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Voorwoord
In de drie en een half jaar dat ik rector ben van het Eckart heb
ik de school leren kennen als ambitieus, goed georganiseerd,
degelijk en toch vernieuwend, als een school met veel aandacht
voor het individu, met een goede sfeer en een rijke traditie-
op het gebied van (kunstzinnige) buitenlesactiviteiten. Kortom,
als een school waar het fijn werken en leren is.

Naar schatting 12.000 leerlingen uit Eindhoven en omgeving
hebben in de afgelopen 35 jaar hun middelbare schooltijd op
het Eckart doorgebracht. Velen van hen hebben deze tijd als
prettig ervaren. Teksten van leerlingen in de eindexamen-
boekjes getuigen daarvan en ook in onze contacten met
(oud)leerlingen en ouders wordt dit regelmatig bevestigd.

We leven in een tijd waarin de druk op scholen groot is door
allerlei veranderingen en eisen die de maatschappij aan scholen
stelt. We leven in een tijd waarin het soms lijkt alsof het in het
onderwijs alleen maar ‘’kommer en kwel’’ is. Daarom is het
goed eens stil te staan bij het vele dat op onze school in de
afgelopen 35 jaar is bereikt, bij het waardevolle dat samen is
opgebouwd en bij het nieuwe dat steeds weer wordt ontwikkeld.
We hebben gemeend de vele goede ervaringen met en her-
inneringen aan het Eckart niet alleen in gedachten te koesteren
maar ook in tastbare vorm vast te moeten leggen.

In 2003 bestaat het Eckart 35 jaar. Dit valt samen met de 
periode waarin voor de laatste groep docenten van het eerste
uur (de twintigers uit de eind zestiger jaren) de FPU-leeftijd
wordt bereikt. Een mooi moment om nog gebruik te maken
van hun kennis over en hun herinneringen aan de eerste 35
jaar Eckart. Over het aanbod van Peter Trommar om als laatste
karwei voor zijn FPU een lustrumboek samen te stellen,
hoefden we dan ook niet lang na te denken.

Een bijzonder boek is tot stand gekomen. We hopen dat het
aan degenen die zich verbonden voelen met het Eckart veel
kijk- en leesplezier mag brengen.

Hartelijk dank aan allen, en speciaal aan Peter, die zich hebben
ingezet voor de totstandkoming van dit mooie Eckartdocument.

Lidy Kooij-Blok, rector

Inleiding
Het is natuurlijk een perfecte manier om afscheid te nemen.
Stel een lustrumboek samen.
Uiteindelijk heb je die 35 jaren allemaal meegemaakt. De laatste
maanden voor mijn afscheid in september 2002 begon dat
plan steeds vastere vorm aan te nemen.

Uiteindelijk kom je dan met een voorstel bij de schoolleiding.
Die neemt het onmiddellijk over en dan kom je erachter wat
voor karwei het is.

35 jaar Eckartgeschiedenis waarin ontzettend veel gebeurd is en
waarin wij de school uitdrukkelijk op de kaart hebben gezet.
En hier ligt dan het resultaat.
Ik ben al degenen die aan dit lustrumboek een bijdrage hebben
geleverd zeer dankbaar.

Zonder iemand te kort te doen, moet ik – in alfabetische 
volgorde – Wim Bressers, Jos van den Broek en Frank Brouwers
bijzonder dankzeggen voor hun aandeel.

Neemt U rustig de tijd om de jaren die U aan onze school
hebt doorgebracht nog eens aan U voorbij te laten gaan.
Snuif de geur van de hal en de lokalen nog eens op.
Ik wens U veel lees- en kijkplezier.

Peter Trommar, 
leraar aardrijkskunde en schooldecaan 1967 – 2002
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Hoe het allemaal is begonnen

Zomer 1965
Het gebouw van het Van der Puttlyceum barst uit zijn
voegen. Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen is
zo groot dat de huisvesting – zeker op lange termijn – een
onoverkomelijk probleem wordt. Er worden plannen
gemaakt voor uitbreiding elders in de stad. 

De school krijgt toestemming tot het stichten van een
dependance. 13 Houten noodlokalen worden gebouwd, daar
waar de Argonautenlaan letterlijk ophoudt te bestaan.
We zitten aan de uiterste grens van de bebouwing in
Woensel. Richting Son en Nuenen is enkel agrarisch gebied.
De eerste bebouwing die je tegenkomt is de boerderij van
boer Scheepers (compleet met waterput en ouderwetse
boomgaard) en het kasteel Eckart met zijn bijgebouwen (in
die tijd genoemd Sint Josefdal).
Het grootste gedeelte van het terrein tussen de
Argonautenlaan en de Nuenenseweg was ingezaaid met
rogge en waar nu het Economisch Lyceum staat, was een
moerassige gribus.
Op 5 januari 1967 worden hier de eerste lessen gegeven.
Twee lokalen worden verhuurd aan de nieuwe basisschool
(de latere Tweelingenschool van de heer Haans).

We starten met 119 leerlingen.

Noodlokalen
“In the middle of nowhere”, op de splitsing van
Argonautenlaan en Damocleslaan werden de
eerste noodlokalen gebouwd.

Toekomstige leerlingen (o.a. Kees Klunhaar 
en Jan van Rijsingen) bekijken hun toekomstige

schoolgebouw.

Ook toen was er volop aandacht voor de juffrouw.
Geschiedenisles; Wat is PBO (Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie)  
Antwoord; Loodoxyde.
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Deze leerlingen werden begeleid door 14 docenten.
Dit waren:
De dames Sipman en Paardekoper en de heren Janssen,
Giessen, Bongenaar, Trommar, Vermeer, Visschers, Halman,
Jakobs, Pelupessie, Schellens, Berkelmans. Dit alles onder 
leiding van – toen nog – conrector Van der Grinten.
Deze groep werd geassisteerd door de heren Van de
Vondervoort (conciërge) en Van Berkel (amanuensis).

Op 1 augustus 1968 gaat de mammoetwet van start.
Het is tevens het begin van de zelfstandigheid van het
Eckartcollege.

Paul van der Grinten (tot die tijd “Rector-coadjutor”- ja we
waren een katholieke school-) werd rector, Ad Janssen 
conrector en Jos Berkelmans moderator. Dit drietal vormde
de eerste directie.

In het schoolblad van het Van der Puttlyceum werd
ruime aandacht besteed aan “de dependance”.

Eindhovens Dagblad, 6-2 1968.
Dependances zelfstandig.

Klas 1 j (1966-1967)
Deze klas maakte de verhuizing naar de 

Argonautenlaan mee. De laatste brugklas
voor de mammoetwet (alleen jongens!!).

Op de foto komen voor:
John Bouwmans, Jan van de Broek, Berti

Couwenbergh, Wilbert van Deursen, Peter
Driessen, Hans Elich, Ron van Erven, Herman

van Geffen, René van Gelder, Herman de
Haan, Antoon van Helvoirt, Geert van der
Heyden, Hans de Jager, Jan van Kessel, Kees

Klunhaar, Vinnie von Kriegenbergh, Marc van
Leeuwen, Mario Nozza, Jan Oosterveen, Paul

van Rest, Jan van Rijsingen, Tinie Schijven, 
Ton Spoelder, Willy Toenders, Hans van Veggel,

Paul Veldkamp, Cor Verbakel, Hans van der
Vleuten, Ronnie Wuisan, Theo Voskuil, Leo
Lensink, Lex Vaquier (34 leerlingen; in veel

lokalen stonden maar 32 stoelen; bij toerbeurt
zat men in de vensterbank).

Promotie voor dhr. Van der Grinten.
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Voorpagina 1e Argo.

Schoolparlement.

Geboorte Ouderraad.

Raad van overleg
Wat keken ze ernstig (dhr. Berkelmans keek
toen al in een andere richting).

Eerste Eckart-kalender. 
Ook werd de ouderraad gevormd.

Samen met de schoolleiding en vertegenwoordigers van 
het corps (mej. L. Sipman en dhr. H. Jacobs) vormde het
presidium (dat was dus niet zomaar een bestuur) de raad
van overleg.

Er kwam een heftige discussie over de toekomstige naam
van de school.
Uiteindelijk werd een keuze gemaakt uit: “Grote Schuur-
college” (Dr. Barnard had toen in Zuid-Afrika in het Grote
Schuurziekenhuis zijn eerste harttransplantatie verricht), 
het “Comeniuscollege” (slechts één of twee docenten konden
deze persoon in Woensel plaatsen) en het “Eckartcollege”. 

We gingen van meet af aan werken met een jaarplanning 
(al krijg ik de indruk dat die achteraf werd ingevuld).

In december 1968 rolde de eerste Argo van de pers. Jaren
lang scoorde dit schoolblad zeer hoog.

Met de leerlingen kwam het schoolparlement van de grond.

Leerling tijdens gestuntel van de biologieleraar:
Ik denk dat ik biologie ga studeren, want ze hebben me nodig, dat zie ik wel.
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Stoepen legden we zelf.

De docentenkamer (een half lokaal) leek tijdens
de vergaderingen vaak op een bruin café.

Ome Paul vierde feest en 
Rectorsdag der lilli-putters.

Er gebeurde van alles.

De sportraad had al vroeg een uitstekend
secretaris, nu leraar lichamelijke opvoeding.

Klas 1b 1968 –69
(De start van de mammoet)
Rose Marie Brouwer, Susanne Crijnen, Monique de Goede, Alice Hendriks,
Hanneke de Jong, Marjorie Marinus, Lanie Njo, Danielle Pennings,
Charlotte Schreuder, Lieke Steenbakkers, Louisa van der Vliet, Ria van
Vlokhoven, Lenie Weezenbeek, Maria Witmer, Astrid van der Zande,
Jos Beks, Jan Borg, Hans Buys, Roel Dekens, Hubert Hermans, Jos van
Hugte, René Hustinx, Kok An Njo, Hans Riemersma, Wouter Rijke,
Peter Steenmets, Rob Tabak, Kees van der Vleuten, Hans van Vlijmen,
Jos van Zon.

De brugklassen en de HBS klassen vallen onder de leiding
van het Eckartcollege; de MMS klassen blijven formeel draaien
onder leiding van het Van der Puttlyceum.

Als een stelletje jonge honden ging het personeel aan de 
slag om een eigen onderwijskundig gezicht te geven aan 
hun school.
De democratisering van het onderwijs vertaalde zich in “de
staf”. Hierin zat zowat de halve school. “De staf” vergaderde
elke dinsdag tot een uur of vijf over letterlijk alles wat met de
school te maken had. Deze staf heeft gefunctioneerd tot 1977.
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1968 vrije zaterdag
Over de vrije zaterdag werden heftige discussies gevoerd.
Een groot aantal docenten wilde per se op zaterdag lesgeven
omdat op die manier een vrije donderdag of dinsdag te 
kunnen claimen.
Een van de docenten had als argument dat hij al jaren op
dinsdag naar de markt ging en dat voor geen prijs wilde missen.

De Eckart-das
De eerste 10 jaar van ons bestaan liepen onze leerlingen vol
trots met de zelfgebreide Eckart-das.

Voor wie er nog een wil breien, staat hiernaast de beschrijving.

Damocleslaan. Hier begon 
de zelfstandigheid.

Dhr. Visschers met de Eckart-das.

rooster
De roostermaker, dhr. Van Doorenmalen 
heeft vanaf 1968 bepaald wie, wanneer en
waar les had.

1968

1968 - 1969: augustus
1968. We zijn zelfstandig.
Instelling van een hetero-
gene brugklas.
Er komt een discussie over
de vrije zaterdag.

1969

1967-1968 Start van de
dependance

Het rooster met namen van docenten
van 1969.
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B5 1969 – 2002
Het komt niet vaak voor dat uit een examenklas een vrienden-
club groeit.
Voor klas B5 jaargang 1969 –1970 (foto rechts) is dat wel 
het geval. Om de zoveel tijd ziet men elkaar en deelt men
elkaars lief en leed. 
In november 2002 werd opnieuw een klassefoto gemaakt,
zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling.

Fusie 1970
De fusie kreeg zijn beslag in het schooljaar 1970.
Ook werden de financiën zeker gesteld.

In memoriam de MMS

Bovenste rij: Jan van
der Putten, dhr. Jacobs

(was in 1969 klas-
docent; dhr. Van der

Zande vierde toen de
foto gemaakt werd 
zijn 81 verjaardag),

Henk van de
Vondervoort, Harm de
Vries en H. Trommar

(net met pensioen)
Onderste rij: Eric

Kroese, Hans Buker,
Betty Thijssen, Hans

Mulders, Sjef van
Geffen en Chris van
Hout (was in 1969

toen de foto hieronder
genomen werd ziek).

5 MMS schooljaar 1969-1970.
Yvonne van Baest, Gerrie van de Boogaard,
Yvonne Buys, Ilse Claassen, Marlies Claassen,
Jetty Goossens, Els Korenman, Hetty Lensink,
Mieke van Leuken, Liesbeth Mannaerts,
Annelies Meeuwsen, Dorrie Pas, Ingrid van
Rooy, Wilmy Sliphorst, Toos Verberne,
Monique Vervest en mej. L. Sipman.

1969 - 1970: We hebben
inmiddels 5 brugklassen.
We besluiten tot de vor-
ming van een verlengde
brugperiode. Gebouw
Nuenen wordt gebouwd.
Dhr. Visschers wordt de
tweede conrector.

1970

1970 - 1971: De plannen
om te fuseren met de Mavo
Sint Thomas van Acquino
worden realiteit. 

1971

Liefde is:  van Kuys houden (klas A4a)
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In 1971 liep het storm bij de lerarenopleidingen:
tijden veranderen.

Toch nog goed genoeg !!!!!
In maart 1973 waren zoals gewoonlijk de aanmeldingen voor
de brugklas.
Voor mij (vooral mijn ouders) was dit het moment een
middelbare school te gaan kiezen. Helaas was er destijds op
de Basisschool “Koudenhoven”, momenteel “De Boog” een
schoolhoofd, die het ene kind meer voortrok dan het andere.
Dit kwam er voor mij op neer, dat mijn basisschooladvies blijk-
baar voor het Eckart onvoldoende was. Een twijfelgeval dus.
Met als gevolg, afgewezen. Voor mij kwam enkele jaren later
de schrale troost, dat verschillende (voorgetrokken) leerlingen
het uiteindelijk niet gehaald hadden op het Eckart, terwijl ik mijn
nodige diploma’s reeds op zak had.
Wat wil het toeval, na mijn lerarenopleiding te Tilburg en een
jaartje Marechaussee was er een vacature wiskunde op het
Eckart. Wat zal ik doen? Zal ik solliciteren? Ik ben eigenlijk
niet goed genoeg. Maar het is wel de kans om 2 maanden
eerder uit dienst te komen. Toch maar gedaan.
En jawel hoor. Nu was ik wel goed genoeg. Ik werd aangenomen
ter vervanging van Jan van Bragt, toch niet de minste, en
mag nog steeds blijven. Nu mag ik zelfs lesgeven in VWO+.
Hoe is het mogelijk.
Waarschijnlijk heeft destijds de doorslag gegeven dat ik
reeds 2 maanden eerder al op het Van Maerlant aangenomen
was, maar alleen nog niet uit militaire dienst mocht. 
Al met al heb ik toch geen complexen aan het geheel over-
gehouden, maar vergeten zal ik het nooit.

John van Maasakkers 

1e lustrum
In oktober 1973 werd het eerste lustrum gevierd. We waren
niet flauw en trokken er 3 dagen voor uit.

1971 - 1972 dhr. Van Bragt
gaat de mavo-afdeling leiden.
Tegelijkertijd wordt beslist
dat er dan ook een aan-
vraag voor een gymnasium-
afdeling wordt ingediend. 
Gebouw Son vormt de derde
poot van het gebouw.
Dit is echter niet voldoende.
Gebouw II verschijnt. In de
Generaal van Merlenstraat
komt de voorloper van het
brugklasgebouw.

1972

1972 - 1973: We hebben
inmiddels meer dan 1750
leerlingen. Naast de school-
leiding gaat een stuurgroep
richting geven aan de onder-
wijskundige ontwikkeling.
Conferenties worden een
belangrijk hulpmiddel om
tot een gemeenschappelijke
visie te komen. “We were all
wounded in Havo-3”. Meer
dan 35% doubleert.

1973

Netten: Men zegt dat domme ouders domme kinderen krijgen.
leerling; dat kan niet want ik ben slim en ons moeder is dom.

Je kunt van opvatting veranderen!
(Dhr. Van der Grinten)


