De bouw 1967-1975

v.l.n.r Jan Willem van der Ham, Peter van
Leeuwen, Hans Naderman, Joop Klabbers,
Frans Maas, achter de hand Jos V0gels en
Robert Henk Reijenga.
Zo zag het eerste gebouw eruit.
1973 - 1974: Het Ongedeeld
Vwo gaat kansen geven
aan de klassieke talen en
er komt toestemming tot
de bouw van het brugklasgebouw. Het eerste lustrum
wordt uitbundig gevierd.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het Ouderbulletin van
het Van der Puttlyceum van oktober 1967.
De eerste behuizing kende 18 lokaliteiten.
De Argonautenlaan – hoofdtoegangsweg voor de dépendance - vindt vlak voorbij de hoofdingang nog een tijdelijk
einde bij schrikborden waarachter de aarde vooralsnog
“woest en ledig” is.

1973

Schoolplein 1973

In 1968, 1969 en 1970 werd de school elk jaar uitgebreid met
12 noodlokalen (o.a. gebouw Nuenen en Son).
In 1970 stond er een complex met 54 houten noodlokalen.
Na de fusie met de Mavo Thomas van Acquino werd de lokalennood zo groot dat er uitgeweken moest worden naar de
Generaal van Merlenlaan waar alle eersteklassers gehuisvest
werden in een – u raad het reeds – complex noodlokalen. Dit
werd gebouw II genoemd

De eigenaar van de foto schreef: “Hierbij herinner ik me nog
hoe we in het begin van het voorjaar als een soort ritueel de
temperatuur van de tegels voelden, tot de dag kwam dat ze
warm genoeg geacht werden om op te gaan zitten.”

Klas 1972-1973
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Op een plaats in de periferie van de uitbreidingsplannen
“Oude Gracht”en “Eckart” waar voor het lekenoog de groei
van Eindhoven nog balanceert tussen stad en platteland,
werd medio september 1967 een aanvang gemaakt met de
bouw van een dependance voor het Van der Puttlyceum.
Praktisch op de laatste ploegvoor van het nog bestaande, al
niet meer zo ongerepte agrarisch gebied – waar straks de
landschappelijke groengordel van de Dommelvallei het
noordoostelijke stadsgebied zal omzomen – bouwt N.V.
Verlaat’s Houtbouw uit Uden naarstig aan de onder architectuur van het Architectenbureau H. van Hunnik & J. Lambrechts,
Rotterdam, als geprefabriceerde houtbouw ontworpen
noodschool.

(de foto’s werden toen nog in de natuur genomen)
Hetty van Aar, Magda Bonekamp, Sylvia Carels,
Ellen Driedoncks, Adrienne de Gruyter, Beppie
van Ierland, Annelies Jacobs, Dorothé Sanders,
Joke Stel, Ans van der Velden, Narielle van der
Ven, Arna Willemen,Wilma de Win, Jacki Camps,
Rob van Dommelen, Constant Gordon, Jan
Groenendijk, Paul van der Grinten, Maarten
Moonen, Hans Kampers, Gerard Ravesteijn,
Nico Ruigrok, Sjors van Rijn, Humprey
Schindeler, Wilbert Sevens, Hein Sweere, Loek
Sijbers, Frank Vroomen, Marcelle van Liempt,
Lineke Huiberts.

Opening schooljaar 1970.
De opening vond plaats
in de Thomaskerk. We
hadden nog geen aula.
Voor de ingang van de
kerk herkennen we de
heren De Zeeuw,
Van der Zande, Jacobs,
Van Haendel en
Wilderbeek en de dames
Lindner en Dijker.

Leerlingen voor hun
toekomstige school.

De docenten fietsten in de pauze - hun lunch gebruikend op en neer.
Een van de grootste problemen was het ontbreken van
een accommodatie voor gymnastiek op beide locaties.
Improvisatie vierde bij de sectie gymnastiek dan ook hoogtij.
Tot 1973 gaf het ministerie op alle bouwplannen van de
school niet thuis, of men reageerde eenvoudig niet.
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Van Schaik: Wat is de wet voor het opstijgen van een ballon?
leerling; Stelling van Pythagoras mijnheer

De docentenkamer was bewust zeer ruim
opgezet. Er is even over gedacht om er een
biljart in te plaatsen. Docenten die we herkennen: de heren Mulder, Van Dooremalen,
Kuys en Van Haalen.

Het brugklasgebouw kende heuse studienissen.

1974 - 1975: Ook het hoofdgebouw wordt gerealiseerd.
Naast de stuurgroep komt
er een “initiatiefgroep” die de
begeleiding van de leerlingen
op onze school nog meer
inhoud gaat geven.
De discussies over de organisatie, de democratisering, en
de sfeer in de school worden
steeds feller.

De enige snelle reactie van ambtelijk Den Haag kwam op een
aankondiging dat we uit eigen middelen een gymnastiekgebouw zouden gaan financieren. Binnen twee dagen kwam de
reactie dat het ten strengste verboden was om het plan uit
te voeren.
In mei 1973 raakte de zaak in een stroomversnelling.
Men ontdekte dat er – al vanaf 1968 – een gemeentekrediet
van zo’n twee miljoen gulden klaar lag voor de nieuwbouw
van de inmiddels met het Eckartcollege gefuseerde Thomas
van Acquino Mavo.
Dit krediet verliep echter op 1 augustus 1973 wanneer op die
datum niet met de bouw van het mavo gebouw gestart zou zijn.
Alles werd uit de kast gehaald om in 2 maanden de plannen
rond te krijgen.
Het mavogebouw werd brugklasgebouw en het ministerie
was na deze cessie bereid om op basis van de versoberingsformule (bouwen voor 70% van wat je normaal hebt) het
hoofdgebouw te financieren.

1974

In 1974 werd het brugklasgebouw geopend. In 1975 het hoofdgebouw en in 1976 werden de sportvelden gerealiseerd.
De nieuwbouw was prachtig.
Luchtfoto gebouwen 1976 – 1994
Op deze foto herkennen we:
De gebouwen Son en Nuenen
Het brugklasgebouw
Het hoofdgebouw
De beide gymzalen
De sportvelden (gebouw Son
stond daar jaren in de weg)
De fietsenstallingen
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De nieuwbouw in beeld.
Hal B met het cadeau van de ouderraad
(de rondlopende houten wand waarachter
gestudeerd kon worden), automaten en
-toen nog aanwezig - garderobes.
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de werkweek

Groepsvorming, sleutels, expressie, sport, avondactiviteit;
hoezo werk?
Van dinsdagmorgen tot vrijdagmiddag; hoezo een week?
We gaan terug in de tijd naar het einde van de zestiger jaren.
Leerlingen van diverse basisscholen moeten zo snel mogelijk wennen aan elkaar, aan verschillende docenten, aan
zoveel meer vakken, kortom aan de middelbare school. Zet
deze leerlingen op een aantal locaties minimaal een week bij
elkaar, boots de school zoveel mogelijk na en laat ze flink
werken. Een echte werkweek dus!
In de afgelopen 35 jaar verminderde de lengte van de werkweek gestaag en stabiliseerde op de huidige 4 dagen. Ook
de inhoud veranderde geleidelijk door de komst van de
studielessen, de andere kijk op onderwijs en natuurlijk de
veranderende leerling.
Maar onderstaande steekwoorden bleven al die jaren overeind:
Heimwee, bonte avond, levend stratego, meester of mister,
meiden, niet te eten, kussengevecht, corvee, juffrouw, kikkeren,
minimentor, slapen ho maar, spelcircuit, snoep, disco, veel lol
enz. enz.
En voor de docenten: flink afzien, wat een schatjes, de laatste
leerling slaapt wanneer de eerste wakker wordt, eindelijk rust,
ik ben toe aan een glaasje, eerst evalueren, sterke verhalen
vertellen, teamwork, veel voldoening, plezier, nog meer plezier
en kapot zitten.
Tientallen docenten en duizenden leerlingen zouden honderden anekdotes kunnen vertellen.
Neem nou die leerling die niet in de gaten had dat het dierengeluidspel was afgelopen en nog uren doorkwaakte. Of de
leerling die wegens eindeloos doorpraten voor straf even op
de gang moest kikkeren en door de docenten vergeten werd.
Of de docent, die als spook angstaanjagend door de bossen
doolde en door de hele meute leerlingen genadeloos werd
overvallen……

Het sportveld wordt klaargemaakt.
Optreden van dhr. Van den Brand en
dhr. Van Bergen in Vught.
Dhr. De Zeeuw op Zonnewende.

Tijdens de bonte avond
zijn er altijd prachtige
kostuums te bewonderen.

Biezenmortel. Hou ze aan
de gang, maak ze moe.
Elke werkweek kent zijn sjouwers (2002).

De werkweek, je moet hem meegemaakt hebben.
Harrie Jakobs.
Zonnewende 1970.
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Klas H3d 1976-1977
Herinneringen van
Linda Vermeer.

Klas H5e 1975
Met dank aan Judith Bannenberg.
Zittend: Annelies Raaymakers, Birgit Eskens,
Peter van Leeuwen, Stanley Groot, Karel Klomp,
Marja van Sprundel, Coby Messerschmidt.
2e Rij: Carin van de Bilt, Desiree de Ligny,
José Kriele, Hendrik Reyneveld, Maarten van
der Heyden, Martin? Han?
3e Rij: Jan Verheyen, Carina van de Loo, Rudy
van Reth, Marcha van Vlokhoven, Karin Uien,
Mariska?, Mieke van der Kruys, Marijke Vughts,
Ferd Gosen, Hans Maasakkers, Erik?,
Jos van Tuyl, Rob Bogaarts, Johan Bouwmans,
Judith Bannenberg.

Lucienne Duray, Ellen Hendriksen, Jeanette Huiberts, Lieke Janssen,
Miriam van de Nieuwenhof, Annemarie van Oirschot, Yvonne Richter,
Mirjam Sluijter, Jacqueline Smulders, Yolanda van de Ven,
Karin Verbeek, Karin van Zitteren, Jan Bastiaans, Tom Döderlein de Win,
Johan Gerritsen, Peter van Gerwen, Ferd de Greef, Corné van Heck,
Hans Leenders, Peter Paul van Lieshout, René van der Pas, Henri van
Rooyen, Hans Snoeyen, Christiaan Vandersteen, Edith Mennen.

Kaart van de Argo-tour (1978).

1976

1975

1975 - 1976: In de vakantie
komt onze collega Tilly
Thoolen door een tragisch
ongeval om het leven. In
februari wordt de nieuwbouw
feestelijk geopend. In de
schoolleiding worden de
tegenstellingen over het te
voeren beleid sterker. Het
leidt tot het terugtreden van
de conrectoren Van Bragt
en Visschers.
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1976 - 1977. De heren Van
den Brand en Van der Linden
nemen deel aan de eerste
officiële cursus leerlingenbegeleider/schoolcouncelor
aan de Universiteit van
Utrecht.
We tellen 1888 leerlingen en
126 personeelsleden.
De staf groeit uit zijn voegen. Naast de directie zijn er
jaarstaven, talloze commissies, raden en uiteenlopende
werkgroepen. Terecht werd
de staf (opgericht in 1967)
verleden tijd.

Soerendonk: 1975-1978
De introductie van havo-5 speelde zich in deze jaren af in
Soerendonk. Op deze camping was kwartier gemaakt en
werden de leerlingen met de fiets verwacht.
Met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten was de afspraak gemaakt dat onze leerlingen
het Leenderbos zouden ontdoen van de Amerikaanse vogelkers.
Tussen de bedrijven door zou dan gewerkt kunnen worden
aan “teambuilding”.
Bijlen, schoppen en ander gereedschap stond voor ons klaar;
het enige dat wij moesten leveren was arbeid.
En gewerkt werd er, en gelachen en gegild. Omgaan met een
bijl viel niet mee. Er werd in laarzen gehakt en helaas kapte
een van de leerlingen (was het Harrie van den Nieuwenhof ?)
met een jonge vogelkers een konijn in tweeën.

De Argo toer
Tussen 1968 en 1984 heeft de Ouderraad jaarlijks deze fietsenralley georganiseerd.
Een gigantisch karwei om meer dan 1500 leerlingen de regio
in te sturen om aan de hand van zeer ingewikkelde schema’s
de zo belangrijke controleposten te ontdekken (of waren het
valse posten; want dat kwam ook voor!).
Het aantal lekke banden dat in die jaren gereden is, is niet te
tellen. Gelukkig is nooit één leerling definitief verdwaald.

Klas V5b 1978 – 1979
Karin Anders, Ginette Blom, Sandra de
Caluwe, Marie Louise Cox, Roos van Dort,
Yvonne van Hoof, Ilse Hormes, Judith van de
Kamp, Elsbeth Konings, Jacqueline van Lieshout,
Ineke Nijssen, Mona Oosterwijk, Jorien van Riet,
Yvonne Speltie, Jan Willem Ahus, Ewout Cassée,
Servaas Dufhues, Bert Claerhout, Hans Fischer,
Pim Geeven, Joost van den Hoef, Caspar de
Jonge, Anton Roestenberg, Frank Vermunt,
Roy Verschueren, Robert Vial, Willem Jan Zwart,
Antoinette Ketel, Louise Vertogen, Frank van
Oerle, Jacqueline Muller, Tanja Verberne.

27

1977

1977 - 1978: De schoolleiding
bestaat uit: P. van der Grinten,
A. Janssen, J. Berkelmans, G.
Dujardin, H. Jacobs,
T. Roestenberg, T. Wijgergangs,
H. Grünhagen, H. Hutten.
In de loop van dit jaar gaat
H. Deenen T. Wijgergangs
vervangen.
Met het NIVOR (Nederlands
Instituut voor Onderwijs
Research) wordt door de PR
gestart met een onderzoek
naar de beslissingsprocedures
op onze school. De eerste
vastenactie gaat van start.
Er komt een nieuw schoolreglement inclusief de snipperkaart.

Rebel
Het eind van de jaren zeventig was een roerige tijd.
Democratisering was één van de sleutelwoorden.
Vanuit de Universiteiten en Hogescholen sijpelde de democratiseringsgolf door in de middelbare scholen.
In Eindhoven hield de Rode Jeugd de gemoederen bezig.
Ook op het Eckartcollege vond deze organisatie aanhang.
Met de schoolkrant Rebel wilde men het “establishment”
omver werpen.
Of “Hoe een paar leerlingen de schoolleiding een paar jaar
bezig hielden”.

Schoolleiding in 1978
Paul v.d. Grinten, Jos Berkelmans, Ad Janssen, George Dujardin,
Harrie Jakobs, Henk Deenen, Hein Grünhagen, Ton Roestenberg en
Henk Hutten.

Heer Berkelmans: Vroger kon je er vergif op innemen: Jongens schreven schuin
en meisjes schreven recht. Tegenwoordig schrijven ze allemaal onleesbaar.
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theaterdagen

Kampioen smoezenverzinner:: Ik was te laat omdat ik het poortje van de tuin
niet open kon krijgen en toen dus niet weg kon.

Het rode banaanlied.

De theaterdagen waren jaarlijks
terugkerende hoogtepunten.

De “huisband” in de jaren 80.

Wiskundesectie.

Dhr. Rakestraw is duidelijk de weg kwijt.
Theaterdag 1978.
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Zonder verder commentaar.

31

1978 - 1979: Project
“Functionering Scholengemeenschap”. Dit betekent:
• Formulering van het beleid
door de schoolleiding
• Formulering van het functioneren van de overlegorganen
• Formulering van de cursus
“lesgeven”.
Tijdens het tweede lustrum
gaan 1800 leerlingen naar
Bobbejaanland.
De snipperkaart wordt afgeschaft door een toenemend
absenteïsme.
Door mevrouw Kat worden
17238 boeken uitgeleend.

V6 (1985) trok met Haagse Kul volle zalen.

1978

Snipperkaart
In het schooljaar 1978/79 kregen de leerlingen uit examenklassen een heuse snipperkaart. Daarmee konden zij 30
lesuren in dit schooljaar naar eigen goeddunken invullen.
Dat dit discussie opleverde, laten beide artikelen zien.

1982: Stan Lambregts en Stefan Beekwilder op
de theaterdag.

1982 Jos en Cecile van den Broek op de
theaterdag 1982.
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De gang van het brugklasgebouw
richting muzieklokaal.

1979 - 1980. Op 13 september
overlijdt Tiny de Zeeuw.
In het brugklasgebouw blijft
na een brand maandenlang
een brandlucht hangen.
P. van der Putten neemt de
plaats in van H Grünhagen
als conrector. Het rapport
“Problematiek van de
bovenbouw” verschijnt.
De eerste open dag wordt
georganiseerd.
92 x werd de hulp ingeroepen
van A. Marinus voor de EHBO.
W. van Velthoven komt in
dienst als conciërge.
Op 1 oktober werd landelijk
gestaakt i.v.m. de aangekondigde bezuinigingen.

2e lustrum 1979
Uitnodiging voor het 2e lustrum.

1979 Boven: J. van Berkel,
F. van de Hurk,
A. Marinus,
H. van Griethuysen,
T. Schenkelaars,
G. de Rooy,
H. van Dinther,
A. de Jong,
Zittend: W. van Dinther,
R. Mous, L. van der Kruys.

De jonge en
de oude garde. (1981)
W. van Veldhoven en
L. van der Kruys (boven)
P.Wollerich en W. van
Dinther (beneden).

1979

Zingen kunnen ze ook:
v.l.n.r. I. van Heck,
M. van Veldhoven,
J. van Engelen, F. van
de Hurk, H. van Buul,
H. van Dinther, J. Gillis,
W. van Veldhoven,
B. Wendrich.

Brand brugklasgebouw. 8 -11 1979
In het weekend van 8 november 1979 werd brand gesticht in
het brugklasgebouw.

Het niet-onderwijzend personeel werd
onderwijs-ondersteunend personeel!

De rook verspreidde zich via de plafonds door het hele
gebouw en bleef daar hardnekkig hangen.
Ondanks het feit dat een schoonmaakploeg er voor zorgde
dat het gebouw na twee dagen weer “bedrijfsklaar” was,
hebben we een jaar lang met alle ramen open les gegeven
ondanks de temperatuur. Er schijnen docenten te zijn, die
zeggen dat ze de stank nu nog ruiken.
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Wat overbleef van lokaal 8
(het geschiedenislokaal).

Ofte wel van NOP naar OOP
Wat is een school zonder conciërges, amanuenses, administratie, technisch onderwijsassistenten, systeembeheerders
en niet te vergeten de mevrouw van de koffie?
U raadt het al: een organisatie met heel veel zand in de motor.
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