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We schrijven het jaar 1992. De perestroika is net goed op gang
gekomen. De koude oorlog ligt op het uiterste. Het schooljaar
1992-93 is een paar weken oud. Conrector Ilse de Kort komt bij
de sectie Engels met een vraag: wie wil contacten gaan leggen
met een school in Minsk? In Eindhoven is men bezig om een
draagvlak voor een toekomstige stedenband met Minsk te 
creëren. Wist Ilse dat ik belangstelling had voor Oost-Europa,
dat ik al enkele jaren schreef met een collega in Litouwen,
Daiva Lisauskaite? Misschien wel, misschien niet, maar dui-
delijk is dat dit het begin was van een samenwerking die tot op
de dag van vandaag bloeiend is. 
De school in Minsk was Gimnazija nr. 199 [nu nr. 5], een
moderne school, die pas aan het tweede schooljaar was be-
gonnen. De directrice, Ludmila Koryagina, sprak Frans, maar
de correspondentie verliep via conrector en leraar Engels,
Vladimir Furs. In die tijd moest je voor een brief enkele reis
drie tot vier weken rekenen. Telefoneren ging sneller: je kreeg
meestal binnen de twee dagen contact.
In het voorjaar 1993 mochten we op een Internationale
Scholierenconferentie [Euroyouth] in Eindhoven een delegatie
uit Minsk uitnodigen,vijf leerlingen plus twee docenten waar-
onder Vladimir Furs. Voor mij met 13 dienstjaren bij de Konink-
lijke Luchtmacht, was het een heel aparte ervaring om een
weeklang twee Wit-Russen in huis te hebben. Tegenstanders
bleken geen tegenstanders te hoeven zijn: in die week werd een
hechte vriendschapsband tussen Vladimir en mij gesmeed.
Tussen de leerlingen klikte het zo goed, dat we besloten een
leerlingenuitwisseling te beginnen. Maar eerst hadden we
i.v.m. de vredesweek van 1993 nog een Wit-Russische Poolse
journalist op bezoek, Jan Maksymiuk. Hij hielp de schrijfop-
dracht voor VWO-6 van dat jaar samen te stellen: een brief aan
hem, waarmee tegelijk een hele traditie van echte schrijfop-
drachten werd begonnen. Hij publiceerde hele stukken uit de
brieven van onze leerlingen in het Wit-Russisch/Poolse jonge-
rentijdschrift Czasopis. Grappig om het werk van je leerlingen
ineens in het Pools terug te zien: 'Na poczatku przedstawie
sie. Nazywam sie Tam Thi Thanh Vu; Vu - to moje nazwisko....'
Op 13 november 1993 startte de eerste echte scholierenuit-
wisseling: 23 Wit-Russische jongens en meisjes en een paar
docenten, allemaal ondergebracht bij onze leerlingen en 
collega's. Dankzij de vindingrijkheid van Ilse was er ook nog
geld voor een leuk programma, met o.a. de Deltawerken.
In april 1994 bezocht ik met een groep leerlingen Bialystok de
tweede Euroyouth-conferentie. Na een fantastische week 

Tweede Euroyouth Conferentie in Bialystok
(Polen), april-mei 1994. Saskia Bakker (staande
links achter een Engelse, Wit-Russische en een
Litouwse leerling) is gespreksleidster.

9 Mei bevrijdingsdag 
in Minsk - Annemieke
en Gerard Netten ont-
vangen twee veteranen
op school.

Symbolische aanbieding van een kubieke 
meter logo door Henk-Jan Eikelboom en 

Stefan ter Horst.

Typische Nederlandse dans in Liudvinavas.

werden we door een bus vol leerlingen o.l.v. Hub Backbier en
Peter van Esch 'ingehaald' om mee door te reizen naar Minsk.
Onze Wit-Russische Euroyouth-delegatie reisde met ons mee.
De Litouwse delegatie o.l.v. Valdas Tumelis en Nijole
Latvaitiene ging terug naar Liudvinavas, met een koffer vol
plannen om met het Eckart tot een uitwisseling te komen.
Op 7 mei 1994 zetten we met 29 leerlingen voor het eerst voet
op Wit-Russische bodem. Bij mij greep deze ervaring zo diep
in, dat ik nu al aan mijn tiende jaar met de uitwisseling bezig
ben - inmiddels als gepensioneerd vrijwilliger!
In die tien jaar zijn er veel, heel veel vriendschapsbanden
gesmeed, tussen Nederlanders en Wit-Russen, tussen
Nederlanders en Litouwers [die nu ook al 8 jaar meedoen] en
tussen Wit-Russen en Litouwers - zowel bij leerlingen als bij
docenten. In totaal hebben er nu zo'n 882 leerlingen mee-
gedaan en ongeveer 90 docenten, vaders en moeders, chauf-
feurs en vrienden van 'buiten' het Eckart, zoals Ine Pennings
en Henk en Antje Paping. Jan en Mieke Kuijpers, onze 'eigen'
chauffeurs, zijn bij veel leerlingen een begrip geworden.
De organisatie van zo'n uitwisselingsprogramma kan eigenlijk
alleen dank zij de inzet van een groot aantal collega’s. Kees van
de Looy in de allereerste plaats, enthousiast geworden door
een spreekbeurt van een leerling ; Hub Backbier, mede-pionier;
Ilse de Kort als stimulerend conrector en Gerard Netten vooral
als computer- en communicatiedeskundige, Albert van den
Brand als steun en toeverlaat van rector Ludmila Koryagina.
Vanzelfsprekend vergeet ik niet dat het zonder de instemming,
de inzet en het enthousiasme van alle echtgenotes, vaders en
moeders en van alle leerlingen helemaal onmogelijk zou zijn!
Ons uitwisselingsprogramma heeft naast de ontmoeting
tussen onze leerlingen en hun docenten nogal wat spin-off.
Wat is er tot nu toe aan extra's geweest?

- We hebben over en weer een hele hoop geleerd van elkaars
dagelijkse leven, van elkaars schoolleven, van elkaars economie
en geschiedenis, van elkaars cultuur en tradities, enz., enz.
- Er zijn steeds leerlingen in de eerste klassen die al beginnen
met brieven schrijven met leeftijdsgenoten in Minsk.
- We hebben samen meegedaan met de Euroyouth conferenties
in Eindhoven, Bialystok, Berlijn en weer in Eindhoven.
- Onze school was de eerste schakel in een lange keten die
geleid heeft tot een aantal operaties van een meisje uit Minsk,
Alexandra Solovieva, oud-leerlinge van het Gimnazija nr. 5.
Voor haar hebben we kaartenacties gehad op school toen ze
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Eckart werkt mee aan het milieu
Vanaf 1992 is door de milieucommissie keihard gewerkt om
onze leerlingen meer bewust te maken van de omgeving
waarin zij leven.

Het resultaat was geweldig. In 1993 werd de Eindhovense
milieuprijs gewonnen.

Nog steeds is men actief in onze eigen milieuwinkel.

Tijdens het 5e lustrum stond het milieu centraal.

Er werd nauw 
samengewerkt 

met het milieu-
educatiecentrum.

Een van de activiteiten
was het snoeien van

knotwilgen.

moest herstellen van haar operatie. Onze leerlingen hebben
zelf geld ingezameld en een mooie gitaar voor haar gekocht.
- We hebben een voortrekkersrol vervuld bij het tot stand
komen van de Stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk.
- Dankzij sponsoring van Boekhandel Frencken hebben alle
medewerkers van onze school drie jaar op rij een zeer duur
studieboek voor Alexander Volosheniuk, een orthopedisch
chirurg, kunnen kopen.
- Onze leerlingen hebben in een keer 1,5 m3 meter lego bij elkaar
gebracht voor scholen in Liudvinavas, Marijampole en Minsk.
- Dankzij Uitgeverij Dalcomtext hebben we onze partnerscholen
van stapels en stapels uitstekende Engelse leesboekjes voor
verschillende nivo's kunnen voorzien.
- Bram Kater van onze school heeft de provincie Noord-
Brabant vertegenwoordigd bij een herdenking in Auschwitz.
- Een Wit-Russische collega, Olga Korotkina, heeft de afslui-
tende stage voor haar opleiding tot docente Engels op het
Eckart mogen doen.
- Dankzij collega Gerard Netten stond er in Minsk al in het
tweede jaar een goede computer met internet-mogelijkheden. 
- Oud-leerlinge Marieke van den Brand heeft een deel van haar
artsenopleiding in ziekenhuis nr. 6 in Minsk gedaan.
- Jarenlang hebben onze eindexamenleerlingen op het VWO
voor hun schoolonderzoek echte brieven, over echte onder-
werpen, aan echte geadresseerden geschreven en antwoord
terug ontvangen. Deze aanpak werkte enorm stimulerend.
- Toen er in Minsk een groot gebrek aan papier was, zorgde
onze leverancier voor twee kuup gratis, plus schriften en 
potloden en pennen voor de leerlingen. Zo hielpen we ze de
papierwinter door....

De leraar in mij vond het misschien nog wel het belangrijkste
om te zien wat onze leerlingen -Nederlandse, Litouwse en Wit-
Russische - allemaal kunnen en durven aanpakken. Hoe ze tijd
en ruimte voor een totaal vreemde maken, inspanning leveren
om voor een onbekende leerling uit een onbekend land een
interessant, leerzaam en plezierig programma van een week te
maken. Daarom alleen al beveel ik hierbij nogmaals deelname
aan voor alle docenten. Het verrijkt je leven, ook als docent, op
een unieke manier. Twee weken op uitwisseling geeft je meer
energie dan vier weken op vakantie. Over arbeidsvreugde
gesproken - ik weet waarover ik spreek!

Hans Uyl

Renë vraagt aan mijnheer Kuys of het raam open mag.
Antwoord; Nou als je stikt zul je zeker niet zakken.
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Jaarleiders 1991

De dubbele Brand. September 1994
Het schooljaar 1994-1995 is net begonnen als gebouw Son
afbrandt. Aangestoken.
Dezelfde dag wordt een noodrooster gemaakt waardoor we
de volgende dag weer aan de slag kunnen.
Wie schetst de verbazing wanneer de volgende morgen blijkt
dat ook gebouw Nuenen in de as is gelegd.
Onder het motto “In de brand – uit de brand” worden
onmiddellijk plannen gemaakt om de huisvestingsproblemen
definitief op te lossen.
Maar eerst wordt een reeds gesloten basisschool in de
Tarwelaan omgetoverd tot noodlocatie, worden er containers
achter het Nauw van Calais geplaatst en worden lokalen
gehuurd van R.I.V.B. (het vroegere leerlingwezen) aan de
Argostraat. Deze laatste lokalen waren zo gammel dat een
noodpilaar in het midden het dak moest stutten. 
Maar er werd lesgegeven ook al liep de temperatuur in de con-
tainers in de zomermaanden op tot boven de 35 graden celsius.

1993
Dhr. Van Lieshout in
gesprek met dhr. Slegers
over het nieuwe vak
techniek.

Een serieus gesprek tussen mw. Haddeman,
Jakobs, Nozza en Van Summeren

Tijdens een enquêtecommissie: mw. Verbruggen,
dhr. Jakobs en mw. Eltink.

Boven: De heren 
Kox, Van der linden 
en Van Wunnik
Onder: mw. Remmits
en dhr. Kappeteijn.

Kappetijn en Coppé; welke mavo leerling
heeft ze niet ontmoet?

1994

1994 – 1995: In september
branden gebouw Son en
gebouw Nuenen af. We gaan
fietsen naar de Tarwelaan en er
verschijnen containers achter
het Nauw van Calais.
De vier katholieke scholen voor
voorbereidend beroepsonder-
wijs in Eindhoven worden
opgenomen in OMO-verband.
De voorbereiding van de fusie
is een feit.
De milieuwinkel functioneert
naar wens. Cumi-leerlingen
worden nu anderstalige leer-
lingen genoemd.
Op 1 maart start het Plan
van Aanpak om te komen tot
een fusie van negen scholen
voor RK Voortgezet Onderwijs
in Eindhoven en Nuenen;
“Als rondom een Plein”.
J. Dirksen promoveert in
Nijmegen. 1e gala van
F. Brouwers is een groot succes.
De Barcelona-reis wordt o.l.v.
J. van Reuth voor de eerste
maal gehouden.
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eckart jazzd
an

s
1983-1994

Uit de behoefte om in de lessen l.o. iets met dans te doen,
groeiden de lessen jazzdans. Meer dan 10 jaar maakte het
deel uit van onze culturele buitenlesactiviteiten.
De eerste uitvoeringen waren met kerst 1985 te zien onder de
naam "Het duo Samen en het marionettentheater Elkaar"
met de dansers Anke, Ingrid, Karoline, Pascale, Danny,
Lianne, Esther, Brigitte, Cindy en Susanne. 

Omdat er na schooltijd veel belangstelling was voor de lessen
ontstond het idee om een soort demogroep te maken.
Audities volgden en in 1986 ontstond Chats and Dance. 
Deze naam  lag erg voor de hand omdat gezelligheid troef was.
Kletsen (chatten) en dansen kon deze groep als geen ander.
Gelukkig maar en dat leverde veel vermakelijke momenten
op. Maar als geen ander weet ik ook dat er tranen vloeiden.
Tranen van kwaadheid, teleurstelling. Sommige meiden
hadden zo’n sterke eigen wil dat de karakters en ideeën met
die van mij botsten. Vooral als ik als perfectionist voor de
zoveelste keer hetzelfde stuk repeteerde. Maar achteraf denk
ik toch dat Chats and Dance naast een goede leerschool ook
een perfecte uitlaatklep was. Het bleef een prachtige en
hechte groep in wisselende samenstelling.

Het podium daagt uit……
Omdat ons cultureel programma op school rijk gevuld was
moest er natuurlijk wel worden gepresteerd. De Theater-
DoeDagen waren een mooi doel om keihard voor te werken.
Het niveau werd steeds hoger en net zoals ons schooltoneel
kregen ook wij naamsbekendheid buiten de school. Dat was
in eerste instantie te danken aan onze deelname aan het
RupsFestival in het Centrum van Eindhoven in 1987. Een cultu-
reel jongerenfestijn. Dit optreden smaakte duidelijk naar meer.
We legden de lat  hoger en  besloten om vanaf 1988 deel te
gaan nemen aan het Brabants Amateur Theaterdansfestival.
Een evenement voor jonge amateurdansers georganiseerd
vanuit de balletwereld.
Tijdens onze eerste deelname aan een voorronde in de
Stadsschouwburg van Eindhoven bleek dat wij als enige
middelbare school het moesten opnemen tegen uitsluitend
balletscholen uit heel Brabant. We dachten hier niets te zoeken
te hebben maar achteraf bleek dat we heel goed voor de dag
waren gekomen. Een verrassing. Het Eckart zat echter in de
luxe positie te kunnen selecteren uit een ruim aanbod van
dansers. Techniektrainingen volgden alle dansers in hun

eigen dansschool. Op school lag het accent op het goed
inslijpen, uitwerken en presenteren van nieuwe choreo-
grafieën. Dat ging ons goed af want in de volgende jaren
bereikten we diverse malen de finale van het Dansfestival in
Schouwburg Concordia te Breda. 

De volgende choreografieën kwamen speciaal voor het
Amateur Theaterdansfestival en de JazzdansSpektakels
tot stand:
1988 - chor. Triangles (uitgevoerd in de finale Breda)
1989 - chor. Hartslag 105 BPM (alleen de voorronde)
1991 - chor. Combat des Drapeaux (finale Breda)
1992 - chor. Chained van gastchoreografe Jaklien van

Maasakkers voor JazzdansSpektakel 4
1993 - chor. Fata Morgana (ook uitgevoerd in finale in Breda)
1994 - chor. Illegal van gastchoreografe Wendy Ritterbusch

voor JazzdansSpektakel 6.

Muziekcompilaties voor diverse dansen werden gemaakt
door leerling Danny van Spreuwel. Danny gaf perfect vorm
aan mijn wensen en vormde naast onze costumières een
perfecte aanvulling op het team.

Combat des Drapeaux
De choreografieën Combat des Drapeaux en FataMorgana
scoorden hoog getuige de fraaie juryrapporten. Combat des
Drapeaux was een dans die te boek stond als jazz-perfor-
mance. Het was ook de eerste dans waarin jongens meededen.
Wouter Kooij en Tim Hoeijmans voerden een prachtig gevecht
met 5m grote vlaggen. Het werd 10x opgevoerd o.a. in Breda,
Tilburg, Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Nijmegen en
Roermond.  Een echt hoogtepunt. 

Wedijveren met alle balletscholen in Brabant was een grote
uitdaging geworden en motiveerde de groep enorm. In 1989
veranderde onze naam in Eckart Jazzdans.

Jazzdansspektakels 1 tot en met 6……. 1989-1994…Eckart/
Stadsschouwburg
Dat de danshonger op het Eckart niet gestild kon worden, bleek
wel uit het feit dat in 1989 een Jazzdansspektakel ontstond.
Als onderdeel van de culturele activiteiten werd besloten dat
ik een avondvullend dansprogramma zou gaan organiseren.
De eerste voorstelling vond plaats in de sporthal van de school. 

Het Duo Samen.

---en met elkaar.

Chats and Dance met:
Marinka Draaijer,

Danielle, Christel van
de Ven, Ingrid, Esther,
Cristel Kwappenberg,

Pascale Marchand,
Brigitte Pieters, Nicole,

Cindy, Lianne Kockx,
Silvie Scherf, Evelyne

Draaijer, ?.

Er werd hard gerepeteerd.

De dansers vanaf 1988 waren: 
Christel van de Ven, Fanny Fouchier, 
Brigitte Pieters, Susan Lo-An Njoe, Nelleke
van Antwerpen, Lianne Kocks, Bionda van
Oosterbaan en Franka Visser.

Bloemen na de première.

Combat des Drapeaux
met o.a. Wouter Kooij,
Marinka Korff, Anouk
van Gelder, Ellis Spitters,
Renate van Maasakkers,
Annemarie van
Oosterveen en Tim
Hoeijmans.

Scene uit Combat des Drapeaux tijdens de
finale van het Amateur Theaterdansfestival.
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Wij waren een nieuw evenement rijker. De naam Jazzdans-
spektakel was geboren en er kwam een avondvullende
voorstelling op de planken waarin het wordingsproces van
een danser in beeld werd gebracht. Van top-amateur en
dansacademie tot professionele danser. Alle dansniveau’s wer-
den aan het publiek getoond. Ook in 1990 was er op school
nog een voorstelling met dezelfde formule. Daarna werd het
tijd om naar de Stadsschouwburg van Eindhoven te verhuizen.
De Stadsschouwburg bleek een uitstekende keuze. Er kwam
steeds meer belangstelling vanuit het hele land. Zelfs het
vooraanstaande blad Dans schreef erover. In de navolgende
jaren ’92, ’93 en ’94 groeide het Jazzdansspektakel uit tot
een volwaardig theaterevenement. Twee keer werd met een
gastchoreograaf gewerkt. Jaklien van Maasakkers (chor.:
Chained ‘92) en Wendy Ritterbusch (chor.: Illegal ‘94). De
vraag rees echter of dit evenement nog wel te organiseren
was onder de vlag “cultuur van het Eckart”. De dansliefhebbers
uit de balletscholen namen het over. Na 6 prachtige
Spektakels werd het tijd voor een pauze en herbezinning.
Ikzelf moest aan mijn knie geopereerd worden. Dit was  een
mooi moment om te stoppen en weer eens na te denken
over nieuw te ontplooien activiteiten op het Eckart. 

Ik kijk terug op een geweldige tijd die ik nooit meer zal ver-
geten. Een tijd waarin ik zeer intensief met leerlingen ben
bezig geweest, zelf veel heb geleerd en waarvan ik vooral
hoop dat alle dansers die met mij hebben samengewerkt met
veel plezier kunnen terug kijken op hun dansloopbaan op 
het Eckart.

Frank Brouwers

Vanaf 1990 waren 
de dansers van Eckart

Jazzdans:
v.l.n.r. Anouk van Gelder,

Marieke Verhulsdonk,
Ellis Spitters, Marinka

Korff, Annelie Verhagen,
Annemike Roozanbeek

en Anouk Kooyk. Op de
foto ontbreken: Katja

van de Bogaert, Renate
van Maasakkers, Wouter

Kooij, Tim Hoeijmans
en Danny van Spreuwel

(muziekcompilaties).

Eckart Jazzdans tijdens
een sportgala temidden
van kampioenen in
Roermond O.a. Nellie
Cooman en Arnold van
der Leyde.

Thijs van der Velden 1988-1994
De heer van der Velden was conrector aan onze school van
1988 tot 1994.
Onder zijn leiding zag o.a. het taakverdelingsbeleid het licht.
Aan elke taak die binnen de school wordt uitgevoerd kwam
een uren – lees kosten – plaatje te hangen. Voor veel docenten
een vreemde gewaarwording; uren schrijven.
Hij heeft in die periode leiding gegeven aan de havo afdeling
van onze school.

Dhr. Van der Velden spreekt ouders en 
leerlingen toe tijdens de diploma-uitreiking.

Bouw 1994-1995
Het begin van het schooljaar 1994 – 1995 was nauwelijks
gestart of achtereenvolgens brandden de gebouwen Son en
Nuenen tot de grond toe af.

Dat deze gebouwen aan vervanging toe bewijzen de foto’s.

Binnen een maand werden de lessen gegeven in een basis-
school aan de Tarwelaan (er werd gesuggereerd om daar de
gymnasiumafdeling maar in te zetten), in een aantal lokalen
van de school voor het Leerlingwezen aan de Argostraat
(deze noodlokalen waren zo oud dat het dak moest worden
gestut door een pilaar die extra geplaatst was in het midden
van het lokaal) en in knalgele containers die achter het Nauw
van Calais in 2 verdiepingen gestapeld stonden.

Tegelijkertijd werd een nieuwe bouwcommissie in het 
leven geroepen. 
Doel: nieuwbouw plegen zodanig dat deze in overeenstem-
ming is met de uitgangspunten van de basisvorming en 
de studiehuisgedachte. 

In maart 1996 zijn de lokalen techniek gerealiseerd en staat
het Studiehuis er compleet met collegezaal.

In september 1996 is de aula gereed en in januari 1997 kan
de nieuwbouw feestelijk worden geopend.

Bij de opening werd het nieuwe logo gepresenteerd. Ook  wer-
den de pauzeplaatsen gerenoveerd.

Gebouw Son.

Zo rot was de noodbouw.

Een rustiger studieomgeving
vind je nergens.

Waar vroeger de fietsenstalling was, verrees 
een prachtige aula.

1995

1995 – 1996: In september
overlijdt Toon den Drukker
(T. van Bergen)
De MR stemt niet in met 
het voorgenomen fusiebesluit
voor de negen scholen. De
geschillencommissie stelt ons
in het gelijk. Het blijkt echter
uitstel van executie.
De bouw van de aula gaat
van start. Waar moet ik mijn
fiets laten?
De kleinschalige organisatie
wordt in de steigers gezet.
Binnen OMO ontstaat de
gelegenheid te gaan “roteren”.



Het nieuwe logo op de
voorgevel van de aula.
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Interieur van de aula. 
Waar vind je het?

Exit 1996
In 1996 werd de totale verantwoordelijkheid voor de kantine
voor de eerste maal in handen gelegd van de leerlingen.
Zij gingen de kantine als “zelfstandige onderneming” runnen.
Er werd daarvoor een heuse directie benoemd die tot op de
dag van vandaag de onderneming draaiende houdt.

Broodje kaas.

Voor wie is die bal gehakt?

barcelo
n

a 
excu

rsie

Een stukje uit de reader van de eerste excursie naar
Barcelona in 1994. 
“Ik hoop dat je in deze acht dagen veel zult leren, veel nieuwe
ervaringen zult opdoen, veel plezier zult hebben en zult merken
hoe leuk het kan zijn met een groep op stap te zijn waar jij
ook een beetje verantwoordelijk voor bent. Misschien leggen
jullie wel de basis voor een traditie:  Mavo-4 gaat met aardrijks-
kunde naar Barcelona.“
Hoe profetisch bleken deze woorden van de initiatiefnemer
Joep van Reuth. We zijn immers net (begin oktober 2002) terug
van de 9e Barcelona-excursie met ondertussen VMBO-4. De
verwachtingen omtrent deze excursie zijn uitgekomen. Ook
dit keer hebben onze leerlingen weer veel geleerd, veel nieuwe
ervaringen opgedaan, veel plezier gehad en hebben als een
hechte groep gefunctioneerd. Meer dan 400 leerlingen in totaal
zijn in de loop der jaren met deze excursie meegereisd.
Daarnaast een flink aantal docenten, vooral ook door de een-
malig georganiseerde docentenreis. De excursie is in 1994 door
Joep van Reuth opgezet in het kader van het toen nieuwe
eindexamenonderwerp voor het vak aardrijkskunde, Spanje.
Joep is deze excursie blijven leiden tot 1998. Het jaar daarop
overleed hij. Anderen hebben de organisatie overgenomen. In
de loop der jaren hebben verschillende docenten als excursie-
begeleider opgetreden, waarvan sommigen vanaf het eerste uur.
Naast Joep van Reuth maakten Ad van Lieshout, Erik Vromans,
Bert Kappetijn, Joop van den Berg, Willeke van Veelen, Erik Kox,
Ben Heijsman, René Vullings Lenssen, Rob Bogaarts, Marlies
Jasper en Merteld Houtman deel uit van de begeleiding.
Vanaf de 2e keer heeft de firma de Kruyff de reis verzorgd.
Stefan Slegers, oud leerling is 8 keer chauffeur geweest, vaak
vergezeld van zijn vriendin Helène. Hij is voor de excursie
van grote waarde gebleken omdat hij beschouwd kon worden
als extra begeleider. 
De kracht van de excursie heeft al die jaren gelegen in een
goede mix van leren en lanterfanten, inspanning en ont-
spanning, serieuze zaken afgewisseld met minder serieuze
zaken. Enfin, wie kunnen dat alles beter weergeven dan de
leerlingen zelf. Vandaar een kleine bloemlezing uit de dag-
verslagen die de leerlingen steeds zelf hebben gemaakt.

“Eenmaal aangekomen bij het hotel zag je de gezichten lang-
zaam bijkleuren van blijdschap. Eindelijk uit de bus!! Het
hotel zag er op het eerste gezicht leuk en netjes uit, 
maar toen… We konden pas om 13.00 uur op onze kamers.

De club van 1995.

Ook voor de docenten 
(met partners) organiseerde

Joep een Barcelona-reis.

De staf in 1994; van links naar rechts de heren
Vromans, Vullings Lenssen, Van den Berg,
Kappetijn, Van Reuth en de chauffeur op de
voorgrond: dhr. Van Lieshout.

1996

1996 – 1997: We moeten
afscheid nemen van Ad van
Lieshout en Paul Stalpers, 
de zoon van Frank. 
De schakelklas havo-heao is
voor de 2e maal goed gevuld.
Jaarleiders en jaarstaven,
actief vanaf 1970, worden
vervangen door basisteams
o.l.v. onderwijsteamleiders.
De commissie tweede fase
gaat van start en het ICT
beleidsplan ziet het licht.
Exit gaat draaien. Leerlingen
runnen zelf hun kantine. De
vastenaktie met de rommel-
markt wordt vervangen door
een Derde Werelddag.
Gijs van Oort wint de natuur-
kunde-olympiade.



Voor het stadion van FC Barcelona.
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Gelukkig konden we bij onze spullen, dus ook bij onze bad-
kleding. Sommigen gingen naar het strand, anderen gingen
lekker shoppen of namen een duik in het zwembad. En toen
na de vermoeide reis en het vele gesjans in het zwembad
konden we naar onze kamers. Best klein maar knus. Om
14.00 uur moesten we ons melden voor de eerste opdracht.
Toeristen interviewen. O jee, hoe begin je zo’n gesprek? Al na
een paar keer ging het redelijk goed. De mensen waren over
het algemeen vriendelijk en bereid om mee te werken. Met
een beetje Engels en wat Duits lukte het ons om 5 mensen te
interviewen. Daarna konden we terug naar het hotel. Om
17.30 kregen we de 2e opdracht: Calella bekijken en beschrijven.
Hoe is de bebouwing? Hoe is het met de wegen? Enz. enz…
gaaf joh! Nou ja, wat moet dat moet. Maar we waren zo klaar.
Dus wat doe je dan? Shoppen. Kledingwinkel hier, souvenir-
shop daar. Om 20.00 uur gingen we avondeten. Je kon uit
heel veel verschillende dingen kiezen. Het was wel lekker
maar we vonden het wel wat aan de koude kant. De toetjes
waren wel overheerlijk Na het eten waren we vrij. De poolta-
fels waren meteen bezet. Je kon eerst een uur wachten tot je
aan de beurt was. Maar gezellig was het. En van de docenten
kregen we ook nog eens een gratis drankje. Dat is altijd wel-
kom. De rest van de avond hebben we niets meer gedaan want
iedereen was moe van de reis. Nu gaan we er mee kappen.
(ook al zijn er geen bomen in onze hotelkamer).“
“Rond 3 uur in de middag zijn we naar de mooiste beziens-
waardigheid van Barcelona geweest: Camp Nou. In de bus er
naartoe heeft (Bert) meneer kaptein ons iets verteld over de 2
stadions. Daar aangekomen heeft meneer kaptein de kaartjes
gekocht voor het stadion en het museum. Toen we eindelijk
naar binnen mochten, gingen we eerst naar het museum. Daar
werd vooral de prijzenkast druk gefotografeerd. Na 20 minuten
door het museum te hebben gelopen vonden we de felbe-
geerde ingang naar de tribunes. We weten niet wat de anderen
vonden bij de opkomst in het stadion, maar wat wij voelden was
onbeschrijfelijk. Dit immense stadion was het mooiste stadion
wat we tot nu toe hebben gezien. Na al dit moois bezochten we
ook nog de Barcelona-shop waar je alles kon kopen, maar dan
ook alles wat met Barcelona te maken heeft. Daarna gingen
we naar de bus terug. Een onvergetelijke dag.“
En dat onvergetelijke heeft eigenlijk steeds voor de hele
excursie al die jaren gegolden. Wat wil je nog meer!

René Vullings Lenssen, docent aardrijkskunde

Deelnemers van 2002-12-02 
Op deze foto komen voor; Kim van Brunschot,
Denise Brunt, Joyce van Es, Russel Claessens,
Joline Cornuyt, Nikki de Greef, Jeroen Schellekens,
Jeroen Slegers, Carlo Cuypers, Simone Dekkers,
Dominique Claassen, Grace Plet, Patricia Porras
van Gool, Heleen Renders, Denise Dirkx, Annet
van Gorp, Ilone Smits, Saskia Soetendal, Jeroen
van Stiphout, Inge van Gastel, Bart van Gemert,
Jorn Gramberg, Ibo Toprak, Kelly van Tuyl, Tooske
van Veen, Lana Weyrauch, Marloes van den Akker,
Maaike den Boer, Robin Albers, Stephanie Groot,
Bart Ham, Joeri van Deurzen, Tim de Korte, Esther
van de Velde, Michael Visser, Joris Beugels, Jeffrey
van der Heyden, Tim Heijneman, Debby Hermes,
Robin van Kuringen, Jolijn Weijers, Saman
Werkhoven, Kim van den Hurk, Marloes Jongejan,
Carlo van Kemenade, Lino van de Laar, Sylvia
Lierop, Ibrahim Mercimek, Kim Kilwimnger, Anne
Klumkens, Leontine Knuever, Sara Lea Muilenberg,
Roxanne Neervoort, Dennis van den Ouweland,
Mariélle van Zantvoort, en de leiding: de dames
Houtman, Jasper, Schrameijer en Van Griethuysen en
de heren Vullings Lenssen, Boogaarts en Kappetijn.

Voornamen  op het Eckartcollege
In 1993 heb ik een ‘brochure’ gemaakt met de titel:
25 Jaar Voornamen op het Eckartcollege. Als we enkele jaar-
gangen vergelijken, wordt duidelijk wat er in 35 jaar aan
naamgeving veranderd is.

Jongensnamen
Topnamen in de brugklassen van 1968-73 bij 610 jongens: 
1) Hans, Peter (4,4%), 2) Jan (3,6%), 3) Frank (3,2%), 4) Jos en
Rob (3%), 5) Wim (2,2%), 6) Henk, Paul, René, Theo (1,9%).
Opmerking: Hans, Paul en René komen in de brugklassen van
2001 en 2002 voor. Paul is nu nog een topnaam.
Topnamen in de brugklas 1992-93, het 25e jaar, bij 143 jongens:
1) Mark, Martijn, Marcel (3,5%), 2) Bart, Bas, Jeroen, Wouter
(2,8%), 3) Joost, Paul, Ralf, Robert, Thijs (2,1%).
Topnamen in de brugklas van 2002-03, het 35e jaar, bij 150
jongens: 1) Mark en Tom (3,3%), 2) Dennis, Paul, Tim (2,7%),
3) Geert, Jeroen, Koen, Martijn, Rick, Robin (2%).
Opmerking: Ook na 10 jaar vinden we Jeroen, Mark, Martijn en
Paul nog in de topnamen terug.
Meisjesnamen
Topnamen in de brugklassen van 1968-73 bij 564 
meisjes: 1) Karin (2,6%), 2) Mirjam en Moniek (2,3%), 
3) Marjan (2,1%). 
Opmerking: In deze periode hebben veel minder meisjes een top-
naam dan jongens. Het aantal voorkomende meisjesnamen is
altijd groter geweest, dan het aantal jongensnamen.
Topnamen in de brugklas van 1992-93, het 25e jaar, bij 173
meisjes: 1)Marieke (5,2%!), 2)Esther (2,9%), 3) Judith, Linda,
Saskia (2,3%). 
Topnamen in de brugklas van 2002-03, het 35e jaar, bij 155
meisjes: 1) Inge (2,6%), 2) Anne, Daniek, Iris, Marloes,
Michelle, Mirthe (1,9%). 

Veel namen uit 1970 kom je nu niet meer tegen. Ook het 
aantal verschillende namen in een periode groeit. In 1993
telde de brugklas 5 allochtone leerlingen (1,6%). In 2003
heeft 11,1% (34 lln) van de leerlingen in de eerste brugklas
een allochtone voornaam. Over 10 jaar hoop ik u verder 
te informeren.

Ko van Geldorp

Klas V4 1996-1997
In deze klas bevindt zich een tegenwoordige lerares (mw. Metsemakers).
Zij gaf de volgende namen door:
Boven; Jesse de Doelder, Bas Lavrijssen, Daan Bisseling, Hanneke Senden,
Rutger Martens, Joost Verkaart, Niels Eggen, Diana Vos, ik, Marcia de Jong.
Midden: Johan van de Brück, Dimphie Weijters, Tessy Bijnen, Janske 
van Santvoort, Jeannette van der Vleuten, Sonja Hendriks, Johan Mul,
Ellen Tolsma, ?
Onder: Wouter Poort, Ingrid de Laat, dhr. Schellekens, Charlotte Bruynen, ?

Topnaam: de naam beslaat meer dan 2%
van de onderzochte groep leerlingen

In de Engelse les; Leerling vertelt over het huis.  änd our house has two stairs
“leraar; “What do you mean?
“leerling: one upstairs and one downstairs…
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Natuurkunde olympiade: 1997
In 1997 wint Gijs van Oort de natuurkunde olympiade.
Voor zover wij na hebben kunnen gaan is hij de enige leerling
van onze school die ooit een olympiade gewonnen heeft.

Anderstalige leerlingen op het Pleincollege
Eckart (1990 – 2002)
Langzaam maar zeker deden ze hun intrede op onze school:
Mohammed, Fatima, Mustafa, Latifa, Achmed…Leerlingen
met namen uit sprookjes van Duizend-en- één-nacht bevolkten
onze klassen op een bescheiden en onopvallende manier.
We waren wel vertrouwd met Surinaamse, Antilliaanse en
Indonesische leerlingen. Deze leerlingen hadden altijd via hun
ouders nog enige achtergrondkennis van de Nederlandse
taal en probeerden het op eigen kracht te redden. De nieuw-
komers echter uit Turkije, Marokko, Somalië, Iran, Irak etc.
hadden meer moeite met de Nederlandse taal om zich op
school te kunnen ontplooien.
Toen ik met de begeleiding van deze anderstalige leerlingen
begon, vanaf schooljaar 1990/1991, was het verrassend te
ontdekken uit hoeveel verschillende landen onze allochtone
leerlingen afkomstig waren; hoe gevarieerd hun achtergrond
was en hoe uiteenlopend hun moedertaal.

In al die jaren is gebleken hoe gemotiveerd de grootste groep
van deze leerlingen is. Ze zijn zich zeer bewust van hun
achterstand, weten dat er veel op het spel staat en dat ze hun
kansen moeten benutten. Verder beschikken ze vaak over
meer levenservaring dan de gemiddelde Nederlandse kinderen
en dat maakt het werken met deze leerlingen zo boeiend.
Veel anderstalige jongeren zijn zeer idealistisch, hebben een
droom, willen iets bereiken.Vaak ook leven ze met het ideaal
straks terug te gaan naar het land van herkomst om iets voor
het land te kunnen betekenen. 
Van nabij zie ik hun worsteling met het leren van de
Nederlandse taal in al haar facetten. Zoals elke puber zijn
ook zij bezig met het zoeken naar hun eigen identiteit, echter
voor hen komt er nog een aspect bij: tot welke nationaliteit
behoor ik eigenlijk of wil ik behoren? Tijdens de internationale
uitwisselingsreis naar Mugla (Turkije) in november 1996 was
van nabij te zien hoezeer dit kinderen zijn tussen twee culturen:
niet echt Nederlands maar ook niet echt Turks.
Het volgen van deze leerlingen geeft veel voldoening. In de
individuele lessen ontstaat door de jaren heen een band. We
hebben vaak zeer openhartige gesprekken en vooral in het
examenjaar is de spanning voelbaar. Deze leerlingen gaan
ervoor, wetende dat het vaak moeilijk is, dat de kans om te
blijven zitten of te zakken groot is.Soms lijkt het alsof we een
top beklimmen, geconcentreerd en dapper, terwijl we weten
dat het ravijn diep is. Maar we kijken niet naar beneden en
we hebben vaak tot onze grote vreugde de top bereikt.
Op het Pleincollege Eckart is een klimaat ontstaan waarin
deze leerlingen een kans krijgen. De docenten hebben
bewondering voor de inzet en de motivatie van deze jonge-
ren. Uit alles is gebleken dat vooral deze groep leerlingen
met capaciteiten er behoefte aan heeft dat de docent in hen
gelooft, hun kansen biedt en hen steunt. Op deze manier
hebben al veel anderstaligen een diploma behaald, zijn aan
een vervolgstudie begonnen of zijn inmiddels afgestudeerd.  

Anneke Bakermans

Gijs bekijkt samen met
dhr. Van der Heijde
(zijn natuurkunde
docent) de oorkonde.
Deze werd uitgereikt in
de Senaatskamer van
de RUGroningen.

Geschiedenis: 
Mijnheer krijg ik nu een onvoldoende? Leraar; Och ja, dat is goed.
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Tweede Wereldoorlog (E. Haddeman)
Mw. Honig. Tachtig ben je nu. En al lang ben je het hoogtepunt
van de lessen over de Tweede Wereldoorlog. Vele jaar-
gangen derde klassers hebben ademloos en vijfenveertig
minuten in volkomen stilte je geschiedenis beluisterd. 
Je jeugd in Duitsland. We zagen in jou het jonge meisje dat
ineens niet meer mocht zwemmen en niemand meer naast
zich had in de schoolbank. We maakten kennis met je vader,
een dassenverkoper, uit nood. Geen groot koopman, zei je
vertederd. Maar hij was wel slim genoeg om tijdig in te zien
dat jullie in Duitsland geen toekomst meer hadden. We ver-
huisden met je mee naar Venlo, en een tijdje later naar het
Eindhoven van vlak voor de oorlog.
We hoorden van de Duitse bakker die brood aan het poortje
legde. Want ‘niet elke Duitser was slecht, niet elke Nederlan-
der goed’. We zaten in spanning toen je vertelde dat je moest
onderduiken en geen idee had waar. Je vertelde over die man
die je kwam waarschuwen dat ook jij op de lijst stond om
weggevoerd te worden. De spanning brak toen je gezicht
oplichtte terwijl je vertelde dat die man later jouw man is
geworden. We keken mee toen je het persoonsbewijs aan Dini
vroeg en zagen Moeder Olofsen strijken, terwijl jij aarzelend
vroeg of je mocht blijven slapen, omdat je niet meer naar
huis terug kon. We hoorden hoe moeilijk het was om langer
op één adres te blijven. Van die ene keer dat je zomaar op
straat werd gezet en in de bus moest jokken om voor die
nacht onderdak te krijgen. We waren opgelucht toen dat lukte.
We hoorden…..de bel. Veel te vroeg. Regelmatig, wanneer tijd
en rooster dat toelieten, vertelde je voor de liefhebbers verder.
Vijfenveertig minuten doen jouw leven geen recht. Wel hebben
die vijfenveertig minuten het leven van ons, toehoorders, verrijkt.
Wij zijn je daarvoor dankbaar.

Mevrouw Honig met leerlingen.

Even zitten
Even de emoties de baas worden.

Zoveel! Zo ontzettend veel.

Een geschiedenisles voor het leven (Iris Rugers)
De weg langs de duizenden witte kruizen op de Amerikaanse
begraafplaats doet iedereen verstillen. Zwijgend de bus in, op
weg naar het Duitse kerkhof. Daar wordt de waanzin van de
oorlog nog duidelijker. Jongens van 15/16 liggen onder de sobere
steen. Hier geen vlag, geen glorie, geen trotse familieleden.
In 1995, 1996 en 2002 hebben een aantal leerlingen van onze
school op uitnodiging van “18 Septembercomité” het bevrij-
dingsvuur voor Bayeux opgehaald.
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De uitwisseling met Dessau (Omnia Tempore Mutantur)
In november 1989 viel de Berlijnse muur. Voor het eerst
sinds 1945 konden de burgers van de DDR vrijelijk contact
maken en onderhouden met burgers uit West-Europa.
Carola Lakotta, lerares biologie en scheikunde in Dessau
(± 100 km ten zuidwesten van Berlijn) wilde voor haarzelf
maar ook voor haar pupillen zo'n contact leggen. Via een
kennis van haar in Eindhoven werd er contact gelegd en werd
de uitwisseling, gestart in 1991 en eindigend in 1998, een feit.
In 1991 was vrijwel alles in Dessau nog zo als het meer dan
40 lang geweest was. Het was een grauwe, trieststemmende
stad. De meeste huizen hadden in geen 50 jaar een likje verf
gezien. In de gevels van menig vooroorlogs huis kon je nog
de schietgaten zien. Daarnaast stonden er enorme, oerlelijke
flatgebouwen. De straten waren één en al kuil. Het verkeer be-
stond voor het grootste gedeelte uit Trabis met hun stinkende
(tweetaktmotor-) uitlaat. 
Aan het Eckart steunde onze conrector Ilse de Kort het uit-
wisselingsprojekt enthousiast en scharrelde de nodige gelden
bijeen om het mogelijk te maken. In juni 1991 kwam de éérste
groep Dessause leerlingen naar Eindhoven. We maakten ver-
schillende excursies (Rotterdeamse haven, Deltawerken,
Amsterdam.) Onze leerlingen leerden veel Duits, want dat was
de voertaal voor het hele project. Maar ze leerden uiteraard
ook veel meer. 
In de herfst van dat jaar ging de eerste groep van hier naar
Dessau. Daar werden onze leerlingen nu bij Duitse gezinnen
ondergebracht, waar ze met de Duitse pot meeaten. Ze woon-
den aan de Duitse school lessen bij, namen deel aan een
excursie naar Berlijn en Potsdam en naar het Wörlitzer Park. 
En zo ging dat heen en weer zo'n 7 jaar lang, waarbij de uit-
wisseling ook met het jaar beter werd. Tenslotte bereikten 
we dan ook een kwalitatief hoogtepunt: Een belangrijk deel van
het programma bestond uit een project waarbij de gasten
met hun gastvrouw of gastheer in tweemansteams uiteenlo-
pende instanties in Eindhoven bezochten en interviews afna-
men (bijv. de Haltwinkel, een gemeenteraadslid, het COC,
iemand van het stadsplanningsbureau, de man die 
in het centrum van Eindhoven dagelijks op straat de naam
van Jesus en/of Maria staat te roepen). Daarna maakt in het
computerlokaal ieder in z'n eigen taal een verslag van de ont-
moetingen. Dat werd  gebundeld en als boekje uitgegeven. 

Geboortenoverschot; en cijfer dat aangeeft hoeveel mensen er meer geboren dan
gestorven worden.
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Paul van der Grinten : 30 jaar rector 
(1-8 1968 – 1-8 1998)
Op 35 -jarige leeftijd ging hij als conrector van het Van der
Puttlyceum  de dependance van het Van der Puttlyceum aan
de Argonautenlaan leiden. In 1968  werd hij  de eerste rector
van de nieuwe zelfstandige school : het Eckartcollege, genoemd
naar de wijk “Eckart”, een historische naam.

Paul was als rector altijd duidelijk aanwezig op school, nooit
dominant, eerder bescheiden, niet zozeer de eerste viool
bespelend, meer het perfecte cement vormend van een solide,
goed georganiseerd bouwwerk. Hij was iedere morgen als
eerste op school. Onder zijn leiding werd het Eckartcollege
een van de grootste scholen van OMO, op zijn toppunt 2100
leerlingen tellende.
Door toedoen van Paul was er op het Eckartcollege veel ruimte
voor initiatieven zowel van binnen als van buiten. Het “duizend
bloemen bloeien” was zijn handelsmerk voor een jonge
school in ontwikkeling, met pioniers en steeds grote groepen
nieuwe docenten, die zich als jonge honden konden uitleven.
Het OMO-Onderwijsbureau had als beste klant en als voor-
naamste klankbord het Eckartcollege. Met de fusie met de
Thomas van Acquino- Mavo in 1971, de invoering van een
heterogene tweejarige brugperiode en de opzet van een
ongedeeld Vwo was het Eckart al in zijn beginjaren zijn tijd
ver vooruit. 

Van der Grinten.

Paul stelde er prijs op voorstellen en besluiten te doen ontstaan
als teambeslissingen, eerst in de schoolleiding, later bij het
voltallige personeel. Hij zocht altijd de consensus. Als een
belangrijk voorstel te veel ophef teweeg bracht in een plenaire
vergadering, schorste hij de vergadering, trok het voorstel
‘tijdelijk” in en tilde het “over het weekend of de vakantie heen”.
Als geboren en getogen Eindhovenaar toonde Paul interesse
voor alle aspecten van het stadse leven. Hij was een duizend-
poot, die op vele fronten zichtbaar genoot. Hij was betrokken
bij de schouwburg, theater het Klein, de Catharinakerk, de
Pabo en, last but not least, de politiek. Hij was voorzitter en
gemeenteraadslid en werd in 2002 ook nog wethouder voor
het CDA. Dit alles sloot aan  bij zijn opvatting dat een school
als het Eckart stevig verankerd moest zijn in de samenleving
en daarom ook met zijn directe omgeving nauwe contacten
moest onderhouden. 
De laatste 6 jaar van zijn rectoraat speelde Paul een grote 
rol bij het bereiken van een fusie van 9 OMO-scholen in
Eindhoven en Nuenen onder de naam “het Plein”. Hij was ervan
overtuigd dat een dergelijke samenwerking meerwaarde zou
opleveren voor elke deelnemende school, zowel voor de
bedreigde VBO-scholen als voor  het Eckartcollege.
Binnen onze school was men het met zijn opvattingen in deze
niet altijd eens.  Paul  was er in ieder geval van overtuigd dat
ook voor het Eckartcollege de fusie een goede zaak was.
Paul liet een bloeiende school na, die ik als waarnemend rector
in het schooljaar 1998-1999 mocht leiden. Er kwam geen rector
van het Eckartcollege meer, maar een directeur van het
Pleincollege Eckart.

Ed Janssen, plaatsvervangend rector

De rector opent het feest naar aanleiding van
het 6e lustrum en de opening van de aula.

Xander de Buisonjé was de grote trekpleister.

Hilde Toonen krijgt een
boodschap van Xander.
Zou hij er nog staan?

Eckart Unlimited
In 1998 werd in het kader van de opening van de aula en het
6e lustrum door de leerlingen een totaalspektakel verzorgd
onder de naam Eckart Unlimited. Optredens door bekenden
van radio 538 en TV gaven het geheel een professioneel
karakter. Frank Brouwers werd daarna ook Frank van den
Ende of Joop Brouwers genoemd.
In de aula, in de gymzalen en achter de schermen werden
grootse prestaties geleverd.

1997

1997-1998: Het schooljaar
kent voortaan 5 periodes met

5 rapporten.
Het werkverdelingsbeleid

levert een normering op van
alle taken in de school.

P. van der Grinten neemt
afscheid na 30 jaar rectoraat.

De fusie van de 9 OMO-
scholen is per 1 augustus 1998

een feit. Wij gaan verder als
Pleincollege Eckart.

Het 6e lustrum wordt gevierd.

Bij de laatste bezoeken in Dessau was de stad inmiddels zo
opgeknapt dat van het grauwe stadsbeeld van 1991 bijna niets
meer te zien was. Frisgeschilderde huizen, goed aangelegde
straten, luxe winkels, druk verkeer met slechts af en toe een over-
gebleven Trabi. De jeugd is er thans ook voorzien van walkman
en "handy", loopt er modieus bij en is behoorlijk bereisd.
Het was een goed project met een hoog om-nooit-te-vergeten-
gehalte. Verschillende leerlingen en ook collega's hebben er
ook blijvende vriendschappen aan overgehouden. En hoewel
het natuurlijk voor degenen die er zelf aan deelnamen het
leerzaamst was, hebben ook hun families en hun klasgenoten
er iets aan gehad. Helaas echter heeft de schoolleiding na
Ilse de Korts vertrek het project weinig gesteund, terwijl 
ik niemand in de sectie Duits wist over te halen om het uit-
wisselingsproject over te nemen. 

Douglas Rakestraw



Brandpreventie: ( 1999)
Wij leiden ook brandweerlieden op.

De brandweerlieden van het Eckartcollege.

V.l.n.r. de dames Verhagen, Van Beek,
Schouten, Vermeer, Esmeyer, Gerrits van de
Ende, Van Veelen, Verbakel, Rooymans en
Adriaans. De gastvrouw mw. Kranendonk ont-
breekt op de foto.
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Thee-ochtend 1999
De traditie van het vrouwenontbijt is overgegaan in zg. 
thee-ochtenden. Ook hier worden de mannen geweerd.

In Close to you ontdekten
we een oud-leerling(e).

We hebben een heus koor.

Let’s quit – opgericht als schoolband voor het 3e
lustrum in 1988 – in concert in de nieuwe aula.

Mavo-4 docenten 1997-1998
Mw. Bakermans, de heren Heijsman, Stevens,
De Vaan, Van Reuth, mw. Van Veelen, 
de heren Van Maasakkers, Urselman, Van der
Schoof, Aarts, de dames Thomassen,
Haddeman, Rooymans, dhr. Van den Broek.
Zittend; de heren Kox, Kappetijn, Coppé, Verduin
en Van der Poel.

1998

1998 - 1999: Studeerwijzers
en studieplanners vullen de
agenda’s aan. 
Mw. Remmitz gaat in zaken.
Activiteitendagen completeren
het rooster. Vragenuurtjes
voor de testweken worden af-
geschaft. Er zijn geen vragen.
Proefproject met zelfstudie-
uren in vwo-4.
Start met de projectgroep
VMBO. Puntboek levert hier
en daar nog punthoofden op.
Het eerste lustrum van het
eindexamengala. Het slotdiner
gaat op in de uitdag.

1999

1999 – 2000: In juli 1999
worden we opgeschrikt door
het plotselinge overlijden 
van Erik van Griethuysen 
en Joep van Reuth tijdens
hun vakantie.
Mw. L. Kooy wordt de 
nieuwe rector.
De tweede fase gaat nu echt
van start. Het KPC maakt van
ons “Begeleidende docenten”.

Zo dicht bij je idool komen.

Havo leerling gaat naar A. Janssen met het toelatingsformulier voor het VWO.
J. Ga jij naar het VWO?
L. Ja hoezo?
J. Dan ga ik van school af.


