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Curriculum vitae 
 
Ik, Ludwig Brandes, werd op 30 maart 1936 als zoon van de tekenleraar Ludwig Brandes en 
zijn echtgenote Margarete geb. Meyer in Hagen (Westfalen) geboren. Ik werd in de 
evangelisch-lutherse kerk in Hohenlimburg-Elsey gedoopt; op dezelfde plaats werd ik Pasen 
1950 bevestigd. Vanaf de herfst in 1942 bezocht ik de lagere school in Hohenlimburg. Pasen 
1946 ging ik naar het gymnasium in Hohenlimburg en ik deed daar in 1955 eindexamen. 
Daarna begon ik met de filologiestudie in Göttingen: Franse en Engelse taal- en letterkunde. 
Voor het zomersemester van 1957 vertrok ik naar Bonn, waar ik in 1959 het voorexamen in 
filosofie en pedagogiek deed. Vanaf het zomersemester 1957 tot het zomersemester 1959 
studeerde ik eveneens algemene taalwetenschap. Voor het wintersemester 1959/1960 en het 
zomersemester van 1960 ontving ik een studiebeurs voor de universiteit van Luik in Wallonië 
waar Frans gesproken wordt. De vacantie na het zomersemester van 1961 bracht ik in Londen 
en in Kent door. 1962/1963 haalde ik mijn eerste doctoraalexamen bij het centrale bureau van 
de examencommissies van de universiteit van Bonn. (De laatste examendag was 11 januari 
1963.) Op 23 november 1962 trouwde ik in Bonn-Duisdorf met Ilse Grete uit Hemer. Op  
1 februari 1963 begon ik met de voorbereiding op mijn eerstegraadsbevoegdheid op het 
gymnasium in Hemer, waarvan ik het tweede jaar aan het Fichte-Gymnasium in Hagen deed. 
Het tweede doctoraalexamen deed ik op 2 februari 1965. Op 1 april werd ik als aspitant-leraar 
(„Studienassessor“) aan het Ricarda-Huch-Gymnasium in Hagen benoemd. Op 10 maart 1967 
werd ik als ambtenaar voor het leven benoemd („Studienrat“) en op 29 februari 1971 werd ik 
bevorderd tot „Oberstudienrat“. Op 29 december 1969 werd onze dochter Inga geboren. In de 
jaren 1971-1973 was ik lid van de richtlijnencommittee voor Frans (gymnasium) in Münster. 
Aan het begin van het schooljaar 1972/1973 stapte ik over naar het particuliere, door de staat 
erkende gymnasium van Hagen-Garenfeld (internaat dr. Hille), waar ik op 1 augustus 1973 tot 
„Studiendirektor“ werd gepromoveerd. Aan het einde van het schooljaar 1999/2000 had ik de 
leeftijd bereikt dat ik met pensioen kon, maar ik bleef nog tot het einde van het schooljaar 
2003/2004 les geven. Sindsdien (maar ook sporadisch daarvoor al) houd ik me intensief bezig 
met de dialecten van de streek waar ik woon en ik hoop het resultaat in 2011 aan de 
universiteit van Groningen te kunnen presenteren. 
 

 
 


