culturele
activiteiten

Muziek
• Schoolorkest:
Opgericht begin jaren ’90, een achttiental leerlingen bekwaamde zich in het muzikale samenspel, waarbij “genieten
van” voorop stond. Elke week werd op een middag na de lessen
gerepeteerd. Onder leiding van: Jan van der Peet en daarna
Reinout Godtschalk.
Het schoolorkest deed mee aan het Tromp Muziek Concours
van middelbare scholieren en wint de 1e prijs in de categorie
orkesten. Ook treedt het op bij diverse activiteiten (cultureel
en feestelijk) en vooral tot veler genoegen bij de diplomauitreikingen.

KOK Op bezoek bij Cornelis le Mair.
De Handyman’s Jazzband.

c.

Theateravonden.
d.
e.

• Tromp Muziek Concours:
Aan dit tweejaarlijkse concours voor middelbare scholieren
deed trouw een aantal leerlingen mee in de categorie solo,
ensemble of orkest. In de categorie individueel werd tweemaal
het concours gewonnen door één van onze leerlingen:
• Martine van Dijk (saxofoon) 1991
Zij stak met kop en schouders boven de rest uit en slaagde
later cum laude toen zij haar studie aan het conservatorium
beëindigde. Treedt veel op in binnen- en buitenland en maakt
deel uit van het Frans-Nederlandse kwartet Axone.
• Emiel van Dijk (gitaar) 1993
Geen familie van Martine, werd eveneens glansrijk winnaar
en volgde later eveneens met succes het conservatorium.
Treedt solo en in groepen op en geeft lessen aan het conservatorium.
• Jazz 1982-1984
Het gebeurt hoogst zelden maar begin jaren 80 overkwam
het ons: een volledige bezetting voor een oude stijl jazzband
waarde rond op het Eckart. Het was slechts een kwestie van
in elkaar schuiven en de Handyman’s Jazzband was een feit.
Wekelijks repeteren - thuis bij Jos van de Broek - zorgde in
korte tijd voor een avondvullend programma. Na de repetitie
tafeltennissen op zolder, schaken beneden en vooral kilo’s
speculaas wegwerken met pannen chocolademelk. De aanbiedingen om te komen spelen, dienden zich al snel aan: bij
diverse feesten lieten we van ons horen, met succes en naar
tevredenheid. We werden uitgenodigd deel te nemen aan
de Eindhovense Jazzdagen. Dat hebben we drie achtereenvolgende jaren gedaan. De Dommelstraat zag zwart van
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Martine van Dijk.

K.O.K. Leerlingen bouwen zelf een orgel
bij Horst Rickels.
b.

a.
De jury: Lucas Vis, Marjolein
Sengers en Helena Plojarova.
K.O.K. In het grafisch atelier Daglicht bij
Pieter Alewijns (14-11-94).
Quirine Scheffers één van
de deelneemsters (1991).

(veel eigen) mensen. De organisatie van de Jazzdagen vatte het
als volgt samen: “Dit is nu precies waarvoor de Eindhovense
Jazzdagen opgezet zijn: jonge mensen de weg wijzen naar
de oude stijl jazz. Vandaar dat we zo blij zijn met de
Handyman’s Jazzband. Op één na allemaal jongelui van 16,
17 of 18 jaar die zo’n anderhalf jaar geleden begonnen als
schoolband. Ze spelen enthousiast en aanstekelijk, af en toe
valt er nog wel eens een verkeerde noot, maar dat zij hen
graag vergeven, bovendien zitten ze er zelf niet mee. Ze hebben ook nog niet voor een vaste stijl gekozen maar spelen
ongecompliceerd dat wat ze leuk vinden“. De bezetting:
- Cecile van den Broek
bas
- Stefan Beekwilder
trompet
- Koen Verzellenberg
klarinet
- Stan Lambregts
trombone
- Eric Beelen
saxofoon
- Michiel Verzellenberg
drums
- Rob van Heck
piano
- Jos van den Broek
banjo
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• Interscolaire Muziekavond:
Het viel niet mee maar lukte toch uiteindelijk: muzikale
samenwerking van negen Eindhovense middelbare scholen.
Het was een begin van mogelijke gezamenlijkheid waar we
zo om zaten te springen. Laat de cultuur dan maar het voortouw nemen. Waar dat toe geleid heeft, hebben we later ervaren.
De musici, allen klassiek geschoold, gaven met al hun inzet
blijk van artistiek vermogen. Dat werd door het publiek zeer
gewaardeerd. Een professionele jury stelde voor iedere deelnemer een rapport op zonder daar overigens prijzen aan te
verbinden. Dus geen competitie.

Nacht van de poëzie 1985.

De jury bestond uit:
Lucas Vis (dirigent), nu directeur Sweelink conservatorium
in Amsterdam.
Marjolijn Sengers, recensente muziek Eindhovens Dagblad.
Helena Plojarova, violiste van het Brabants orkest (en oudleerlinge van onze school).
De deelnemers waren enthousiast en zeer tevreden over het
juryrapport: daar konden ze mee voort. En dan maar hopen
dat een volgende school het initiatief overneemt. Helaas!

• Jubileumconcert:
In 1993 (lustrumjaar) werd door het Aeolus ensemble en het
Buccini kwintet een concert uitgevoerd in het muziekcentrum
Frits Philips. Er werden werken uitgevoerd van Gershurin,
Strauss, Jacob, Jo van den Booren en Kim Bowman. Van
laatstgenoemde ging het stuk “Ermita”, in opdracht van het
Eckartcollege gecomponeerd, in première. Een eigentijds
stuk waarvan de toegankelijkheid bij een aantal toehoorders
wel enige vragen oproept. Niettemin een bijzondere gebeurtenis voor wie er bij was.

Klapstuk: Cees Bastings; Rudie Korsten, Birgit
Wijdemans; Karin Terwisse; Nicole Dujardin;
Marc Beelen.

Cabaret.
Rector’s glorie; Chris Marée, Stan Lambegts,
Tet Koffeman, Irene Sprik, Leon Hutterman.
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Kijk op kunst (K.O.K.) 1994
Vanaf 1995 maakte een forse groep belangstellende leerlingen
kennis met werk en leefruimte van een aantal kunstenaars.
Jonge mensen mochten een kijkje nemen in de culturele
keuken van deze artiesten. Dat heeft veel be- en verwondering
teweeggebracht, ze hebben er eveneens veel van geleerd,

getuige de diverse emotionele verslagen van hun bevindingen.
Alle ontwikkelingen vonden plaats na schooltijd. We waren te
gast bij:
Huub Kortekaas
Now Here
Pieter Alewijns
(Appollohuis – Gallery Surge)
Galerie Penisula
Chantal van Hezik
Grafisch Atelier Daglicht
Pierre Cops
Paul Panhuyzen
Harry van der Heijden
Apollohuis
Tom van der Boomen
Cornelis le Mair
Jo Gijsen
Beeldenstorm
Hans van Eerd
Jan Wils
Horst Rickels
Theo Kuypers
Guus Koenraads

Klinisch Cynisch: Jan van Gestel,
Robin Hensen, Michael van Rossum,
Veronique Dirks, Roel Reiné.

Klapstuk vanuit een andere hoek.
Theateravonden (1982- 1985)
Deze vonden plaats in de brugklashal, die voor deze gelegenheden werd omgebouwd tot theater. Podium opbouwen,
stoelen klaar zetten, licht en geluid installeren. Allemaal werk
van een grote groep vrijwilligers die altijd klaar stond om de
handen uit de mouwen te steken. Meestal redelijk gevulde
tot volle zalen. Wie hebben wij hier o.a. kunnen zien en
horen? Hier volgt een aantal namen:
Tom Lanoye (a)
Herman Brusselmans
Luk Wijns
Erik Schneider
Kapstoktheater
Joop Visser
Drs. P.
Gerard van Maasakkers
Sjoukje Dijkstra (d)
Ro. Theater (Pieter Aarts en
Roland Verstappen band
Ton van Lierop)
Let’s Quit
Alex d’Electrique (e)
Jack Spijkerman (b)
Arno Huibers (c)
Rob v. Heek
Jan Stigmer
Hans Liberg
Poëzie
Het geschreven woord had de aandacht van verschillende
leerlingen die hun zieleroerselen in dichtvorm aan het blad
toevertrouwden. Ze kwamen zonder enige dwang of opzet
bij elkaar uit en het dichterscollectief was daar. Hoewel ieder
zijn eigen vorm en thema zocht en zich daarin verdiepte,
ontstond er gaandeweg een interne saamhorigheid die
zijn weg vond in een aantal voordrachten en publicaties.
Dat mondde uit in een uitnodiging deel te nemen aan de
nacht van de poëzie, georganiseerd door de VPRO – radio.

Splinters: Boven: Dick Last, Gerard Coolen
en Hans Withoos, Onder: Sabine Trommar
en Karin Terwisse.

Overheerlijk:
Jeroen Dijsselbloem,
Peter Trommar,
Cees Bastings.

Splinters: Gerard Coolen,
Hans Withoos, Dick Last.

Rudie Korsten “stijgt ten hemel”.
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Na aanmelding kwamen ze glansrijk door de auditie en
werden ze geselecteerd. Dus op naar Hilversum, waar in
het nachtelijke duister de stemmen van onze leerlingen de
luisteraar vergastten op hun dichterlijke uitspattingen.
Cabaret (1981-1986 en 1996-1998)
De bloeitijd van het cabaret lag in de jaren ’80. Ieder jaar
zorgde een klein groepje leerlingen ervoor dat een groot
aantal leerlingen, ouders en docenten kon genieten van een
afwisselend programma vol cabareteske capriolen met veel
humor maar ook met maatschappijkritische uithalen.
Rectors glorie, Splinters, Overheerlijk, Klapstuk en Klinisch
Cynisch waren programma’s om van te smullen. Om het nog
eens over te doen traden zij samen op in 1986 in de stadsschouwburg. Eén avond gepland, het werden er twee, volledig
uitverkocht. Iedereen blij en enthousiast, een echte happening.
Na de tweede avond de stad in (Stratumseind). Daar vond
het Tuna – festival plaats, dus dat kon niet mooier: feestende
“cabaretiers” die ondergedompeld werden in opwindende
Spaanse klanken en ander moois. Het werd laat/vroeg. Voor
alle deelnemers een onvergetelijke ontmoeting. Daarna was
het even rustig maar niet lang: Roel Reiné maakte in zijn eentje
een avondvullend programma en met succes. Hij timmerde
behoorlijk aan de weg, gaf interviews weg en gaandeweg
kreeg film meer aandacht. Dat is wat hij eigenlijk altijd al
wilde: films produceren en regisseren. Zijn eerste speelfilm
(“Delivery”) was meteen een groot succes en trok internationaal de aandacht. Gouden Kalf volgde. Hij heeft grootse
plannen en we zullen nog veel van hem horen. Daarna kregen
we de Ka$$a Nova’s in het vizier. Reeds in de onderbouw
vormden zij een hechte groep, hadden frisse, dolle ideeën
met veel humor en iedereen keek reikhalzend uit als zij het
podium beklommen. Jaren achtereen waren zij het gezicht
van Eckart – cabaret, zowel binnen als buiten de school. Veel
gevraagd en veel gewaagd. Na hun verblijf hier zocht ieder
zijn eigen weg. Thijs Maas solliciteerde op de kleinkunst-academie en werd aangenomen. We zullen nog van hem horen.
Mare van Dijk, Bart Jansen, Wouter Sessink en Clemens
van de Ven vormden samen met Thijs Maas een kwintet om
jaloers op te zijn.
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Cees Bastings als “Cesus van Nazareth”.

De spreekstalmeesters: Sibbe op het Land
(Pieter Aarts) en Ds. Jelle Schuitenbrouwer
(Ton van Lierop).
De mannen achter de
knoppen: Maarten
Schutjes en Jan Tromper.
De hele groep in de schouwburg.

Rudy Corsten en Cees Bastings
voor het Eckart.

Napraten in de Schouwburg.

Roel Reiné.

Raam 33.

Het feest ging nog
lang door.
Boven: Cees Bastings,
Pieter Aarts, Robbie
Terwisse, Robert Beelen,
Midden: Jos van den
Broek, Karin Terwisse,
Charlotte Lambooy,
Ortwin Hutten,
Onder: Nicole Dujardin,
Claes Groot en Gijs
van Thiel.

Tussen 1996 en 1998
waren de “Ka$$a
Nova’s” een ijzersterke
groep.V.l.n.r. Wouter
Sessink, Bart Jansen,Thijs
Maas, Marc van Dijk,
Clemens van de Ven.

Beeldende kunst
-Raam 33- (1988)
In 1988 werd een grote tentoonstelling georganiseerd in het
toenmalig Van Abbe 2. Oud – leerlingen die kozen voor een
studie in het beroepenveld van de beeldende vorming, kregen
de kans zich te manifesteren. Het werd een presentatie van
het werk van 33 jonge kunstenaars, waarvan een gedeelte de
opleiding reeds voltooid had, en een aantal nog in opleiding
was. Jonge mensen met een veelbelovende toekomst. De
expositie trok veel belangstelling, het publiek was enthousiast
en voor de kunstenaars was het een prikkel en stimulans
naar deze gebeurtenis toe te werken. Dat was in de kern
eigenlijk waar het om ging: ontmoeten en verwonderen.

Weerzien in kunst (1993).

Hoe speel je het klaar?! (1990)
Onder deze titel zijn gedurende een aantal jaren bijeenkomsten
georganiseerd, waarbij het ging om lering en vertier. Met de
medewerking van de heer Jan Reijs zijn deze ontmoetingen
tot stand gekomen. Uit het veld van de podiumkunsten werd
een kunstenaar uitgenodigd. Hij/zij werd stevig aan de tand
gevoeld door een docent, waardoor gaandeweg een tamelijk
helder beeld ontstond over het beroep van de ondervraagde.
Na de pauze kregen we te zien of te horen op welke wijze
onze gast in het kort (± 20/30 minuten) blijk gaf van artistiek
vermogen. Daarna mocht het publiek vragen stellen. Niet erg
veel publiek (50 à 60 bezoekers, met enkele uitschieters naar
boven), maar wel buitengewoon bijzondere avonden, die door
alle aanwezigen intens werden ondergaan.
Onze gasten waren:
- Onnie Huijsink
- poppenspeler
- Drs. P (h)
- dichter/zanger/tekstschrijver
- Fred Florusse (b)
- cabaretier
(Don Quichocking)
- Lucas Vis
- dirigent, nu directeur
Sweelink Conservatorium
Amsterdam
- Johnny van Doorn (d)
- dichter/performer †
- Ivonne Lex
- actrice, oprichter T.I.L.
(Antwerpen) †
- Rosenberg Trio (a)
- zigeuner jazz
- Patrice Kennedy (e)
- balletdanseres
- Henk van Ulsen (g)
- acteur
- Genio de Groot
- mimespeler, clown
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- Vincent Bijloo (c)
- Guido Belcanto
Weerzien in kunst (1993).

- Digna Smike (f )
- Pieter van Hooff
- Lieuwe Visser

- cabaretier
- zanger van het levenslied
(België)
- cineast (maker van o.a.
Belle van Zuijlen)
- theoloog (programma
maker t.v)
- operazanger

Het onverslaanbaar geachte team op de markt in Eindhoven.
Wie heeft de beste plaats? Jawel: de “oude”heer Schijvens
Boven: ? Dhr. Kuys, mw. Van Beek, ? de heren Stalpers, Van der Poel,
Van Bergen, mw. Nooien, dhr. Jakobs, mw. Matser, de heren Willems,
Van der Velden, Van Wunnik, De Groot, Manders,
Onder: de dames De Kort en Esmeyer, dhr. Van der Kruys, mw.
Adriaans, dhr. H. Schijvens, mw. Houet en liggend, dhr. Wijnhoven.
In het gordijn: dhr. Rakestraw.

g.

h.

f.

a.

d.

e.

b.
c.
Hoe speel je het klaar?

a.
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Architectuur (1998)
In de jaren negentig heeft het Architectuur Centrum
Eindhoven in samenwerking met de faculteit Bouwkunde
van de TU Eindhoven een aantal jaarlijkse projecten georganiseerd, waaraan leerlingen bovenbouw van middelbare
scholen werden uitgenodigd deel te nemen. Doel van deze
manifestaties was, jongeren te interesseren voor architectuur, stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte.
Architect Bert Staal uit Eindhoven begeleidde de projecten
inhoudelijk. De presentaties en publiekelijke discussies
vonden plaats in Plaza Futura en de Witte Dame. Het
centrum voor de Kunsten gaf, waar en wanneer nodig,
materiële ondersteuning.
In alle projecten stond centraal: de beleving van publieke
ruimte en omgeving in relatie tot architectuur. De deelnemers
kregen een filmcamera ter beschikking en kwamen enige
malen samen om afspraken te maken over de wijze waarop
ze het project inhoud en vorm zouden geven. Ze kregen steeds
ondersteuning van een student Bouwkunde TUE.
Na het maken van de opnames op locatie werd een clip
samengesteld in het Centrum voor de Kunsten. De laatste
keer werd gemonteerd in een studio te Hilversum onder
begeleiding van een professional. Dat was uiteraard een
hele belevenis. Daarna volgde een publieke presentatie zoals
reeds vermeld. Vervolgens werd onder leiding gediscussieerd in een forum tussen de samenstellers onderling en
het aanwezige publiek.
Ongeveer 24 leerlingen van onze school hebben met veel inzet
en plezier deelgenomen aan dit initiatief en er eveneens veel
van geleerd. Wederom veel ontmoet en vaak verwonderd.
Jos v. d. Broek

Sportwedstrijden TU (1985)
Het docentensportteam scoorde zeer hoog op de interscolaire
sportwedstrijden op de TU ( toen nog TH).
Wij waren zo goed dat ze daarna niet meer zijn gehouden.

1985

Ook docenten spelen graag met water
en schuim. V.l.n.r. de heren Stalpers, Van
Summeren, Jakobs en Manders.

U ziet het aan de
strakke gezichten. Hoe
gaan we het aanpakken? Let op de benen
van dhr. Jakobs.
Ook op de Dommel zijn de tegenstanders in
geen velden of wegen te zien.Op slag dhr. Van
Summeren, op boeg dhr. Stalpers, de heren
Jakobs en Manders fungeren als ballast.

1985 – 1986: Bij de IBM
computerwedstrijd wint een
team van onze school o.l.v.
F. Raaymakers de eerste prijs.
De mogelijkheid van een 8e
vak op het vwo wordt geregeld.
Er worden voorbereidingen
getroffen voor de inrichting
van een computerlokaal.
B. Kappeteijn en J. van
Maasakkers worden benoemd.
Voor de eerste maal wordt
een excursie naar Moskou
gehouden.
Als oplossing voor het Nauw
van Calais komt er een
tweede “Nauw” bij genaamd
de Boulevard.
In de Stadsschouwburg wordt
o.l.v. J. v.d. Broek het
Cabaretgala georganiseerd.
36 leerlingen die tussen 1981 en
1985 een cabaretprogramma
hadden, presenteerden zich hier
nogmaals met enorm succes.
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Het is gelukt!
Let op de grote publieke belangstelling.

Tafelvoetbal 1985
Bij de vastenactie in 1985 werd met succes een aanval
gedaan op het wereldrecord tafelvoetbal. Dit stond op 60 uur.

Klas M2b 1985-1986
Ronald Barts, Maud Loonen, Caroline van
Hout, Catalina Willems, Lynda Roosenburg,
Yolanda van de Hof, Carin de Groot, Mark
Spooren, Meriël van Heelsbergen, Tamira
Sprengers, Kitty van de Wiel, Sander van de
Wijdeven, Inez Freese, Nathalie Verhees,
Robert Jacobs, Arno van Berlo.

Albert-Jan Cosijn, Gerard Dinessen, Paul Godding en Marc Sol
verbeterden dit record.
Overigens leverde hun inspanning ook nog eens 1.500 gulden
op voor het goede doel.

1986 – 1987: De koffie
wordt niet meer gezet door
mw. Van de Donk maar
door mw. Van Veldhoven.
Voor de laatste maal worden
Argohangers gemaakt door
de ouderraad.
Het eerste officiële computerlokaal met 16 IBM’s
wordt geopend.
Uit het jaarverslag: “Het zou
toe te juichen zijn als een
deskundig beheerder permanent aanwezig zou zijn”.
De extra hulp aan leerlingen
uit culturele minderheden
wordt geïnstitutionaliseerd.
De nieuwwaarde van de in
omloop zijnde boeken van het
boekenfonds, beheerd door
Fr. van den Hurk, is groter
dan 1.000.000 gulden.

dhr. Dirksen: Alle leerlingen zijn lui….hoewel:…ik herinner mij dat ik een ijverige
leerling uit 1964 ben tegen gekomen. Ik weet het zeker, wat die leerling was ik.

IBM prijs 1986
Op 19 september 1986 werd door dhr. Raaymakers (docent
economie) en de leerlingen Vincent Weyers en Jan Joris
Vereijken voor onze school een aantal PC’s in de wacht
gesleept door de IBM prijs te winnen.

1986

Het eerste partijtje zit er op – nu nog 1182
partijtjes. Op de achtergrond dhr. Deenen en
de beide fysiotherapeuten.
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Uitreiking IBM Prijs.
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excursies tekenen

Excursies tekenen, wat valt daarover te melden?
Wanhopig gravend in een schoenendoos met foto’s met de
titel “school” probeer ik een overzicht te krijgen van de
excursies voor tekenen van de afgelopen bijna 25 jaren
(zolang als mijn carrière op deze school).
Na enige leuke uurtjes besluit ik dat het weerzien met al die
leuke mensen mij emotioneel zo geraakt heeft, dat ik een
andere keer weer eens verder ga.

Parijs 1998.
Yvon van de Heuvel, Kim Hoens, Lobke van
den Heuvel, Bregje van Geffen, Monique van
Zandvoort, Elle Kersten, Nadia Slegers.

Parijs 1998.
Een groep uit 1993.

Herkenning aan de lopende band. Meerdaagse excursies naar
Parijs, Stuttgart, München. Eendagsexcursies naar Amsterdam,
Rotterdam, Parijs, Keulen en het Kröller-Muller museum.
Gezichten uit mavo 3, 4, havo 4, 5 en vwo 4, 5 en 6. Het duizelt
me. Namen zo hier en daar. Voorvalletjes zo hier en daar.Dit
alles in een compleet ontbrekende volgorde. Complete CHAOS.
Ook verdere pogingen stuiten op onoverkomelijke problemen,
zoals het jaartal van de gemaakte excursie (wanneer was dat
ook weer).

De leiding neemt het ervan.

We gaan dit jaar weer naar Parijs en ook weer naar het
Kröller-Muller. Maar ik heb voornemens. Goede wel te verstaan.
Achterop de foto’s ga ik het jaartal zetten en de namen van
de modellen. Voor later, je weet nooit wat er nog van komt.
50 jaar in het onderwijs?
Inge Levy.

In deze onontwarbare kluwen zie ik een uitkomst. Marianne
van Hout, een oud-leerlinge van onze school en nu een
gewaardeerd collega, komt nietsvermoedend het lokaal
binnensukkelen. Tsjakkaa, die heb ik te pakken. Met haar
handen in haar haar tracht zij zich namen te herinneren op
de door mij meegebrachte foto’s uit haar tijd. Helaas, zelfs
de jeugdige tekendocente moet naar huis om in haar agenda’s
te spieken. Alhoewel de nagetrokken oude agenda’s mij wel
iets wijzer hebben gemaakt, ontbreekt nog steeds iedere
vorm van structuur. Ik meen dus werkelijk dat ik hier een
leuke puzzel heb qua namen noemen. Leuke herinneringen
blijven er natuurlijk ook, alhoewel het er te veel zijn om op te
noemen. In ieder geval moet ik Dennis en Matthijs even aanhalen die nog lang van het uitzicht over Parijs vanaf de
Eifeltoren genoten en op tijd aankwamen in de jeugdherberg
vanwege het fotografisch geheugen van Dennis.
Het is leuk al die foto’s en herinneringen. Graag deel ik ze
met mijn oud-leerlingen, maar noem even je naam en het
jaar van afstuderen.

In het Louvre.

In het Kröller-Muller museum (1993).
Nogmaals dhr. Dirksen: Je ziet dat Elegast een tavenaar was, die met
formules mensen in slaap kon toveren. Ik ken enige leraren van exacte vakken
die datzelfde presteren.
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De stunt
Gebruik het woord stunt bij een schoolleiding en je ziet ze
van kleur verschieten.
Aan het einde van het schooljaar vinden de eindexamenleerlingen dat zij op een ludieke wijze afscheid moeten nemen
van de school.
Docentenkamers worden bezet. Toegangswegen gebarricadeerd, Nauw van Calais wordt afgezet en de dagelijkse gang
wordt ontregeld.

1978

1981
Er werden wat handen geschud.

In 1992 moesten docenten tot het uiterste
gaan. O.l.v. dhr. Smolders trachten de heren
Van der Poel en Van Halen de dames Houet
en Dijkzuil op te tillen.

Onder het toeziend oog van Grinterix werden de
Heren Wijnhoven en Wels de arena in gejaagd.
Het corps wachtend op de maaltijd (op de
voorgrond de heren Van den Berg en De Vaan).

Een paar stunts zijn we echter niet vergeten:
In 1978 werden drie personeelsleden ontvoerd.
Via pamfletten werden de eisen van de ontvoerders
bekend gemaakt.
In 1981 werden wij vergast op een lunch in de fietsenstalling
die daarvoor feestelijk versierd was.
In 1985 was er de Romeinse lusthof: docenten werden
gevangen genomen en bij opbod verkocht.

De meisjes hadden
er zelfs een rok voor
aangedaan.

Drie gymdocenten worden bij opbod verkocht.
Mw. Houet en dhr. Van Halen hadden de leiding.

Voor de maaltijd was er
een receptie.
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Tegelijkertijd trekken de heren Joore, Spanjers
en die hele rij daarachter o.l.v. mw. Remmits
touw tegen een onzichtbare tegenstander.
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Container B
Hoe een cabaretgroep van het Eckartcollege landelijk bekend
kon worden.
Het begin
In 1976 werd het nieuwe stenen gebouw van het Eckartcollege
aan de Damocleslaan feestelijk in gebruik genomen. Een groep
docenten greep die gelegenheid aan om een cabaretprogramma te maken. Er werd veel aandacht besteed aan tekst,
spel, en muziek, en de voorstellingen werden enthousiast
ontvangen door leraren en leerlingen.
Dat smaakte naar meer, vond conrector Ad Janssen, en hij
stelde de spelers voor om er een serieuze hobby van te
maken. Iedere week oefenen, en werken aan een avondvullend
cabaretprogramma. Je moest er wat voor over hebben! Het
clubje dat met die voorwaarden akkoord ging, bestond naast
Ad Janssen, uit Marie-José van Poppel-Falke (lerares aardrijkskunde), pianist Pieter-Jan Conijn die toen een leerling was op
de havo-afdeling, en mijzelf. Het klikte goed: we hadden veel
ideeën, en konden al snel een repertoire opbouwen. We
waren gedreven: we streefden naar kwaliteit en pakten de zaak
professioneel aan. Teksten werden wel vier of vijf keer veranderd
voor ze door iedereen werden goedgekeurd. Over de volgorde
van de nummers konden we eindeloos discussiëren. Toch
stond het plezier in het spelen altijd voorop. In de begintijd
vormden liedjes de hoofdmoot van ons programma. Ad
Janssen schreef de meeste teksten, en Pieter-Jan de muziek.
Dat was een groot pluspunt: de meeste amateur-cabaretiers
gebruikten bestaande melodieën.
Van drie naar vier spelers
Onze professionele aanpak had succes. Er kwamen uitnodigingen voor optredens op andere scholen, en daarom moest
er snel een naam voor de groep worden bedacht. Het werd
Cabaret Container B. Een naam die veel vragen opriep, maar
dat was ook de bedoeling. Er kwam een vaste kracht voor de
techniek: Frank Conijn. We vormden een stichting waarvan
rector Paul van der Grinten (een van onze grootste fans) de
voorzitter was. Bij een van de eerste optredens buitenshuis
was Marie-José verhinderd, en toen heeft Ilse de Kort-Claassen
(lerares handvaardigheid, en later conrector) haar vervangen.
Ilse deed dat zo goed dat ze onze vierde vaste speler werd. We
hadden allemaal onze sterke kanten en die vulden elkaar goed
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aan: Ad schreef spitse teksten, Marie-José had heerlijk absurde
ideeën en regisseerde het spel, Ilse kon prachtig zingen en had
veel oog voor vormgeving en kleding, Pieter-Jan schreef mooie,
sfeervolle muziek, en ikzelf kreeg gemakkelijk de lachers op
mijn hand. Om ons nog meer te bekwamen, namen we zangles.
Landelijke bekendheid
In 1980 stelde een collega ons voor om deel te nemen aan het
Camerettenfestival in Delft. Wie dat festival won, was verzekerd
van een grote toekomst in de cabaretwereld, en het was dan ook
voor veel beroemde cabaretiers het startpunt van hun carrière.
Om enkele namen te noemen: Don Quishocking, Herman
Finkers, Brigitte Kaandorp, Paul de Leeuw, Hans Teeuwen,
Theo Maassen…Na enige aarzeling besloten we om mee te
doen. Al zouden we misschien niet ver komen, we konden er
in elk geval veel van leren! Op een woensdag na de lessen
reden we in een gehuurd busje naar Delft, en speelden daar in
de voorronden. Daar kwamen we doorheen. Op donderdag
weer, en dat lukte ook. Nu werd het spannend. We zouden op
vrijdagavond te horen krijgen of we in de finale zaten. De tijd
verstreek; het was al na twaalven. Onze hoop vervloog, we
namen nog maar een glaasje. Om kwart voor één: telefoon: we
waren er doorheen! We moesten op zaterdagavond spelen in
de aula van de TU in Delft, voor 1500 mensen. De radio zou er
zijn, en de pers. We speelden in een soort trance, maar we
voelden dat het goed zat. Er werd onstuimig gelachen, en
enthousiast geapplaudisseerd. En jawel, we wonnen!!! Een
droom werd werkelijkheid. Het was ongelooflijk. Interviews voor
de radio, en voor de landelijke dagbladen. We wisten niet wat
ons overkwam. Van het Eckartcollege naar landelijke roem! Een
greep uit enkele recensies: “…verzorgd programma met sterke
teksten…” (juryrapport Cameretten), “…goed cabaret met een
zachte G…”, “…publiek laaiend enthousiast over Container B…”
Verontwaardiging in Limburg
Daarna ging het hard. We speelden in den Haag, Maastricht,
Groningen en Amsterdam….We haalden de voorpagina van
“de Limburger” omdat we volgens de redactie de Limburgers
belachelijk maakten. Het was een fantastische tijd. We bouwden
ons repertoire uit tot een avondvullend programma, getiteld:
Cor V: “waarom ik altijd?”. Première in de Stadsschouwburg in
Eindhoven. Lovende recensie in het Eindhovens Dagblad. Vier
keer spelen voor een uitverkochte zaal. En we traden natuurlijk
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Diploma-uitreikingen
In één opzicht werd de band met de school nooit verbroken:
jaar in, jaar uit trad Container B op bij de diploma-uitreikingen
op het Eckartcollege. Generaties leerlingen zijn door ons toegezongen en uitgezwaaid. Ik denk daar met veel plezier aan terug.

In 1980 kroop Jules Spanjaars van
Nuenen naar Eindhoven.
Toon den Drukker toont trots
het naambordje.

In 1998 werd cabaret Container B opgeheven. Aan een heel
bijzondere periode kwam een eind. Wie had ooit kunnen
denken dat het docentencabaret van het Eckartcollege het zo
ver zou schoppen?
Jan Schellekens, docent tekenen.

Nauw van Calais + Boulevard
Een van de ongemakken van onze school was de bereikbaarheid van de gebouwen Son en Nuenen.
De schoolleiding
opent - struikelend –
de nieuwe route.
V.l.n.r. de heren
Van der Grinten,
Janssen A, Roestenberg,
Janssen E, Hutten, Van
der Putten en Deenen.

De enige doorgang was het “Nauw van Calais”. De smalle
doorgang tussen de gymzalen was – en is – natuurlijk een
heerlijk punt om vertraging op te lopen. Stuur maar eens 500
leerlingen 5 x per dag op hetzelfde moment door deze trechter.
De keren dat hij bewust – of onbewust – geblokkeerd was
(in de winter met sneeuwhopen of bij een “Stunt” door de
tegels weg te halen) zijn niet op één hand te tellen.
In 1986 werd een oplossing aangedragen door een tweede
doorgang te creëren.
De Boulevard werd aangelegd. Jammer dat zo weinig leerlingen hem wisten te vinden. Hij bestaat overigens nog.
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Natuurlijk liepen er
veel leerlingen (en nog
meer docenten) door
het brugklasgebouw
om de file bij het
Nauw van Calais te
ontwijken ondanks het
feit dat dit streng
verboden was.
In 1980 werd door leerlingen een ludieke actie
gehouden om de
docenten fijntjes op dit
wangedrag te wijzen.

De eerste actie dateert van 1975.

Deetman over N.v.C

vastenactie derde werelddag

ook op het Eckart op. In totaal hebben we dit programma 45
keer gespeeld. In 1982 verliet Pieter Jan Conijn de groep.
Jacques Gadellaa (niet van onze school maar wel uit de wijk)
werd de nieuwe pianist. Huub van Wunnik en John van
Engelen gingen licht en geluid verzorgen.
In 1984 verliet Marie José de groep. De binding met het Eckart
werd minder ondanks dat Toon van Bergen als bassist in 1990
de groep kwam versterken. In dat jaar verliet Ilse de groep.
Nieuwe gezichten vervingen hen.

India-Brazilië-Suriname-Mozambique-Nicaragua
‘Ik heb recht op onderwijs, ik heb recht op onderwijs, ik heb
recht op onderwijs, ik heb recht op onderwijs, ik heb recht op
onderwijs,ik heb recht op onderwijs.’
“Jij hebt recht op onderwijs, Shalini, vergeet dat niet, dit is
vanaf nu jouw mantra”.
Kleine Shalini komt al heel jong bij Frans Baartmans in huis
meehelpen. India, alles gaat zijn gangesje ook voor Shalini:
kastenloos, meisje, karma, no future, no school. Nahi,nahi,nahi.
Maar dan, jaren later…ze mag naar school, ze haalt het en ze
geeft nu zelf les.
Frans Baartmans, Sjef Lodewijks
Twee paters uit het Eindhovense van voor de 2e wereldoorlog.
Indrukwekkende figuren. Het Eckart heeft de eer om hen te
mogen steunen. De rommelmarkten, loop-fiets-zwem- en
skeelertochten, slotconcerten, Rosenbergkids, veilingen….
elk jaar is er geld opgehaald om hun werk te ondersteunen.
Bijna 20 jaar zet het Eckart zich voor hen in, ook al zullen
veel leerlingen vergeten zijn dat ze als brugwup op het Eckart
op de fiets kropen voor het goede doel, het resultaat van hun
inspanningen is nu elke dag opnieuw tastbaar voor kinderen
in Palmital, een wijkje in Santa Luzia in de staat Minas Gerais,
Brazilië en in een leprawijkje in Benares, India. Met het geld is
grond aangekocht voor behuizing en “volkstuintjes”, is eigendomsrecht gekocht zodat de mensen niet meer konden worden
weggejaagd door het gemeentebestuur. Er zijn klaslokalen
gebouwd en in Benares heeft Frans Baartmans nu zelfs een
eigen school, Shalini weet er alles van. Boeken, gereedschap,
medicijnen, zonnecollectoren. Met groeten uit Eindhoven.
Het Eckart is een van hun vaste inkomensbronnen geweest.
Door onder andere deze financiële steun laat het Eckart zien
solidair te zijn en te blijven met de Derde Wereld.
Tot 7 jaar terug werden er rommelmarkten georganiseerd
waarbij docenten met auto en aanhanger adressen afgingen
om spullen bij mensen thuis op te halen. ’s Zondags kwam
de vloedgolf van koopjesjagers. Voor honderden dubbeltjes
en kwartjes vlogen pannen, kleren, puzzels en prachtige
veilingstukken geveild door dé veilingmeester Trommar de
school uit.
’s Maandags waren we dan nog in touw om het onverkochte
spul milieuvriendelijk te dumpen. Het wereldweekend werd
ingeruild voor introductielessen over de sponsordoelen en

In 1983 ging de baard van
Nozza eraf.

65

