhoude-

lijke klussen (administratie, etc), ben huis-
man en zo nog wat meer. Maar zangkoor, 
wandelen, fotograferen en fotobewerking 
houden me ook van de straat. En ik luister veel naar muziek. Soms hoor ik de Arlesiënne-suite van 
Bizet of de Bolero van Ravel, en dan zie ik me weer zitten in de muziekklas: Klassieke Muziek 

tweemaal per maand ’s avonds bij het huiswerk. Dat blijft. 

 
 

BEN PREIJER 
 
Na, voor mij 6 jaar Ludgerus, begon mijn onderwijsleven met scholen in Zieuwent, Soest, Rotter-

dam. Tijdens mijn militaire dienst heb ik nog kort met Fried Kolkman samengewerkt. Sinds ’73 
breng ik mijn schoolleven voornamelijk door in Doetinchem. (onderwijzer, dir., manager.) 
 
Mijn belangrijkste onderwijsprestatie is de oprichting van een Montessorischool in 1984. Een 
school waar ik nu al 25 jaar directeur ben. Doe mijn werk nog steeds met plezier en denk dat ik 
het tot mijn 65e wel volhoud. 
 

Ben Het Gooi niet helemaal ontgroeid. Mijn betere wederhelft komt uit Bussum, zodat we oude 

plekjes nog wel eens terugzien. 
 
Mijn herinneringen aan Ludgerus zijn inmiddels wel vervaagd. In mijn 6e jaar maakte ik wel de no-
dige veranderingen mee qua vrijheden en begeleiding. 
Gek genoeg kan ik mijn eerste zondag op Ludgerus nog herinneren. We bezochten toen met een 
groepje de film “Spartacus” en hoefden daarom niet naar het lof. 

Van de lessen van Ome Toon heb ik veel plezier mogen beleven. Toneelspelen komt altijd van pas. 
De uitspraken van muziekleraar Suasso komen ook nog wel eens boven: “Toen jullie nog in de lui-
ers lagen….”  
 
Woon al een hele tijd in Gaanderen (waar ligt dat?), getrouwd, 2 zonen met aanhang. 
 

Naast mijn onderwijsleven heb ik mijn tijd gevuld met studeren, tennissen, (besturen van de club, 
met hal), skiën, parasailen. (hulpinstructeur). 
Helaas heeft een ski-vliegongeval, hopelijk voor korte tijd, een halt toegeroepen aan mijn buiten-

schoolse activiteiten. 
 
Ben zeer benieuwd naar de “verhalen” van mijn vroegere klasgenoten en verheug mij daarop zeer. 

 
 

 

MATHIEU ROBEERST 
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Nadat ik in 1967 voor de hoofdakte was geslaagd, kon ik 
direct in Blaricum op de Bernardus basisschool beginnen. 
In jan. '68 kwam het ministerie van defensie aan de deur 

om te vragen of ik het vaderland wilde verdedigen. Er 
was een treinkaartje bij en ach ja, toen ging ik maar 
voor ruim 15 maanden. Ik heb een prima tijd gehad bij 
de verbindingsdienst, heb er mijn lieve vrouw Wil leren 

kennen via een stekkercentrale!! Met haar heb ik een 
heerlijk huwelijk en twee fantastische kinderen gehad. 
Helaas is Wil in november 2008 totaal onverwacht aan 
een hartstilstand overleden, 63 jaar. Een niet te bevatten 
klap in ons gezin. Ik was net twee jaar met prepensioen 
en we wilden gaan genieten van onze vrije tijd.... He-

laas... 
Na m'n diensttijd kon ik gelukkig terugkeren naar de 

Bernardusschool. Daar heb ik mijn hele arbeidzame leven van bijna 40 jaren met veel plezier vol-
gemaakt. Ik woon sinds mijn huwelijk in 1971 nog steeds op hetzelfde adres en dat bevalt me 

prima. 
Mijn zoon heet ook Matthieu en is 30 jaar, single en werkt bij Getronics. Hij rijdt in een auto van 
de zaak door het land om bij (vooral) banken computers te installeren, te vervangen of te repa-

reren. Hij woont ook in Huizen in een fraai appartement. 
Mijn dochter heet Ragna, is 27 en gehuwd met Joost. Ze hebben sinds juni 2008 een zoontje, Lu-
cas, waar ik als opa apetrots op ben! Ragna werkt bij de kinderopvang in Huizen en woont 1 km 
van me vandaan in Blaricum. 
Mijn hobby's zijn (portret)tekenen/schilderen, filatelie, fietsen, m'n kleinzoon Lucas, volleybal, cor-
rector "Wapenbroeders", klussen in en om huis, puzzelen en sinds kort wat "rommelen" met de 
computer. 

Ludgeriaanse herinneringen! Vele! Enkele: 
1.   De humoristische, eigenzinnige en cabareteske opmerkingen van Frits le Roux samen  
      met (dacht ik) Marcel Schrage. 
2.   Het voetballen op de wallen van vestingstad Naarden met Frank Rokebrand die mij  
      met mijn hoofdaktestudie behulpzaam was bij mij thuis. 

3.   Het postzegels verzamelen met, was het Wim Boekholt??? 

4.   Het "karakteristiek" over mij in het afscheidsboekje. Wie heeft dat geschreven??? Hij  
      heeft het toen al goed gezien!! Ik hoop bij de reünie eindelijk te weten te komen wie  
      die "ziener" was. 
5.   Het knappe tafeltennissen van Chris Kok. Je kon hem bijna nooit verslaan. 
6.   Mijn voorkeur voor de Franse taal, via de heer Spaay en de daaruit gegroeide en nog  
      steeds bestaande banden met mijn correspondentievriend in Zuid-Frankrijk! 
7.   Het biljarten in de recreatiezaal en het bridgen met frater ...??? 

8.   Het kopen van een pakje shag (Drum) bij frater Polycarpus. Ik was net 16! Tja, het  
      hoorde er toen bij, maar al heel lang gruwel ik van roken! 
9.   Het toneel- en rollenspel van "ome Toon" Zweers en het opvoeren van "Lucifer". 
10. De verbijstering en de discussies in de recreatiezaal toen we vernamen dat John F.  
      Kennedy was vermoord, november 1963. 
Ach, zo zijn er nog veel herinneringen. Ze zullen ongetwijfeld besproken worden tijdens de reünie. 

Ik verheug me erop! 

 

 
 
FRANK ROKEBRAND 

 
Loopbaan: Na enkele jaren tekende zich de discussie PABO af. Ik heb inhoudelijk 

meegewerkt aan het ontstaan van Hogeschool Domstad, de fusie Pabo van ‘onze 

vlek’, waarbij de Ludgerus werd opgeheven. 
Bij het ontstaan daarvan in 1984 was ik meteen boventallig en heb mij op oplei-
dingen voor management gestort. Daar heb ik zelf veel van geleerd. 
Die ervaringen hebben mij in 1986 gebracht tot directeur van Pabo Hemelrijken in 

Eindhoven. 
Vanaf 1997 ontstond er nieuwe fusie-onrust. ‘Mijn Pabo’ ging uiteindelijk op in wat 

nu Fontys heet. Daar heb ik nog twee jaar leiding gegeven aan 4 Pabo’s en een OSO-opleiding in 

de Faculteitsdirectie. 
Bij een nieuwe reorganisatie ben ik op 1 januari 2000 als zelfstandige onderwijsadviseur gaan 
werken. Ik was al enige jaren voorzitter van het landelijke overleg van Pabo directeuren, wat wel 
hielp aan een goed netwerk. 

Tot heden ben ik actief als zelfstandig adviseur en projectleider in vele projecten op het snijvlak 
van ontwikkelingen in het PO en opleidingen.  
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Privé : 
Getrouwd in 1968, studie, 3 kinderen. Wonend in Kortenhoef, werkend in Hilversum. 
In 1987 verhuisd naar Heeze, vlak bij Eindhoven. Woon nu na 2e huwelijk in Maarheeze. 

Herinnering / annecdote… 
Onvergetelijke ervaring voor mij was als 29 jarige de terugkeer op de Ludgerus als peda-docent. 
Ik begon als invaller ( was dir. van LOM-school om de hoek ) omdat door de hoge leeftijd het ziek-
teverzuim bij fraters en lekendocenten heel hoog werd ! Oud-docenten en directeur als collega. Ik 

weet nog steeds niet voor wie dat ‘t meest wennen was. Ik vond dat een heel spannende tijd !!  

 
 
LEO SCHOLTEN 
 
In het afscheidsboekje na de hoofdakte stond bij mij als laatste: datutoegood mag goan. De 

spraak verraadde vaak dat ik uit het oosten kwam en na de kweek ben ik weer teruggegaan naar 
het oosten en daar de rest van mijn leven gebleven. Het zal mij niets verwonderen, dat ‘t nog wel  
geregeld te horen zal zijn waar ik vandaan kom. Eerst moest  de mitaire  dienst ( Vbdd- de slappe 
hap )vervuld worden, waarna er gesolliciteerd werd. Ik werd aangenomen in Langeveen, een kerk-

dorp van de Gem. Tubbergen en …….. ben daar mijn hele loopbaan gebleven. Eerst  als onderwij-
zer en  de  laatste tien jaar  ook adjunct, ook al stelde dat niet veel voor. Ik ben daar o.a.  ook 
nog twaalf jaar  handbaltrainer geweest, want daar wist ik zogenaamd nog genoeg van (HIOS van 

de kweek). Ik heb echter wel een  trainersdiploma gehaald. 
Op de kweek kende ik Marian al en zij is daar ook verschillende keren geweest, dus voor menigeen 
geen onbekende. Na de benoeming in Langeveen zijn we getrouwd en hebben daar ook een huis 
gebouwd, waar we nog steeds wonen. We hebben twee zoons, die beiden in mijn voetsporen zijn 
getreden. De jongste is onderwijzer in Enschede aan de Freinetschool en de oudste geeft in Gro-

ningen natuurkunde, scheikunde en A.N.W. aan het 
Reitdiepcollege. 

Drie jaar geleden (maart 2006) heb ik longkanker ge-
kregen, ofschoon ik al meer dan 25 jaar het roken had 
gelaten. Na chemokuren en bestralingen tegelijk is de 
linkerlong verwijderd. De laatste twee jaar heb ik dan 
ook in de ziektewet gezeten en ben nu in de vut. Het 

gaat nu redelijk goed met mij (natuurlijk wel ups en 

downs), maar ik ben tevreden. 
Zijn jullie in de buurt en hebben jullie zin om langs te 
komen, dan zijn jullie van harte welkom op nr. 11 van 
de Hartmanstraat te Langeveen. (Telfnr. 0546-
681418) 
Wij verheugen ons op de reünie van zaterdag 12 sep- 

                                                               tember en hopen iedereen daar te ontmoeten 
Leo en Marian en hun hondjes Stoffer en Blik 

 

 
 
MARCEL SCHRAGE 
 

Lastig om 40 jaar in een klein stukje samen te persen. Vooruit daar gaat ie. 

Vanuit Hilversum ben ik bij mijn geliefde in Sappemeer ingetrokken. Vlak daarna zijn we getrouwd 
en kreeg ik ‘n baan in Veendam als onderwijzer. En we gingen dus daar wonen. Na 9 maan-
den werd ik teken- en handenarbeidleraar op het Winkler Prins Lyceum. Een aantal leerlingen in de 
hoogste klassen waren maar iets jonger dan ik. Was in het begin een pittige klus! Toch nog 10 jaar 
volgehouden. In deze tijd kregen Joke en ik 2 meisjes en 1 jongen. In de avonduren volgde ik in 
Groningen de studie Voortgezette Handvaardigheid. 
Op school had ik een toneelclub opgericht. Bert Visscher, de cabaretier, heeft als brugklasser bij 

mij zijn eerste toneelstapjes gezet. Hij was toen al zo gek als een deur en dat is hij nog steeds. 
Jarenlang ben ik regisseur van de operettevereniging Veendam/Wildervank geweest. Een buiten-
gewoon geestige tijd om mensen te regisseren die eigenlijk allemaal maar een ding willen namen-
lijk: vooraan staan. 
Op een gegeven moment begon het leven in Veendam toch wat te knellen. Ik besloot om te 
solliciteren in Utrecht op de functie van Consulent Beeldende Kunst. Mijn taak bij het 
Gemeentelijke Instituut voor Kunstzinnige Vorming varieerde van het kopen van kunstwerken voor 

de gemeente tot aan het vormgeven van bijscholingscursussen op beeldend terrein. Het was een 
verademing om zoveel vrijheid te hebben. Niet om 8 uur in de morgen met je eerste uur te begin-
nen… Joke de kinderen en ik woonden in een drive-in woning in Nieuwegein. Dat was een enorme over-
gang, van een vrijstaand herenhuis met enorme tuin naar een rijtjeshuis. Even slikken voor de 
familie. Na 3 jaar werd ik directeur en moest meteen een enorme bezuinigingsoperatie doorvoe-
ren. Gelukkig ging dit redelijk vlekkeloos en mocht ik van de wethouder blijven. 
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Het was een vrij turbulente periode in mijn leven. We gingen in 
Utrecht wonen. Joke werd ziek en overleed aan de gevolgen van 
borstkanker. Drie van mijn vier broers gingen een jaar na elkaar aan 

dezelfde rottige ziekte dood. 
De kinderen hebben het gelukkig allemaal redelijk goed overleefd. 
De meisjes hebben allebei zelf 2 kinderen en mijn zoon is gewoon 
een eeuwige vrijgezel die behoorlijk de bloemetjes buiten zet. 

Na mijn Utrechtse periode ben ik directeur geworden van de Zeister 
Kunststichting, een waar wespennest vol roddel en achterklap waar 
schoon schip gemaakt moest worden. Mijn hoofdtaken waren ten-
toonstellingen maken op Slot Zeist en het programmeren van de 
nieuwe schouwburg. Na 5 jaar heb ik er de brui aan gegeven en ben 
huisman geworden.  

In 1994 ben ik hertrouwd met Mildred die als coach de conflicten 
door het hele land aanpakt. Sinds die tijd wonen we in Amsterdam 
vlakbij Artis. 
In 1997 werd onze dochter Indra JOKE geboren. Ik ben een van die 

ouders die continu op school allerlei klussen doet en het heerlijk 
vindt om van alles en nog wat te organiseren. Dat gaat jammer ge-
noeg over als zij in augustus naar de middelbare school gaat. 

Mil en ik zijn fanatieke duikers en reizigers. Als het enigszins kan gaan we de hort op. 
Als “ouwe” vader moet ik volgens de dames nog lang meekunnen en dus zien ze erop toe dat ik 
frequent naar de sportschool ga. Allebei zijn we al 14 jaar rookvrij. Van de drank kan ik dat niet 
zeggen. We hebben met ons drieën een heerlijk leven. De band met de andere kinderen is sterk. 
Kortom, wat wil ik nog meer ?????? 
Nou ja.., wat meer geld, grotere auto, flinke villa, van dat soort kleinigheidjes…… 
 

 
 
WIL SCHURINK 
 

 
Lucienne en ik “moesten” trouwen en daarom ben ik in februari 1967 van school verwijderd. Na 
wat los werk aan scholen in Ulft en Varsselder en na de geboorte van onze tweeling Marleen en 
Marion in augustus 1967 heb ik de studie weer opgepakt aan de Pedagogische Academie in 
Doetinchem. We woonden toendertijd in Ulft en na een baan aan de L.S. in Zieuwent, mijn geboor-
tedorp, ben ik gaan werken en wonen in Bussloo aan de L.S. Daar werd ons derde kind Paul gebo-

ren. 
 
Na 12 jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt ben ik benoemd aan de Bernardusschool voor 
Lager Beroepsonderwijs in Deventer, waar ik ongeveer 22 jaar met vreselijk veel plezier heb ge-
werkt. Daar kwam ik af en toe Ton Boogmans tegen, die bij ons in de klas heeft gezeten. In de 
tussentijd ben ik enkele keren wegens ziekte (hartinfarcten en bijbehorende dotterpogingen en 
operatie) uitgevallen en in 2001 definitief afgekeurd.  

 
Sinds die tijd genieten we met zijn tweeën van onze vrije tijd, die we in het voorjaar, ’s zomers en 

in het najaar besteden aan vakantie, langeafstandswandelingen en wat cultuur snuiven in oude 
steden.’s Winters brengen we een groot deel van de week door op de ijsbaan in Deventer, want je 
moet natuurlijk wel je lichaam een beetje onderhouden. 
Ben heel benieuwd hoe het iedereen is vergaan en zie uit naar de reünie. 
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WIM SMEETS 
 
Mijn levensloop op rijm kan gezongen worden op de muziek van Boudewijn de Groots “Testament” 
 
Na vele, vele jaren in dit leven                                   
Zet ik het een en ander op papier 
Niet dat ik geld of goed heb weg te geven      
Maar het doet me deugd, geeft mij plezier. 
                   
Een studentje met wat mooie idealen 
Vanuit Curaçao, van ver over de zee, 
Dacht in Hilversum z’n diploma te behalen 
Daarna terug, kikkerlandje uit…tabee. 
 
Had echter buiten de waard gerekend 
In Eindhoven dook een lieftallig vrouwtje op 
Binnen de kortste tijd was hij aan haar geketend 
En daarna draaide de wereld op z’n kop.  
                                                                        
Na een stroef begin keert’ ’t getij ten goede 
Er kwam een baan vrij bij het juiste Hoofd 
Veel meer dan ’n simpel doekje voor het bloeden: 
Iemand die talent ontdekt, erin gelooft. 

 
Ondertussen werd bij ons een kind geboren 
Op een flat, driehoog, Yvonne is haar naam 
Niets kon ’t geluk van ons gezin nog storen 
We konden samen de hoogste bergen aan. 
                                                                        
Toch nog weten voor de hoofdakte te slagen 
Het Hoofd der Schoolschap in ons Hellemond 
Wist daar de benoemingscommissie te behagen 
Toen was dit balletje eenmaal heel snel rond. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gezin, team, kind’ren en veel andere relaties 
reikten elkaar de hand toe in die tijd 
Zorgden bij drukte voor de nodige spaties 
En ik kon bij hen zo m’n eigen eitje kwijt. 
                                                                        
Samen wisten wij heel wat werk te klaren 
Bouwden gestadig verder aan ons onderwijs 
Wisten ook heel wat vernieuwinkjes te baren 
Ondertussen werden wel wat haartjes grijs. 
 
Maar dat mocht in ’t geheel de pret niet drukken 
Na negen jaren Yvonne kwam ons nummer twee 
Nathalie ging ook bij ons de vruchten plukken 
Zong vanaf klas drie haar wijsje mee. 
                                                                        
Voor geen goud had ik dit alles willen missen 
Ik zou het fluitend zo weer over doen 
En daarin me zeker nooit vergissen 
Zo lief was mij de Kromme Keikes-tune. 

 
Rest mij en ik zeg het jullie hier van harte 
Een welgemeend: “Ik dank jullie wel!” 
En al speelt het mij zeker heel wat parten: 
“Tot ziens!  Tabee!  Houdoe!  Adieu!  Vaarwel!” 
 
En verder nog heel wat and’re dingen 
Zoals grootouderschap waar men lief aan heeft 
En vele, zo mooie herinneringen 
Die neem je mee zolang je verder leef 
 

HARRIE DE VALK 
 
Na de 5 Ludgerjaren, waar ik met volle teugen van genoten had 
vanwege de vrijheid en de mogelijkheden die ik thuis ontbeerde, 

grijnsde mij de toekomst van een bijna tweejarige militaire 
dienstplicht toe. En dáár had ik, als rechtgeaard pacifist en dis-
ciplinehater, dus helemaal geen zin in. Ik probeerde van alles 

om aan die verplichting te ontkomen maar het enige dat echt kansen bood, was een onderwijs-
baan in één van onze toenmalige Rijksdelen Overzee.  
Hoewel ik er niet onderuit kwam om een paar maanden voor schut te lopen in hare majesteits wa-

penrok, mocht ik echter na een korte tijd van lijntrekken bij de luchtmacht naar Curaçao vertrek-

ken. Het enige wat ik van het eiland wist, was de spaarzame informatie die ik daarover aan Wim 
Smeets had ontfutseld: dat de zon er altijd scheen en dat de bevolking het er graag rustig aan 
deed. Die twee aantrekkelijke eigenschappen, plus mijn hang naar avontuur hadden mij er snel 
van overtuigd, dat ik Wims taak moest  overnemen om mijn rijksgenoten  overzee naar een hoger 
plan te tillen. Wim zélf was vanwege zijn Nederlandse vriendin niet meer zo genegen naar zijn ei-
land terug te keren. 
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Dus snel getrouwd, want de Fraters van Tilburg waarvoor ik uitkwam, vertrouwden geen jonge, 
ongehuwde onderwijzer tussen al die aantrekkelijke negerinnetjes. De prachtige reis op het luxe 
passagiersschip Santa Maria was voor Renate en mij al een avontuur op zich. Zeker gezien die tijd, 

toen dergelijke dure reizen overzee alleen voor de zeer welgestelden waren weggelegd. Eenmaal 
op Curaçao, bleek dat Wim geen woord teveel had gezegd, maar desondanks was het stevig aan-
poten: een vierde klas met bijna 40 kindertjes in alle mogelijke bruintinten: van wit tot pikzwart. 
In het begin kon ik ze niet uit elkaar houden. Al die bruine snoetjes leken in mijn ogen precies op 

elkaar! Hoewel dat snel verbeterde, had ik al spoedig door dat het basisonderwijs niet het meest 
geschikte onderwijstype voor mij was. Toen ik dus na ‘n jaar de kans kreeg over te stappen naar 
het Maria College (Mavo), heb ik die meteen aangegrepen. 
In mijn resterende jaren op Curaçao heb ik daar met veel plezier Nederlands, tekenen en handen-
arbeid gegeven. In Hilversum had ik daarvoor al de benodigde lo-akten gehaald. 
Door een toeval is daar ook nog het vak biologie bijgekomen. Op het Maria College werkte nl. ook 

een, al wat oudere, vrijgezelle biologielerares, die, misschien vanwege haar langdurige ongehuwde 
staat, aan de drank was geraakt. Elke dag kwam ze met een thermosfles whisky naar haar werk!  
Midden in het schooljaar overleed ze plotseling, waarschijnlijk aan een buitenproportioneel formaat 
lever. Omdat het moeilijk was op korte termijn vervanging aan te trekken, moesten wij haar les-

sen overnemen. Overmaat en Willems hadden mij altijd van prima cijfers voor biologie voorzien, 
dus achtte ik mijzelf wel in staat die lessen te geven. Het beviel zó goed, dat ik nog jarenlang on-
bevoegd biologielessen heb gedraaid, tot en met de examenklassen toe. Pas later terug in Neder-

land, heb ik voor dat vak een 2e graads bevoegdheid gehaald. 
De schooltijden op Curacao liepen van half acht tot half een. Daardoor was er voldoende tijd om er 
ook nog een extra studie naast te doen. In 5 jaar tijd heb ik toen in de middag- en avonduren een 
1e graads bevoegdheid handvaardigheid weten binnen te slepen. Ik weet niet of me dat in Neder-
land, naast een volledige baan, ook gelukt was.  
Intussen hadden Renate en ik ook nog kans gezien een zoon (Bas) en een dochter (Marleen) op de 
wereld te zetten. Al met al hadden we op Curacao een hele fijne periode, die ik voor geen goud 

had willen missen. Nog steeds heb ik een grote affiniteit met het eiland. Achteraf heb ik maar van 
één ding spijt gehad: Dat we niet langer zijn gebleven dan de zes-en-een-half jaar die we er nu 
hebben doorgebracht. Maar ja, ik vond destijds dat 
ik nog meer van de wereld moest gaan ontdekken. 
In begin 1975, midden in de winter, kwamen we te-

rug in Nederland. Hoewel ik intussen volledig ont-

kerkelijkt was, bleef Maria me achtervolgen want na 
de bootreis met de Santa Maria en de tropenjaren 
op het Maria College, kwam ik nu te werken op de 
Sancta Maria Mavo in Geldrop.  
Dat was wel even wennen, vooral aan die Neder-
landse vergadercultuur. Als er op Curacao verga-
derd moest worden, deden we dat even in de pau-

ze. Ook vonden mijn nieuwe collga’s, dat ik wel op-
vallend bont gekleed ging. Ook dát ging er geleide-
lijk aan af. 
                                                                                            als voorleesopa op de crèche                                                                                    
Aan de Sancta Maria Mavo heb ik vele jaren met plezier les gegeven in handenarbeid, tekenen en 
biologie. Het was een kleine school van rond 400 leerlingen met een gezellig team.  

Ik promoveerde er zelfs tot brugklascoördinator. Helaas hadden we een directeur die zijn handjes 

niet van de meisjesleerlingen af kon houden en die bovendien te gemakkelijk financieel naar zich-
zelf toerekende. Het leerlingenaantal liep door alle geruchten snel terug en de school werd met 
opheffing bedreigd.  
Gelukkig konden we na enkele moeizame jaren, tot een fusie komen met de naastgelegen Scho-
lengemeenschap voor Havo en Vwo: het Strabrecht College. Dat was wél even wennen, die over-
gang van 400 naar 1600 leerlingen, maar ik voelde me er al snel als een vis in het water. Zo’n 
grote school bood toch heel wat meer mogelijkheden en het samenwerken in vaksecties was voor 

mij een waar genoegen. Ook het lesgeven aan leerlingen van ‘n hoger niveau vergrootte mijn 
werkplezier aanzienlijk: de uitdaging was groter en de respons beter. Het is dan ook geen wonder 
dat ik er geen enkele moeite mee heb gehad om aan het Strabrecht College mijn schoolloopbaan 
te voltooien.  
In juli 2006 heb ik, na bijna 40 jaar onderwijs, een grandioos afscheid gekregen. Vreemd genoeg 
heb ik sindsdien het lesgeven zelf geen moment gemist. Wél de contacten met collega’s. Sinds ik 
echter secretaris van de oud-personeelsvereniging ben geworden, is dat probleem grotendeels 

verholpen. Ik schrijf maandelijks een digitale Nieuwsbrief en we organiseren allerlei activiteiten 
voor oud-personeelsleden. 
Daarnaast ben ik voorzitter van de wijkvereniging van de nieuwe wijk in Geldrop waar ik sinds 3 
jaar woon. Ik doe nog steeds veel aan sport (vroeger zaalvoetbal en squash, tegenwoordig tennis 
en fitness). Ook aan mijn 2 kleindochters (4 en 6 jaar) beleef ik veel genoegen. Jammer alleen dat 
ze helemaal in Amsterdam wonen. En verder geniet ik gewoon van alles wat op mijn pad komt, 
zoals bijv. de organisatie van deze reünie. 
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Mijn hele leven heb ik altijd veel teksten gemaakt. Ik was dan ook vast van plan na mijn fpu een 
boek te gaan schrijven. Tot nu toe is daar niets van terecht gekomen: te druk met andere bezig-
heden. Maar als de reünie achter de rug is………, wie weet? 

 
                                                                      
HANS VAN VELZEN 

Het is wel een beetje puntsgewijs, want er is nogal wat gebeurd in 40 

jaar, alhoewel… niet zo spectaculair. Ik had dus een her- en na vijf 
maanden was het weer een onvoldoende (voor Nederlands). In het 
tweede jaar hoofdakte werd de relatie met Verbraak wat troebel en ein-
digde met een 5 voor didaktiek én peda, dus… weer gezakt. Ik mocht 
niet meer terugkomen op de Ludgerus, want als ik drie stappen moest 
zetten, zette ik er slechts twee. Na mijn diensttijd heb ik mijn leven ge-

beterd en heb mijn hoofdakte gehaald op de Rijkskweekschool in Hilver-
sum.  
Mijn eerste ‘echte’ school stond in Hilversum. Na 5½ jaar volgde 1 jaar 

L.O.M. (onder Hans Beemer!), maar voor dat onderwijs was ik niet bepaald geschikt.  

Als directeur ben ik toen een school gestart in Almere en ben daar na zo’n 12½ jaar weer vertrok-
ken. Het directeurschap hield ik na 4 jaar al voor gezien. Daarna nog eens 4 jaar als directeur in 
Groningen op een Jenaplanschool. Daar ben ik Frits tegengekomen, die toen bij een radiostation 

werkte en zelfs nog in mijn fotoalbum stond.  
De laatste 15 jaar heb ik als leraar doorgebracht op een basisschool in Amsterdam, die ik in die ja-
ren steeds zwarter heb zien worden. Sinds kort zijn we zelfs een echte ‘zwakke school’. Aan het 
einde van het vorig schooljaar is de hele directie van de school afgehaald en heb ik voor mijzelf de 
knoop doorgehakt en FPU aangevraagd. Dus… als we elkaar zien, geniet ik daar al 1½ maand van. 
Meest hilarisch? De ‘vlagincidenten’; de eerste toen Carlos met prinses Irene trouwde (rood T-shirt 
in top) en de tweede toen enkele studenten gezakt waren voor hun Godsdienstdiploma (zelfde T-

shirt halfstok). 
En natuurlijk nog veel meer, maar dat past niet op een half A4-tje. 

 
BERT VOORN 
 

Hoewel ik als “extern student” natuurlijk in een aantal opzichten wat minder betrokken was bij het 
dagelijkse en nachtelijke schoolleven kijk ik met veel voldoening en plezier terug op onze kweek-

schooltijd. In veel opzichten ging er een wereld voor mij open en de vakopleiding was gedegen.  
Tijdens de opleiding maakte ik op de Valentijnschool in Bussum kennis met Jenaplan-onderwijs en 
sprong de vonk over. Op deze manier vormgeven aan het onderwijs leek mij zeer uitdagend. Het 
was in ieder geval de reden om mij niet vijf jaar aan één school te verbinden om zodoende militai-
re dienst te ontlopen.  
 
De dienstplicht bracht mij via Venlo, Leiden en Ermelo uiteindelijk in 

Amsterdam waar voor het eerst de Marechaussee aan de Amsterdamse 
politie was toegevoegd om het hoofd te bieden aan de rellen die daar 
oplaaiden. Het waren spannende tijden waar ik vooral heel veel mensen-
kennis heb opgedaan.  
 

Na deze periode heb ik 2 jaar gewerkt in Weesp en 4 jaar in Warmenhui-
zen. In deze periode ben ik getrouwd met Wil en kregen wij 2 kinderen.  

Inmiddels werd het mij duidelijk dat het in die tijd heel moeilijk was om 
in een bestaand team echte onderwijsvernieuwingen door te voeren. Het 
gevoel te trekken aan “een dood paard” begon mij tegen te staan. Daar-
naast speelde mee dat ik het geloof vaarwel had gezegd en het daarom 
principieel onjuist vond om binnen het katholiek onderwijs werkzaam te 
blijven. 

In 1974 kwam kreeg ik een prachtige kans. Een groep ouders in Noord-
wijkerhout nam het initiatief tot het oprichten van een openbare school 
die vernieuwend onderwijs zou bieden. Ik reageerde op de advertentie en werd, na een pittige 
procedure, benoemd tot hoofd van de openbare Jenaplanschool De Regenboog. In 1974 gingen we 
van start met 2 groepen en 40 kinderen. In november 2007 nam ik afscheid van een school met 
17 groepen, ruim 400 kinderen en 32 collega’s. Kort na mijn vertrek werd een prachtig nieuw 
schoolgebouw betrok-ken. 

 
Ten slotte nog even terug naar het begin van dit verhaal: Ludgerus. 
Toen de Evangelische Omroep bezit nam van het kweekschoolgebouw moest het voor ons zo ver-

trouwde standbeeld van Ludgerus dat voor de school stond ver-
dwijnen naar een depot. 
Nu wil het geval dat ik regelmatig met mijn 3 kleinkinderen die in 
Weesp wonen naar het fraaie dorp Muiderberg ga om met hen te 
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spelen op de Brink, het Echobos en de speeltuin aan het strand. Aan de Brink staat de Boskapel 
omgeven door een mooie tuin. En wie staat er op een goede dag in die tuin, je raadt het al, het 
standbeeld van onze Ludgerus met jaartallen en de tekst “LIUDGER, de voltooier”. Een mooier slot 

van dit verhaal kan ik mij niet bedenken. 
 

 
 

ANTON DE VRIES 
 
Het begin van mijn verhaal komt vast en zeker sterk overeen met dat van de anderen. 
Al in de maand juni van ons examenjaar 1967 werd ik vanuit mijn geboortestad Harlingen bena-
derd, of ik er voor voelde om meteen na de vakantie in dienst te treden aan mijn eigen, vertrouw-
de (toen nog) lagere school St. Michaël. Natuurlijk hapte ik toe. Zo kon ik vanuit een bekende si-

tuatie bouwen aan iets nieuws, was mijn idee. 
 
Aangezien ik al gauw zeeën van tijd overhield (!), besloot ik mee te doen aan de opleiding MO-A 
Nederlands, die gegeven werd aan de Fryske Akademy in Leeuwarden. Ik was namelijk altijd al 

zeer gecharmeerd van dat vak, niet in het minst door toedoen van onze docenten Oomes, Roelof-
sen en Bijvoet. Met name de literatuurlessen van de heer Bijvoet in de villa spraken mij bijzonder 
aan. Hij behandelde zijn stof in “units”, zoals over Marsman en zijn tijdgenoten van Het Getij en 

De Vrije Bladen. Zeer goed voorbereid en zeer gedetailleerd! Ik weet nog, dat ik uit puur enthousi-
asme van mijn eerste salaris de nieuwe uitgave kocht van het ieder zo bekende Handboek der Ne-
derlandse Letterkunde van Gerard Knuvelder. Bovendien abonneerde ik mij op De Nieuwe Taal-
gids! 
 
Intussen werkte ik op mijn school enthousiast aan de opzet van “ouderparticipatie”! Begin jaren 
’70 kwam dat helemaal op. Ik kreeg van ons team de opdracht hierin te coördineren. Met name de 

assistentie bij het leesonderwijs in de verschillende klassen. Mensen uitnodigen, kleine cursussen 
geven en de verdere begeleiding. Ik vond dat prachtig werk. Je kon toen nog genoeg ouders krij-
gen. “Tweeverdieners” was nog niet zo’n begrip geworden als nu….. 
 
Na mijn MO-A besloot ik meteen door te gaan voor B. Eveneens in Leeuwarden. Sommige vakken 

werden samen gegeven met MO-B Fries, zodoende kwam ik in contact met Trinus Riemersma, een 

bekende Friese schrijver uit die tijd. Deze keer rolde ik niet zomaar door alle examens, ik struikel-
de een keer over een vertaling zeventiende-eeuws – modern Nederlands. 
In 1978 was ik klaar, maar ik besloot niet te solliciteren. Ik had het immers prima naar mijn zin. 
Wel gaf ik in die jaren cursussen literatuur voor plattelandsvrouwen en andere groepen. Voor een 
bijeenkomst las ieder groepslid dezelfde roman en al die leeservaringen kwamen bij elkaar en daar 
mocht ik dan wat structuur in aanbrengen. Welke boeken behandeld werden hing af van het be-
schikbare aanbod, maar ook van mijn keuze. Ik weet nog, dat, toen ik ooit het boek Nader tot U 

van Gerard Reve zou bespreken, één van de dames mij vooraf te spreken vroeg. Zij verklaarde, 
dat er deze avond niemand van hen zou komen en dat het hun ontzettend tegenviel dat “zo’n keu-
rige heer” als ik met “zo’n vunzig boek” aan kwam zetten. Zij had een vriendin wonen in Blauwhuis 
(vlakbij Greonterp waar Reve toen woonde), die schande sprak van het verregaande drankmis-
bruik van “deze sujet die zich ook nog volksschrijver noemt”. 
Intussen was ik al die jaren ook wel betrokken 

geweest bij onze parochie, maar niet overdre-

ven. Ik was lector en namens de parochie ook 
vanaf de oprichting in 1969 lid van de Raad van 
Kerken en uit dien hoofde betrokken bij de or-
ganisatie van maandelijks terugkerende, laag-
drempelige oecumenische samenkomsten, niet 
in een kerk, maar in een wijkgebouw in een 

nieuwbouwwijk in Harlingen. Ik had dus wel ge-
regeld contact met voorgangers uit diverse ker-
ken. Toen op een dag onze toenmalige pastoor 
ons ging verlaten, werd ik door het kerkbestuur 
gevraagd tijdelijk te fungeren als contactper-
soon contacten leggen tussen parochianen en 
pastores uit de regio,  

vooral aangaande doop, rouw en trouw. Behan-

delen van post, verzorgen van parochieblad en wat dies meer zij. In die periode werd mijn belang-
stelling gewekt voor “het pastorale werk”. Ik ontdekte dat er in Amsterdam een nieuwe (parttime!) 
theologieopleiding van start ging en wel op de woensdag. Mijn bestuur deed er alles aan om bij het 
ministerie een studieverlof los te peuteren, dat elk jaar weer vernieuwd moest worden. Zes jaar 
lang, van ’83 tot ’89! Ik kon vier dagen per week aan mijn school blijven werken en kon dus royaal 
in mijn onderhoud, reis- en studiekosten voorzien. Elke woensdag vanuit Harlingen naar Amster-

dam, plus één hele zaterdag in de maand, hééft ook wel iets! Wanneer op zaterdagmiddag rond 
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drie uur de colleges waren gedaan, gingen we als studiegenoten nog wel even de stad in, ergens 
eten en naar de film! Film was voor mij in de loop der jaren ook heel bijzonder geworden: ik was 
namelijk jarenlang betrokken bij het Fries Film Circuit, een organisatie die zich ten doel stelt “de 

betere film” de provincie in te brengen. Elke drie weken vertoonden wij een film en die ging de he-
le provincie door, tot in de kleinste dorpen. Ikzelf verzorgde mede de publiciteit en de filmverto-
ning in mijn woonplaats Harlingen. 
 

Het was aanvankelijk mijn bedoeling een opleiding te volgen tot godsdienstleraar (MO Theologie), 
maar ik merkte, dat pastoraat mij meer boeide. Daarom maakte ik een “switch” in de opleiding. 
Ook vakken, die raakvlakken hadden met literatuur boeiden mij zeer, zoals exegese Oude en 
Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis en ….. de kunst van het preken maken! Na zes jaar, inclusief 
een pastorale stage in Leeuwarden-Zuid, was ik klaar en meldde ik mij bij onze toenmalige bis-
schop Möller voor een plek als pastoraal werker in het basispastoraat. Hij benoemde mij in de drie 

parochies Schoonebeek, Nieuw Schoonebeek en Weiteveen, de “thuisbasis” van onze klasgenoot 
Hans Wesseling. Gaandeweg merkte ik, dat dit werk mij goed lag, dat ik mij erin thuisvoelde en 
dat ik dit altijd wel wilde blijven doen. Vandaar dat ik mij ging oriënteren op het priesterschap. Ik 
heb veel gesprekken gevoerd – met goede vrienden en vriendinnen, met mijn oud-collega’s van de 

school, met nieuwe collega’s – hetgeen uiteindelijk resulteerde in mijn priesterwijding op 1 de-
cember 1990 in de kerk van Nieuw Schoonebeek, te midden van mijn eigen parochianen. Ik weet 
nog, dat bij mijn eerste Mis in Harlingen, alle Friese Ludgerianen uit onze klas aanwezig waren. 

Dat heeft me enorm goed gedaan! Nu werd ik dus “pastoor”! Dat woord lag me niet zo – en nog 
niet – vandaar dat ik mij liever “pastor” laat noemen…..daar klinkt wat meer nabijheid in door. 
 
Altijd heb ik heel veel profijt gehad van mijn ervaring als onderwijzer: leiding geven, omgaan met 
kinderen, met ouders, met groepen, plannen maken, met iets nieuws komen. Twaalf jaar lang 
bleef ik in Nieuw Schoonebeek en heb heel wat wel en wee met de mensen daar gedeeld. Alleen: 
je zit daar wel wat geïsoleerd. Om maar wat te noemen: je kunt er nog geen fatsoenlijke krant 

kopen! Maar daar stond wel heel veel warmte en gezelligheid tegenover! 
In 2001werd ik door ‘t bisdom gevraagd naar Heerenveen te komen. De vorige pastor had daar 
veel goeds nagelaten: een zingende kerk, uitstekende werkgroepen en een zeer deskundig en zelf-
standig bestuur! Vanaf oktober vorig jaar is onze parochie een samenwerkingsverband gaan vor-
men met de parochies Wolvega, Steggerda en Frederiksoord. Het werk breidt zich uit! Gelukkig 

heb ik er nog veel plezier in en het ziet er naar uit, dat in september een jonge pastor zich bij ons 

team gaat voegen, zodat het allemaal nog wat te doen is.  
 
Mijn ideaal is het samen kerk zijn. Wij zijn samen Gods volk onderweg. Een pastor is een herder, 
maar wij zijn ook allemaal herder voor elkaar! Dit adagium uit Vaticanum II heb ik – mede door 
mensen als rector Dikhoff en Winfriedus Brouwer, ja, hij vooral! – nooit uit het oog verloren en zal 
ik ook altijd trouw blijven, wat er ook gebeurt en wie er ook aan het bewind komt! 
Bijgaande foto - van een Palmpasenviering van dit jaar– laat dit hopelijk een beetje zien. 

 
 

JAN VROONHOF 
Als jong broekje van 15 jaar toog ik in september 1962 op de fiets naar 
Hilversum. Je weet niet wat je ziet op een foto van dat jaar. Echt nog 
een klein jongetje. En dan kom je terecht op een grote zaal met alle-

maal jongens. Dat is wennen! Ik heb er overigens dat jaar altijd wel 
heerlijk geslapen. Ik was ook te braaf om mee te doen aan het ophogen 

van de koortsthermometer, zodat je wat langer ziek mocht blijven. 
Gelukkig ben ik redelijk gespaard gebleven van de ontgroeningsrituelen. 
Ik vraag me alleen nog steeds af hoe dat kwam. Misschien waren ze 
bang dat ik dan meteen hard huilend naar Nieuwkoop terug zou fietsen. 
En dat wilde Frater Polycarpus(Polly) natuurlijk niet. Want wie weet zou 

ik wel frater willen worden! 
Dat kleine, verlegen jongetje groeide ten slotte toch uit tot een flinke jongeman, tot een onder-

wijzer met grote idealen die het onderwijs wel eens zou komen verbeteren. Een belangrijke bijdra-
ge aan deze verandering hebben zeker de theaterlessen van Ome Toon geleverd. Ik denk nog al-
tijd met veel genoegen terug aan de toneelstukken die we gespeeld hebben: o.a. de Bra-
menplukker, Elckerlyc, School der dapperen en Maar een miljoen. Zeker ook de lidmaatschappen 
van de diverse besturen o.a. de K.I.M., H.I.O.S. en de Senaat. Maar een goede pianospeler ben ik 
nooit geworden en ook geen groot atleet. En van de gesprekken bij directeur Crispinus ’s avonds 

laat op zijn kamer met een aantal andere jongens heb ik ook heel veel geleerd. Kortom: voor mij 

was die vijf jaar op de Ludgerus een mooie tijd. Deze reünie is dan ook een mooie tijd om te horen 
hoe het de andere jongens is vergaan speciaal diegenen met wie ik veel heb opgetrokken in die 
tijd: o.a. Jos Peters, Herman Jansen, Frits Le Roux. Met Martin Linthorst heb ik nadien altijd goed 
contact gehouden. In het eerste jaar dronken we iedere week wat samen in een kroeg in Naarden 
en maakten we allerlei materialen voor het zelf ontdekkend leren, zoals we dat geleerd hadden 
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van “Reintje” in de natuurkundelessen. Samen hebben we ook pedagogiek gestudeerd aan het 
Nutsseminarium in Amsterdam. 
 

In september 1967 begon ik dus als 20-jarige vol enthousiasme in de vierde klas van de Valentijn-
school in Bussum. Dat viel helemaal niet mee. Dankzij een goede begeleiding van het hoofd Joop 
Brouwer heb ik het gered. Later heb ik zelf altijd jonge leerkrachten zo goed mogelijk proberen te 
begeleiden, omdat ik zelf ervaren had hoe belangrijk dat was. In 1970 hebben we van de gewone 

lagere school een Jenaplanschool gemaakt. Het team bestond toen uit bijna allemaal zeer jonge en 
enthousiaste collega’s o.a. Johan Jonker die op de kweek een klas lager zat dan wij. Zo’n omwen-
teling was geen sinecure. 
In die jaren hebben we ook op onze school het continurooster ingevoerd, wat nu erg in de picture 
is. Hieraan heeft mijn huidige vrouw (toen secretaresse van de oudervereniging) erg hard meege-
werkt. 

In 1968 kwam Fieke van Goozen bij ons werken. We werden verliefd, gingen ons verloven en in 
1971 trouwen. Wij hebben vier dochters gekregen, waarvan er inmiddels een ook al weer twee 
kinderen heeft. Helaas kreeg Fieke borst- en later botkanker. In januari 1986 is zij daaraan overle-
den. 

In 1975 werd ik hoofd van de Valentijnschool. Omdat de school door vergrijzing van de wijk terug 
liep in leerlingenaantal, heb ik een nieuwe uitdaging aangegrepen door hoofd te worden van een 
nieuw op te richten Jenaplanschool in Lelystad. In september 1982 verhuisden we met het gezin 

naar die jonge stad in de polder. Ik denk nog met heel veel plezier terug aan die tijd. Het is ge-
woon erg leuk om een school op te bouwen met enthousiaste collega’s, ouders en kinderen. 
In 1991 moest deze school gesloten worden door een te gering aantal leerlingen. De school fu-
seerde met een andere katholieke school onder hetzelfde bestuur en ik werd weer gewoon groeps-
leider van een stamgroep (groep 5/6). 
Inmiddels was ik getrouwd met Nel Bouman die ik dus nog kende vanuit Bussum. 
Wij hadden altijd goed con-

tact gehouden en zij had 
haar man ook verloren aan 
kanker. Samen hebben wij 7 
kinderen en inmiddels ook 7 
kleinkinderen. En het zijn na-

tuurlijk allemaal schatten van 

kinderen: 5 meisjes en 2 
jongens. De oudste is 13 jaar 
en de jongste pas onlangs in 
mei geboren. 
Na ‘n korte periode als direc-
teur van ‘n andere school in 
Lelystad, ben ik gaan werken 

als leerkracht op een school 
in Dronten in groep 5/6. Daar 
heb ik gewerkt tot mijn pen-
sioen in januari 2008. Inmid-
dels geniet ik daar dus sa-
men met Nel al zo’n ander-

half jaar van. We gaan veel 

op reis bijv. Thailand en sa-
men spelen we wedstrijdbridge op een club. Ik doe zelf veel aan fitness, tuinieren, fotograferen en 
natuurlijk aan schaatsen. Wat kun je anders verwachten van een jongen geboren aan de Nieuw-
koopse Plassen!  

 
HANS WESSELING 

 
Na de kweekschool heb ik bij de geneeskundige dienst op de vliegbasis Soester-
berg mijn militaire dienstplicht vervuld en ben in februari ’69 getrouwd met Maria 
Ik heb slechts enkele jaren voor de klas gestaan in het speciaal onderwijs.  
Aan de Rijks universiteit Utrecht heb ik orthopedagogiek gestudeerd. Eerst MO-A 
en daarna doctoraal Orthopedagogiek (1975). 
Hier ben ik ook enkele jaren werkzaam geweest als docent en wetenschappelijk 

medewerker. 

Als orthopedagoog heb ik 4 jaar gewerkt in de jeugdpsychiatrie in een kliniek voor 
autisten, daarna was ik ruim vijfentwintig jaar directeur/bestuurder in de jeugd-

hulpverlening (Nijmegen en Rotterdam) en de gehandicaptenzorg (provincie Utrecht). 
In 1995 ben ik aan de universiteit van Tilburg als Master of Health Administration (MHA) afgestu-
deerd. 
Sinds 1 juni 2006 geniet ik van mijn vroegpensioen en ben als vrijwilliger bestuurlijk en advise-

rend betrokken bij maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw op regionaal en 
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landelijk niveau o.a. hoofdbestuur en districtbestuur Vereniging Humanitas; Adviescommissie Ge-
handicapten- en Ouderenbeleid gemeenten Rheden en Rozendaal; idem WMO- raad. 
 

In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin (2 getrouwde dochters/artsen) en m.n. de kleinkinderen 
(5 in de leeftijd van 5 tot 12 jaar). Verder houd ik me bezig met schilderen, musiceren (hobo), 
tuinieren, wandelen en klussen. 
 

 

                                                          
masterclass schilderen                   inspelen hoboconcert                   yoga/wandelvakantie Italië 

 
 
CEES WESSELS 
 
Na mijn  militaire diensttijd heb ik 2 jaar als leerkracht gewerkt op een basisschool in Ursem. In 
die tijd zijn er 2 kinderen uit mijn klas overleden en dat was toch wel heel aangrijpend. Toen 

kwam er voor mij een geweldige uitdaging: een benoeming aan een nieuwe woonwagenkamp 
school in Assen. Prachtig werk, dat mij veel voldoening gaf. Het betrof het laatste half jaar een 
eenmansschool. Heerlijk.. geen gezeur van collega’s. Alle kinderen uit mijn klas hadden dezelfde 
achternaam waarvan 2x 2 ook nog dezelfde voornaam.De familie lag wat minder goed bij de 
andere woonwagenbewoners waardoor er op het kamp weinig mensen bijkwamen. Helaas moest 
de school op een gegeven moment sluiten. Erg jammer! Op onze trouwdag waren alle kinderen 

door de sociale dienst in het nieuw gestoken.  

Heb daarna een jaar op een VBO school gewerkt in Emmen waar ik het niet zo naar mijn zin had 
en terugwilde naar het g.l.o. Na een 
tijdelijke benoeming in Huizen, heb ik de 
rest van mijn carriere gewerkt op een 
lagere school in Emmen. Met het volgen 
van vele nascholingscursussen heb ik 

getracht in mijn vak een beetje up-to-
date te blijven. Muziek en gymnastiek 
hadden mijn voorkeur. 
Hobby’s: grootste hobby nog altijd het 
zeilen. Ik heb nu ongeveer de leeftijd 
bereikt waarop vele zeilers overstappen 
op een sloep. Verder zingen in koren en 

fietsen. 
Ik heb 3 dochters en 5 kleinzoons, ben 

oppasopa en medewerker van het Gilde 
waarbij ik computerles geef aan senioren 
en schipper ben op een veentrekschuit. Ik kan iedereen een tochtje aanraden: Drente is een 
prachtige provincie ! 

 
 
WIM WISSING 
 
Na de kweekschool ben ik begonnen als onderwijzer van de vijfde klas op de St. Aloysiusschool te 
Loenen op de Veluwe, dezelfde school waar ik als kind ook opgezeten had. Een jaar daarvoor had ik 
tijdens de vakantie, tussen de onderwijzersakte en de hoofdakte, ook al een maand ingevallen op 

deze school. Ik kreeg hier nog twee onderwijzeressen, waar ik zelf bij in de klas gezeten had, als 
collega.  
In 1968 ben ik getrouwd met Ans, het meisje waar ik op de kweekschool ook al verkering mee 

had. 
In 1971 ben ik door frater Wibertus, directeur van de School voor Techniek en Ambacht te Borcu-
lo, gevraagd om bij hem aan school te komen werken. In augustus 1971 ben ik daar begonnen en 
in december van dat jaar zijn we naar Borculo verhuisd. Tijdens het jaar van de hoofdakte had ik 

al mijn LO akte handenarbeid gehaald. Later heb ik mijn LO akte wiskunde gehaald en op verzoek 
van de school via applicatie cursussen mijn bevoegdheid voor aardrijkskunde en geschiedenis 
weer gehaald. Door allerlei fusies is de school geleidelijk een grote scholengemeenschap gewor-



 39 

den voor Borculo en Lochem, het Staring College. De laatste jaren heb ik alleen nog wiskunde en 
aardrijkskunde gegeven aan VBO c/d niveau en Mavo 3e en 4e leerjaar. De laatste vier jaar werd 
ik van Borculo overgeplaatst naar de hoofdvestiging in Lochem en heb ik les gegeven aan het 3e 

en 4e leerjaar VMBO theoretische leerweg. Nu ben ik al enkele jaren met FPU en zelfs sinds kort 
officieel gepensioneerd. 
Wij wonen nog steeds in Borculo en hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. 

 
JOOP WORTMAN 
 

In 1966 (mei tot einde schooljaar) zijn Herman Jansen en ik en-
kele maanden werkzaam geweest op de Kardinaal de Jongschool 
te Utrecht. Ook hebben wij in september toen nog een dag ge-
werkt, want dan kreeg je de zomervakantie doorbetaald. Dat 

waren nog eens tijden voor een arme student. 
In 1967 zakte ik voor de hoofdakte en heb toen invalwerk ge-
daan op de Aloysiusschool te St. Nicolaasga. In maart 1968 
moest ik in militaire dienst te Amersfoort en later ben ik over-

geplaatst naar Ermelo. Na 51 weken kreeg ik echter eervol ont-
slag van Hare Majesteit, want ik had een baan aangenomen op 

de St. Viktorschool te Benschop. In deze tijd was er nog een tekort aan leerkrachten en zodoende 

mocht ik eerder uit dienst. Ik wil nog wel even opmerken dat Nederland in deze periode nog nooit 
zo veilig is geweest. 
In 1970 ben ik getrouwd met mijn grote liefde Jeanne uit het Brabantse dorp Made en samen zijn 
wij teruggekeerd naar St. Nicolaasga. Wij hebben drie kinderen gekregen (een zoon en twee 
dochters). Onze zoon is verstandelijk gehandicapt en woont nu in een sociowoning te St. Nico-
laasga. Onze dochters zijn inmiddels getrouwd en hebben ons drie kleinkinderen geschonken  
(1 jongen, 2 meisjes). Er komen er binnenkort nog twee bij, dus als alles goed verloopt, zijn wij 

straks de trotse grootouders van 5 kleinkinderen 
In 1974 heb ik alsnog de "hoofdakte"gehaald op de Pabo te Drachten en nog in datzelfde jaar 
werd ik benoemd tot "Hoofd der school" aan de St. Gregoriusschool te Blauwhuis. Op deze school 
heb ik 18 jaar als directeur gewerkt. In 1992 heb ik weer een stap teruggedaan en ben als leraar 
verder gegaan op de St. Jozefschool te Heeg. 

In 1999 zijn we verhuisd naar Joure en hier heb mijn onderwijsloopbaan voortgezet op de St. 

Matteusschool. Hier heb ik 10 jaar met veel plezier gewerkt. 
In juli 2009 ben ik met FPU gegaan en soms val ik nog wel eens een dagje in. 
Persoonlijk denk ik nog wel eens terug aan de mooie handbaltijd. Vooral tijdens de thuiswed-
strijden werden wij in de Expohal zo geweldig ondersteund door 't Ludgeruslegioen. Ook aan mijn 
E.M.M.-tijd heb ik warme herinneringen. (Vooral aan onze steun en toeverlaat fr. Philippus) 
Momenteel ben ik volleybaltrainer en zelf ben ik ook nog actief in het "Ouwe mannenteam" van 
VC Joure; ook ben ik fanatiek kaatser geworden en samen met Jeanne maak ik de Friese meren 

onveilig met ons slagschip. 

 
 

             
 
 

 

 
                                                         
  
  
 
 
 

 
 
 
 
     

         
 
Maar een miljoen… 

                              
                                                                                         
 
 

TER HERINNERING 
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Zij droegen bij aan onze opvoeding gedurende de Ludgerjaren: 

 
We kregen les van: 
 

Rector Dikhoff (go),  Fr. Reinaldus ( nat/peda/psycho ),  Fr. Winfridus ( cuma ),  Fr. Hilarius (ha),  
Fr. Olav (te), Fr. Isidorus (rek), Fr. Gonzales (du), Fr. Meinardus ( filo/peda ),  Fr. Crispinus (du),  
Fr. Antoninus ( ges ),  Fr. Theodoor ( ned ),  Fr. Patricius ( eng ), en  Fr. Celestinus ( ak ). 
 
De lekendocenten: Burie (gym), Wierink (mu), Oomes (ned), Spaay (fr), Hiddink (?), Bijvoet 
(ned), Verbraak (peda), Antoon Sweers (toneel), Annie Sweers (poëzie), Willems (bio), Gloerich 
(spraakl.), Werkhoven (ha?), Roelofse (ned), Overmaat (bio) en Suasso de Lima de Prado (mu). 

                                                                            
Klassefraters waren:  
 
Fr. Polycarpus, Fr. Felix, Fr. Philippus,                          Fr. Olav             
Fr. Venantius, Fr. Mattheus en Fr. Bernardo 
 

Als directeur hadden we: 
 
Fr. Crispinus en Fr. Meinardus 
 
 

 
Klasgenoten die voortijdig stopten of hun opleiding elders hebben voortgezet: 

 
Arnold Rog, Ton Boogmans, Gerard van Zanten, Fried Kolkman, Wil Schurink, Wim 

Smeets,  Chris Kok, Antoon van Wijk, Theo Grömmel, Johan Dekker en Ruud Heikens. 
 

 
Klasgenoten die inmiddels zijn overleden: 

 

  Jan Roerdink,           Sjef Kuylaars,            Aloys Buddelmeier,            Fried Kolkman 

 

 
 
    

                                              
 
                                                         aankomend kunstenaars ? 
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ADRESSENLIJST   (versie: 8 juli 2009) 

 

 
Martin  Linthorst ’s-Gravelandseweg 86- 30, 1217 EW,  

Hilversum 
035-6230929 martinlinthorst@miniatuur.org  1 

Joop Wortman Helmhout 165, 8502 BP , Joure 0513-411272 joopwortman@home.nl  2 

Jan Kemkens Eikenlaan 18, 7271 HG,  Borculo 0545-272599 jankemkens@hetnet.nl  3 

Hans Ruiter Ardechelaan 36, 7577 MJ , Oldenzaal 0541-518026 ja  japruiter@kpnplanet.nl  4 

Karel Andringa Sanleansterdijk 22 , 8736 JB , Reahus 0515-331580 karmaoo@hetnet.nl  5 

Jan Mulder Meeuwenlaan 24, 8601 XS , Sneek 0515-412842 muldernota@home.nl  6 

Leo Scholten Hartmanstraat 11, 7679 TT Langeveen 0546-681418 l.c.scholten@home.nl  7 

HennieBouwhuis Mr. Kwantenstr. 2, 7448 AT,  Haarle 0548-595367 h.bouwhuis7@kpnplanet.nl  8 

Hans Wesseling Kraijesteijnlaan , 26891 EB , 
Rozendaal 

026-3639163 
06-51472706 

hans.wesseling@freeler.nl  9 

Anton de Vries Crackstraat 13, 8441 ES, Heerenveen 0513-622656 ajjvries@telfort.nl  10 

Harrie de Valk Weth. Peetershof 9, 5660 SG, Geldrop 040-2858368 hjwadevalk@onsbrabantnet.nl  11 

Wim Wissing Prinses Irenestraat 9, 7271GA, Borculo 0545-272174 wbmwissing@hetnet.nl  12 

Hans v.Benthem De Wildbaan 48, 7631 KE, Ootmarsum 0541-292928 hansvanbenthem@home.nl  13 

Cees Wessels Oringerbrink 51, 7812 JS , Emmen 059-1618134 ceeswessels@gmail.com  14 

Henk van Hees Kerkstraat 15, 3755 CK , Eemnes 035-5389849 info@kleinwee.demon.nl  15 

Frits le Roux L’héritier  111410 , Molleville,  France 046860230024 fritsleroux@wanadoo.fr  16 

FrankRokebrand Sperwerlaan 14, 6026 SB, Maarheeze 049-588645 frank.rokebrand@introweb.nl  17  

Marcel Schrage Plantage Parklaan 26-3, 1018 SW, Am-
sterdam 

020-6625559 
 

marcel45@xs4all.nl  18 

Jos Peters Indiëplantsoen 30, 5421 LZ,  Gemert 0492-785303 jl.peters@telfort.nl  19 

Willem Schurink B. van Wijnbergenln 9, 7383 AE,   
Bussloo-Voorst 

0571-261264 willembussloo@planet.nl  20 

Gerard Kosse 
 

Gouden Leeuw 239, 1103 KE,  
Amsterdam 

020-6982329 gerard.kosse@planet.nl  21 

Frank Pothof Van Heemskerkstr. 23, 7622 JG, Borne 074-2666205 fpothof@introweb.nl  22 

Jos Gerritsen Evershoek 1, 8172  AE , Vaassen 0587-573740 j.gerritsen55@upcmail.nl  23 

Ben Koster Reigerstraat 9, 7731 ZP,  Ommen 0529-462105 ben.koster@planet.nl  24 

Herman d Groot Laan 1954 nr. 38, 3454 CR, De Meern 030-6665663 hermandegroot@casema.nl  25 

Wim Gräper Ludgeruslaan 12, 1216 TA , Hilversum 035-6210210 w.graper@kpnplanet.nl  26 

Jan Vroonhof Botter 3430, 8243 KR, Lelystad 0320-251312 vroonhof-bouman@hetnet.nl  27 

Ben Preijer Pelgrimstraat 54, 7011 BL,  Gaanderen 0315-325844 b.preijer@xs4all.nl  28 

Theo Grömmel J.I.de Haanstraat 52, 9745 DL  
Groningen 

050-5771707 t.grommel@home.nl  29 

Wim Platenburg Elsboerlaan 59, 7602 BV , Almelo 0546-866727 plate38@hetnet.nl  30 

Ton Boogmans Looweg 19 8105 SL,  Luttenberg 0572-302264 a.boogmans@hetnet.nl  31 

Hans Hermans Het Leunenberg 534, 7544 JL, 
 Enschede 

053-4765377 jjhermans@ziggo.nl  
 

32 

Wim Smeets Grimselpas 28, 5624  NH,  Eindhoven 040-2566418 w.smeets9@chello.nl 
 

33 

Bert Voorn Kamperfoelie 7, 2211 NL  
Noordwijkerhout 

0252-374397 voorn.bert@gmail.com 
 
 

34 

Bert Higler Kapittelweg 330, 1216 JP,  Hilversum 035-6409917 l.higler@kpnplanet.nl  35  

Hans van Velzen Rietmeent 145, 1357 CN , Almere  j.h.vanvelzen@orange.nl  36 

Mathieu Ro-
beerst 

Roef 17, 1276 JN , Huizen 035-5256182 matthieusr@hotmail.com  37 

Herman Jansen Grensstraat 21, 1091 SW,  Amsterdam 020-7768852 info@hermanjansen.nl  38 

Cor van den 
Heuvel 

Keersluis 104, 2408 PD, 
Alphen aan den Rijn 

0172-426584  39 

Ton van Wijk Mastwijkerdijk 98, 3417 BT, Montfoort 0348-472351 anthvanwijk@gmail.com  40 

Hans Beemer Pijperlaan 31, 3533 KB,  Utrecht 030-2949916 Idee2@wanadoo.nl  41 

Wil Brok IJsselsteinseweg 6, 3435 PB ,  
Nieuwegein 

030-6032312 wabrok@casema.nl 
 
 

42 

Wim Boekholt Prof.Dr. Zernike-weg 64, 3731 KE,  
De Bilt 

030-211119 wboekholt@gmail.com   43 

Niek Mascini Weerensteinstr. 9, 2182 GI, Hillegom 0252-519336 nwjmascini@snelnet.net  44 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:martinlinthorst@miniatuur.org
mailto:joopwortman@home.nl
mailto:jankemkens@hetnet.nl
mailto:ja%20%20japruiter@kpnplanet.nl
mailto:karmaoo@hetnet.nl
mailto:muldernota@home.nl
mailto:l.c.scholten@home.nl
mailto:h.bouwhuis7@kpnplanet.nl
mailto:hans.wesseling@freeler.nl
mailto:ajjvries@telfort.nl
mailto:hjwadevalk@onsbrabantnet.nl
mailto:wbmwissing@hetnet.nl
mailto:hansvanbenthem@home.nl
mailto:ceeswessels@gmail.com
mailto:info@kleinwee.demon.nl
mailto:fritsleroux@wanadoo.fr
mailto:frank.rokebrand@introweb.nl
mailto:marcel45@xs4all.nl
mailto:jl.peters@telfort.nl
mailto:willembussloo@planet.nl
mailto:gerard.kosse@planet.nl
mailto:fpothof@introweb.nl
mailto:j.gerritsen55@upcmail.nl
mailto:ben.koster@planet.nl
mailto:hermandegroot@casema.nl
mailto:w.graper@kpnplanet.nl
mailto:vroonhof-bouman@hetnet.nl
mailto:b.preijer@xs4all.nl
mailto:t.grommel@home.nl
mailto:plate38@hetnet.nl
mailto:a.boogmans@hetnet.nl
mailto:jjhermans@ziggo.nl
mailto:w.smeets9@chello.nl
mailto:voorn.bert@gmail.com
mailto:l.higler@kpnplanet.nl
mailto:j.h.vanvelzen@orange.nl
mailto:matthieusr@hotmail.com
mailto:info@hermanjansen.nl
mailto:anthvanwijk@gmail.com
mailto:Idee2@wanadoo.nl
mailto:wabrok@casema.nl
mailto:wboekholt@gmail.com
mailto:nwjmascini@snelnet.net


 42 
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