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Evenals in 1947 toen de R.K. Lagere Technische School haar 25-jarig 
bestaan vierde, mag ik nu 15 jaar later bij het 40-jarig jubileum een 
bijdrage leveren voor 'n gedenkboek, dat bij deze feestelijke gelegen
heid wordt uitgegeven. 

Wij herdenken dit 40-jarig jubileum met dankbaarheid en vreugde. 

Zeer velen die de school in de voorbije jaren bezochten hebben een 
goed bestaan gevonden in de maatschappij, dank zij de grondslag 
die op de lagere technische school werd gelegd. 

Als men ziet dat oud-leerlingen van de school een functie van direk
teur of leraar bij het technisch onderwijs bekleden, dan stemt dit 
terecht tot trots en vreugde. Dit is voor mij ook een bewijs dat de 
school goed onderwijs gaf. 

In de loop van deze 40 jaar is de bevolking van gemeente en streek 
sterk gegroeid. De school is dan ook te klein geworden en vele aan
vragen voor toelating moesten in de laatste jaren worden afgewezen. 

Misschien (ik zeg "misschien", want wij hebben al vele teleurstellin
gen ondervonden) zal binnen afzienbare tijd een nieuwe, grotere 
school verrijzen. 

Sinds de oprichting in 1922 heb ik zitting in het bestuur van de 
school. In deze periode van 40 jaar zijn velen van ons heengegaan, 
voorzitters en bestuursleden. Wij zijn dankbaar voor het vele be
langeloze werk dat zij deden. Hun nagedachtenis blijve bij ons in ere. 

Ik hoop, dat vooral aan de leerlingen van nu uit dit gedenkboek, de 
grote betekenis moge blijken, die de school voor hun vorming heeft. 

I k spreek de wens uit dat de school ook in de toekomst nog vele 
vruchten zal afwerpen, die de industrieën van Weert en omgeving 
ten goede zullen komen, dit tot heil van allen. 
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A. OMLOO 

Pastoor-Deken te Weert 

Een bekend socioloog heeft eens gezegd: "Indien de arbeider in onze 
tijd zich niet technisch bekwaamt, zal hij niet in staat zijn in zijn 
levensonderhoud te voorzien, maar zal hij afzakken tot de a-sociale 
groep". Als men ernstig nadenkt over deze woorden, dan zal men 
aanstonds begrijpen, wat een technische school in onze tijd betekent. 

Hier wordt de jonge mens gevormd voor zijn later leven, hier wordt hij 
klaargemaakt voor zijn toekomst, hier wordt een plaats gereserveerd, 
om later mee te kunnen doen aan het grote productieproces. Wat is 
dan een goede Lagere Technische School een zegen voor de jongen, 
die streeft naar een passende positie. Wat is zij een weldaad voor onze 
sociale samenleving. Met het bestuur en het onderwijzend personeel 
verheugen wij Priesters ons nu onze school haar 40-jarig bestaan gaat 
vieren, verheugen wij ons ook met de grootse plannen die klaar lig
gen voor de uitbreiding en perfectionering van deze school. 

Wij brengen gaarne hulde aan allen die hier werken aan de sociale 
belangen van onze jeugd. 

Wij vragen Gods zegen voor de toekomst en wij hopen, dat het ko
mend feest zal slagen en dat dit feest moge zijn een nieuwe mijlpaal 
voor een gezegende toekomst. 

A. Omloo, 

Deken van Weert. 
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Dr. H. A. C. M. van Grunsven 

Burgemeester 

Allereerst bied ik Bestuur, direkteur, leraren en leerlingen van de 
Lagere Technische School alhier mijn hartelijke gelukwensen aan met 
het veertigjarig jubileum der school. 

Voor een bloeiende onderwijsinrichting als deze zijn er alle redenen 
aanwezig om een veertigjarig bestaan op feestelijke wijze te vieren. 

Gedurende de voorbije 40 jaren werden duizenden jongemannen uit 
het Land van Weert aan deze technische school tot degelijke en be
kwame vaklieden opgeleid, die in het bedrijfsleven en in de industrie 
merendeels een prettige en goedbetaalde betrekking hebben gevonden. 

Voor de industrie is de school van zeer grote betekenis, wijl haar 
telkenjare na beëindiging der eindexamens de gelegenheid gebo
den wordt haar personeel aan te vullen met krachten, die weliswaar 
als vakman nog geen ervaring rijk zijn maar die in hun mars ,toch 
meebrengen een flinke dosis theoretische en practische kennis, die de 
waarborg inhoudt, dat zij spoedig tot bruikbare en vakbekwame mede
werkers zullen uitgroeien. 

Het is duidelijk, dat de school een zegen is voor het gehele Land 
van Weert. Vooral in deze tijd van industrialisatie met zijn nieuwe 
vestigingen zijn goed geschoolde vaklieden, die uitstekende producten 
kunnen vervaardigen, welke aan de hooggestelde eisen beantwoorden 
en waarmede de fabrikant aan de dikwijls zware concurrentie het 
hoofd kan bieden, zeer gezocht. 
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Het Bestuur der school is actief en heeft, vooral na de tweede wereld
oorlog aan het leerplan, zowel van de dag- als van de avondschool, 
uitbreiding gegeven met diverse cursussen o.m. ter opleiding van het 
toelatingsexamen U.T.S. en H.T.S. en ter verkrijging van het bewijs 
voor algemene ontwikkeling i.v.m. de opleiding voor een nijverheids
akte. 

Een aansporing aan de ouders om hun meer begaafde jongens ge
noemde cursussen te doen volgen en hen na een met goede uitslag 
afgelegd examen in de gelegenheid te stellen uitgebreid- of hoger 
technisch onderwijs te volgen, is, meen ik, hier wel op zijn plaats~ 

Het zal niemand verwonderen, dat, tengevolge van de vele uitbrei
dingen, het schoolgebouw aan de Jan van der Croonstraat veel en 
veel te klein is geworden. 

Dat de grootse plannen van het bestuur voor de bouw van een prach
tige, moderne school in een mooie nieuwe stadswijk spoedig verwe
zenlijkt zullen kunnen worden is op deze heuglijke dag de hartgron
dige wens van 

de Burgemeester van Weert, 

Dr. H. A. C. M. van Grunsven. 
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Ir. W. J. L. Bloem w.i. 

Inspekteur Nijverheids

onderwijs 

Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Technische school in 
Weert wil ik gaarne een bijdrage schrijven voor de jubileumuitgave. 
Allereerst bied ik het bestuur, de direkteur en de leraren mijn geluk
wensen aan bij het bereiken van deze mijlpaal in het bestaan van de 
school. 

De continue groei van de dagschool, van ruim 100 leerlingen in de 
eerste jaren tot ruim 500 leerlingen in de tweejarige cursus thans, 
toont de toegenomen belangstelling voor het technische onderwijs in 
Weert en naaste omgeving. 

Het oorspronkelijke schoolgebouwen de outillage daarvan werden in 
die periode tweemaal aanmerkelijk vergroot. 

Teneinde de cursusduur te kunnen verlengen tot een 3-4-jarige is 
een derde uitbreiding nodig. De ingesloten ligging en de beperktheid 
van het terrein vereisen echter een geheel nieuw gebouw op een an
dere bouwplaats. 

In de eerste 20 jaren had de school slechts 2 vakopleidingen, in de 
hierop volgende 20 jaren groeide dit aantal uit tot 6 verschillende 
vakrichtingen. Mede teneinde de druk op de schoolbezetting te ont
lasten werden in de omgeving van Weert twee technische scholen 
opgericht. 

AI zal de nieuwbouw mogelijk in etappes tot stand komen vanwege 
de schaarste in bouwvolume, de planning daarvoor is opgesteld en 
de uitvoering daarvan zal naar ik hoop niet lang op zich laten wachten. 
Mijn overtuiging, neergeschreven in de jubileumuitgave van 1947 
over de groei en bloei van de school, onder de bekwame leiding van 
het bestuur en de grote toewijding van de direkteur en de leraren, 
werd bewaarheid. Een verdere bloei mag worden verwacht. 

Moge de jeugd in "het Land van Weert" rijkelijk blijven profiteren 
van deze voor Weert en het bedrijfsleven zo belangrijke school. 
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J. H. v. d. BROEK 

Mede-oprichter van de 

Nijverheidsschool. 

Bestuurslid vanaf 1922. 

40-jarig jubilaris. 
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Bij het 40-jarig bestaan der Lagere Technische School voel ik mij als 
voorzitter verplicht in dit jubileumboek te herdenken de Geestelijk 
Adviseur van de school de Hoogeerwaarde Heer Deken Sou ren, de 
voorzitters Frans v. d. Velden, Eug. Hupperetz, Hub. Teunissen en de 
bestuursleden de heren J. Tullemans, F. Welters, H. Mertens en H. Stri
bos. Zij zullen zeker allen van God de beloning hebben ontvangen 
voor het vele en belangeloos verrichte werk, dat zij voor de school 
hebben gedaan. Dat zij rusten in vrede. 

De school wel ke in 1922 opgericht werd door de R.K. Middenstands
vereniging St. Laurentius te Weert werd in 1934 overgedragen aan de 
R.K. Vereniging ter bevordering van het Nijverheidsonderwijs voor 
Mannelijke Personen te Weert. Deze vereniging bestuurt thans nog de 
school. Op 24 april 1922 werd met de lessen begonnen. Eerste direk
teur was dhr. A. Hootsmans en leraren de heren H. Bouwmans, J. Puts 
en A. Tullemans. De heer J. Weekers werd concierge en verzorgde 
tevens de administratie. De Godsdienstlessen werden aanvankelijk ge
geven door een parochie-geestelijke en later door een pater Francis
caan. De officiële opening van de school had plaats op 11 mei 1922. 
Na het overlijden van de Hoogeerwaarde Heer Deken Souren werd 
door de Bisschop van Roermond tot Geestelijk Adviseur benoemd de 
Hoogeerwaarde Heer A. Omloo. Deze laatste droeg in 1961, wegens 
gezondheidsredenen, de functie over aan de Zeereerwaarde Heer 
G. van Hees, bouwpastoor van een nieuw te stichten parochie in het 
Groenewoud. 

Wegens benoeming van dhr. A. Hootsmans tot direkteur van de Nij
verheidsschool te Breda in 1933 werd in zijn plaats de Weled. Gestr. 
Heer Ir. W. J. L. Bloem aangesteld. Toen Ir. Bloem in 1939 de school 
verliet om het direkteurschap van de Nijverheidsschool te Roosendaal 
op zich te nemen viel de keuze van het Bestuur op de heer F. Coen
ders, die reeds vanaf 1924 als leraar en vanaf 1928 als waarnemend 
direkteur aan de school was verbonden. De heer Coenders vervult 
ook heden nog deze functie, waaraan hij zich ten volle geeft. 

In de loop der jaren groeide de school steeds verder uit. 

Na de uitbreiding in 1949 met een semi-permanent gebouw, waarin 
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een afdeling metaalbewerking, timmeren en meubelmaken werd on
dergebracht, werden er in 1953 twee vleugels bijgebouwd. De ver
eiste goedkeuring hiervoor werd verkregen dank zij de medewerking 
van Ir. Bloem, die inmiddels al verscheidene jaren als inspekteur bij 
het Nijverheidsonderwijs werkzaam was. Daar Weert werd aange
wezen als primaire industriekern en het aantal jongens dat een vak 
gaat leren zeer zeker nog groter zal worden, maakte het bestuur 
plannen om te komen tot de bouw van een geheel nieuwe school. De 
vergunning hiervoor is reeds door de Minister verleend en wederom 
had het bestuur de volle medewerking van Inspekteur Bloem. 

Door de gemeente Weert werd een bouwterrein aangewezen in de 
nieuwe stadsuitbreiding "het Groenewoud". Na goedkeuring van het 
uitbreidingsplan Groenewoud door de Gedeputeerde Staten zal zo 
spoedig mogelijk met de bouw worden begonnen. Het vak lichamelijke 
oefening, dat thans helaas wegens het gemis van een gymnastiekzaal 
niet op de lesrooster voorkomt, zal dan ook weer gegeven worden. 

Na een bestuursperiode van bijna 25 jaar, waarvan ik 10 jaar het 
voorzitterschap bekleedde, heb ik nog steeds de indruk dat vele 
industrieën en ondernemingen te weinig belangstelling tonen voor 
de opleiding die aan de lagere technische school wordt gegeven, en 
die toch zeer belangrijk is voor de toekomst van de leerlingen. In de 
loop van deze 40 jaar hebben de verschillende besturen grote moei
lijkheden moeten overwinnen. Er zijn ook vele gebeurtenissen geweest 
waaraan men met plezier kan terugdenken. Een oud-direkteur van onze 
school is inspecteur geworden, verschillende leraren werden direkteur 
en leerlingen van de school werden leraar en zelfs direkteur. De Nij
verheidsschool heeft zich vanaf de oprichting in een grote bloei mo
gen verheugen en die bloei zal zich ongetwijfeld voortzetten. 

Ik moge de wens uitspreken dat ik als voorzitter steeds met bestuur, 
direkteur, leraren en personeel in dezelfde prettige geest mag samen
werken tot heil der leerlingen, de verdere opbloei van de school en 
in het belang van onze goede stad Weert. 

P. W. J. Stultiens. 

Voorzitter. 
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DE OPRICHTING VAN DE SCHOOL IN 1922. 

Bij de feestelijke herdenking van het 40-jarig bestaan van onze lagere technische dag

en avondschool willen wij gaarne onderstaand verslag overnemen, dat indertijd door 

de oprichter van de school en eerste voorzitter van het schoolbestuur, wijlen de heer 

F. v. d. Velden werd samengesteld, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 

school. 

"Vanaf de oprichting der katholieke Middenstandsvereniging St. Lau
rentius op 17 Mei 1915, heeft het bestuur steeds gepropageerd ont
wikkeling in het algemeen en van de vakafdelingen in het bijzonder". 
Een der eerste werken was de oprichting van boekhoudcursussen, 
welke zeer goed slaagden en volgens getuigenissen van cursisten, 
onder wie meerdere patroons, zeer vele goede vruchten afwierpen. 
Aan ondergetekende was ter sprake gekomen, dat in de Noord-Bra
bantse Langstraat Patroonsleergangen werden gegeven. Naar aan
leiding daarvan werd contact gezocht met den weleerw. Heer G. J. 
van den Hout, kapelaan te Raamsdonkveer en adviseur van de bouw
vakpatroonsbond, waarbij het verzoek gedaan werd in Weert een 
lezing te willen houden voor timmerlieden, smeden, schilders en 
electriciens over de patroonsleergangen zoals deze in het dekenaat 
Geertruidenberg werden gehouden. 

Deze lezing leidde tot succes en nog diezelfde avond werd contact 
gezocht met dhr. Steggerda, directeur der ambachtsschool te Eind
hoven, waarmede op 27 Maart d.a.v. een onderhoud plaats had en 
alle medewerking werd toegezegd. 

Hierop volgde een onderhoud met dhr. H. J. de Groot, inspecteur 
van het onderwijs, dat plaats had in de wachtkamer van het station 
Weert en waarbij dhr. Steggerda en het bestuur der middenstands
vereniging tegenwoordig waren. 

De te houden patroonsleergangen werden hier nader besproken en 
de werkzaamheden geregeld en reeds op 15 Juli mochten wij de 
tijding ontvangen dat in de Staten van Limburg met 26 tegen 15 
stemmen besloten was de "Patroonsleergangen" te subsidiëren. Van 
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Rijk, provincie en gemeente kon toen op de volgende subsidie
bijdragen worden gerekend: Rijk f. 375.-, provincie Limburg 
f. 200,-, gemeente Weert f. 300.-, gemeente Nederweert f. 100.
en de gemeente Stramproy en Budel ieder f. 25.-. 

Op 25 Juli werd een flink bezochte vergadering gehouden voor 
de bouwvakpatroons waarin dhr. Steggerda als spreker optrad en 
belang en nut van de patroonsleergangen uiteenzette, met het ver
blijdend succes, dat nagenoeg alle aanwezigen zich lieten inschrijven. 

In October 1916 konden de cursussen geopend worden voor smeden, 
timmerlieden, electriciëns en schilders, welke gegeven werden door 
de leraren J. Witbroek, G. Geenen en R. J. v. d. Heijden uit Eindho
ven en J. L. Weesje uit Tilburg. Bovendien werd een cursus gegeven in 
vakboekhouden door dhr. M. Rooskens uit Weert. 

Het succes was buitengewoon en kon niet beter verwacht worden. 

Niet minder dan 97 patroons uit Weert en omgeving waren als cursist 
ingeschreven. 

Toen de leergangen aangevangen waren, bleek al spoedig een te kort 
bij de patroons. Een goede grondslag was niet aanwezig. De leraren, 
hoezeer zich ook willende aanpassen aan de cursisten, moesten ver
klaren, dat hier het fundament ontbrak. 

In de besprekingen na de lessen werd daarop door de leraren geregeld 
gewezen, waarbij al spoedig ter sprake kwam de noodzakelijkheid 
van een ambachts- of nijverheidsschool. Dit kreeg nog een goede 
stoot door het verschijnen van het prae-advies "Middenstand en vak
onderwijs", op het congres van de Nederlandse Katholieke Midden
standsbond te 's-Hertogenbosch door dhr. Steggerda in 1918. In ons 
bestuur besproken en overwogen, werd te dezer zake een onderhoud 
gevraagd met dhr. H. J. de Groot, Inspecteur van het onderwijs, het
geen op 15 October 1918 plaats had en waarbij na rijke overwe
gingen de definitieve grondslag werd gelegd voor de stichting van 
een nijverheidsschool in de Jan van der Croonstraat. 

Er werd voortgewerkt en inspecteur De Groot was zo welwillend en 
medewerkend om naar Weert te komen, teneinde met ons bestuur 
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De school in 1922 (Voorzijde) 



De achterzijde van de school na de uitbreiding in 1954 



nog eens degelij k te onderzoeken of de onderneming ook levens
vatbaarheid had en om verder een en ander toe te lichten. 

We zetten ons werk door. Aanvragen om subsidie bij Provincie en 
gemeenten vonden niet direct steun. De provincie -wees af, de ge
meente verwees de aanvrage naar de commissie. 

We konden echter aan de hand van feiten, van overtuigingsstukken 
aan tal van vooraanstaande Statenleden en speciaal die uit het district 
Weert de noodzakelijkheid aantonen en mochten de voldoening er
langen, dat Provincie en Gemeente Weert subsidie verleenden, waar
onder de Gemeente Weert voor f. 4000.-. Hoewel de gemeente Weert 
zich wellicht liet leiden door het feit, dat nagenoeg de helft der be
volking de landbouw beoefende, mocht toch niet uit het oog ver
loren worden dat: 

1 e. men te zorgen heeft voor de nodige arbeidskrachten en wel, 
a. voor de bouwvakken. 
b. voor de bestaande en te vestigen industrie in Weert, Budel 

en Nederweert. 
2e. onder de speciaal midden en kleine landbouwers velen zich 

geroepen zullen voelen tot een ambacht. 
3e. met het oog op het vestigen van industrieën in Weert en om

geving er gezorgd dient te worden voor goede huisvesting en 
degelijk vakonderwijs. 

Vele moeilijkheden waren te overwinnen, tegenwerking bleef ons niet 
gespaard, maar niets kon ons afleiden van het eenmaal gestelde doel. 

Elke nieuwe moeilijkheid baarde nieuwe en alles op zij zettende 
energie, rustig werd doorgegaan in het volle besef, goed te doen 
aan het heden en de toekomst van onze dierbare streek het land van 
Weert. 

Eindelijk waren we klaar om de school te bouwen en het kapitaal 
hiervoor werd verkregen van de Ned. Bank, dank zij de krachtige 
medewerking van den burgemeester van Weert Mr. W. F. W. Kolkman 
en den Inspecteur van het Nijverheidsonderwijs H. J. de Groot. 
Architect G. Geenen uit Eindhoven zorgde voor plan en bestek, de 
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aanbesteding had plaats en de bouw werd toegewezen aan den laag
sten inschrijver Gebr. van Kuijk uit Leende. 

Met de bouw vlotte het niet naar wens. De eerste steen met inge
metselde mooie oorkonden werd gelegd door Pieter J. J. M. van der 
Velden, zoon van den Voorzitter van het bestuur der R.K. Midden
standsvereniging St. Laurentius, op 26 Mei 1921. 

Tot directeur werd benoemd dhr. A. Hootsman uit Rotterdam en tot 
concierge dhr. J. Weekers uit Weert. Deze laatste was tijdens de op
richtingsperiode bestuurslid van de R.K. Middenstandsvereniging 
St. Laurentius en derhalve mede-oprichter der school. 

Tot leraren werden benoemd de heren H. Bouwmans uit Roozendaal 
voor smeden en J. Puts uit Roermond voor timmeren. Het voortgezet 
lager onderwijs kwam in handen van dhr. A. Tullemans en het Gods
dienstonderwijs werd gegeven door Kapelaan J. Poeis. 

Op 15 April 1922 konden de lessen beginnen met 39 leerlingen 
terwijl de officiële opening plaats had op Donderdag 11 Mei d.a.v. 
Bij de plechtige hoogmis in de St. Martinuskerk waren de leraren 
met de leerlingen, het bestuur van de middenstandsvereniging en de 
commissie van toezicht aanwezig, waarna in een stoet met het vaandel 
voorop naar het schoolgebouw werd getrokken en de plechtige inzege
ning plaats had door den Hoogeerw. heer Deken Haenen van Weert, 
die daarna een treffende toespraak hield, waarop een dankwoord van 
den voorzitter volgde. 

In de namiddag om 3 uren had de officiële opening plaats, waarbij 
aanwezig waren dhr. H. J. de Groot, inspecteur-generaal van het 
nijverheidsonderwijs als vertegenwoordiger van zijne excellentie den 
Minister van Onderwijs K. en W., dhr. W. H. Cool, inspecteur van 
het nijverheidsonderwijs, leden van provinciale staten, het dagelijks 
bestuur van de gemeenten Weert en Nederweert, Deken Haenen van 
Weert, Pater Provinciaal der Minderbroeders, tal van heren Geeste
lijken, besturen en directeuren van ambachtsscholen van Roermond, 
Eirdhoven, Helmond en Stokershorst, het bestuur van de R.K. werklie
denvereniging St. Martinus en tal van andere belangstellenden. 

17 



00 

Officiële opening van de school 11 mei 1922. 



Telegrafische gelukwensen kwamen in van het bestuur vld ambachts
school van Sittard en van de leraren der ambachtsschool te Eind
boven en van het bestuur vld Limburgse middenstandsbond, terwijl 
schriftelijke gelukwensen binnenkwamen van de ambachtsschool te 
Heerlen, van de beroepsschool te Bree (België) en van nog tal van 
andere. 

Na een welkomstwoord van den voorzitter der R.K. Middenstands
vereniging, waarbij de geschiedenis van het tot stand komen der school 
werd geschetst, had de officiële opening plaats door den Inspecteur
Generaal, die vervolgens het woord voerde. Hierna werd nog gespro
ken door Mr. W. Kolkman, burgemeester van Weert, W. H. Cool, 
inspecteur van het nijverheidsonderwijs, B. Steggerda, directeur am
bachtsschool Breda, Jac. Oor, bestuurslid ambachtsschool Roermond, 
van Aarst, directeur ijzergieterij Weert, M. v. Hout, burgemeester van 
Helmond en voorzitter van het bestuur der ambachtsschool aldaar, 
J. M. A. Tempelman, raadslid der gemeente Weert en voorzitter van 
de R.K. werkliedenvereniging en A. Hootsmans, directeur der school. 
Telegrammen werden verzonden aan H.M. de Koningin en Z.D.H. 
den Bisschop van Roermond, waarop eveneens telegrafische antwoor
den binnenkwamen. 

Het dankwoord aan allen werd daarna gesproken door dhr. E. Hup
peretz, ondervoorzitter van het bestuur der R.K. Middenstandsver
eniging en wethouder van Weert. 

De officiële plechtigheid was hiermede ten einde. 

Het stemt tot groote vreugde en voldoening, dat de school met de 
jaren is uitgegroeid tot een instelling, waarbij het aanbod de vraag 
verre overtreft, dank zij in deze de goede naam welke de Nijverheids
school van Weert zich mocht verwerven. 

Moge de nijverheids-dag- en avondschool tot in lengte van dagen 
immer met flinke sprongen crescendo gaan. 

Weert, Mei 1947. 

t F. H. van der Velden, 
oprichter, oud-voorzitter der R.K. Midden
standsvereniging St. Laurentius. 
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Het schoolbestuur in 1962. 



De nijverheidsschool, opgericht door de R.K. Middenstandsvereniging 
St. Laurentius te Weert, bleef tot 1934 onder beheer van deze ver
eniging. Reeds kort na de oprichting en de opening der school bleek 
de wenselijkheid de school te plaatsen onder beheer van een ver
eniging, welke zich uitsluitend tot doel stelt de behartiging van de 
belangen van het nijverheidsonderwijs. Reeds in de notulen van 1929 
worden de eerste besprekingen hieromtrent vermeld. Blijkbaar waren 
er diverse moeilijkheden te overwinnen, want het zou nog 5 jaar 
duren eer de overdracht van de school op 1-1-34 aan de nieuwe ver
eniging zou tot stand komen. 

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: 

P. J. W. Stultiens, voorzitter, bestuurslid sinds 1938 

1958 

1954 

1922 

1937 

1952 

E. J. A. Mertens, vice-voorzitter 

R. A. H. Scheepers, sekretaris 

J. H. v. d. Broek, penningmeester 

F. J. Stienen, lid 

F. H. J. Nies, lid 

P. M. Saes, lid 
" 

1958 

J. H. Adriaens, gedeleg. gemeente 

A. J. H. Coppen, gedeleg. gemeente 

G. van Hees, Geestelijk Adviseur 

1940 

1946 

1961 

Lijst van niet meer in funktie zijnde bestuursleden: 

Velden v. d. F. H. 

Hupperetz E. P. 
Breukers W. 

Tullemans J. A. 

Verkuylen N. 

Teunissen H. 

Mertens H. 

Stribos H. 

Welters F. X. 
Sou ren M. 

Omloo A. 

voorzitter 1922-1924 overleden 1951. 

voorzitter, bestuurslid 1922-1946 overl. 1946. 

bestuurslid 1922-1937. 

bestuurslid 1922-1937 overleden 1953. 

bestuurslid 1922-1937. 

voorzitter, bestuurslid 1924-1952 overl. 1952. 

secreta ris, bestuu rsl id 1937-1955 overl. 1956. 

bestuurslid 1931-1958 overl. 1958. 

bestuurslid 1937-1958 overleden 1958. 

Geestelijk Adviseur 1931-1949 overl. 1951. 

Geestelijk Adviseur 1949-1961. 
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F. H. VAN DER VELDEN 
Oprichter der school. 
Voorzitter 1922-1924 
Overleden in 1951. 

H. TEUNISSEN 
Bestuurslid vanaf 1924 
Voorzitter 1946-1952 
Overleden in 1952. 
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IN MEMORIAM 

E. P. HUPPERETZ 
Medeoprichter der school 
Voorzitter van 1924-1946 
Overleden in 1946. 

J. M. SOUREN 
Geestelijk Adviseur 
van 1931-1949 
Overleden in 1951. 



J. A. TULLEMANS 
Medeoprichter der school 
Bestuurslid van 1922-1937 
Overleden in 1953. 

H. MERTENS 
Bestuu rsl id van 1937-1955 
Overleden in 1956. 

H. STRIBOS 
Bestuurslid van 1931-1958 
Overleden in 1958. 

F. WELTERS 
Bestuu rslid van 1937-1958 
Overleden in 1958. 
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Het personeel Véln de dagschool in 1962. 



Onderwijzend personeel aan dagschool en avondschool. 

Coenders W. F. 
Hermans W. N. 
Ahsman W. B. M. 
Bosma N. J. 
Brouwer de P. C. 
Clevers P. M. H. 
Doek 1<. M. 
Dungen v. d. J. M. P. 
Frencken W. A. H. 
Frenken J. 

?,
. ut Gabrieel P. M. C. 
~ Gerits A. H. 

r · Gersjes A. A. 
• Hoefnagels P. J. 

Hielkema H. 
Jongen H. J. 
Lambrichs J. H. 
Lempens A. H. 
Martens W. A. 
Meyer T. A. 
Montfoort van G. 
Neynens L. F. 
Ooms J. P. 
Schalken W. H. J. 
Timmermans P. A. J. 

direkteur 
adj. direkteur 
leraar metaalbewerken 
leraar metaalbewerken 
leraar houtbewerken 
leraa r schi Ideren 
leraar metaalbewerken 
leraa r I assen 
leraar A.V.O. 
leraar metaalbewerken 
leraar A.V.O. 
leraar muz. vorming 
leraar werkt.b.k. tekenen 
leraar elektrotechniek 
leraar metaal bewerken 
leraar A.V.O. 
leraar elektrotechniek 
leraar AV.O. 
leraar autotechniek 
leraar godsdienst 
leraar metaalbewerken 
leraar A.V.O. 
leraar werkt.b.k. tekenen 
leraar techno schetsen 
leraar timmeren 

Onderwijzend personeel uitsluitend aan de avondschool 

Beek van P. leraar natuu r-werkt. k. 
Coenders P. W. J. leraar bouwkunde 
Daniels P. M. ieraar A.v.O. 
Haarmans O. J. leraar werkt.b.k. tekenen 
Helmers J. H. leraar bouwkunde 
Kah lert M. leraa r meubelmaken 
Lamerikx N. leraar natuur-werkt.k. 
Nies J. leraar werkt.b.k. tekenen 
Peeters P. H. leraar elektrotechniek 
Sweron P. J. leraar wiskunde 

niet onderwijzend personeel 

Peeters J. L. 
Moonen L. J. M. 
Smeets M. W. 
Sonnemans P. H. 
Kleu kers P. M. 

Adm. beambte 
Adm. beambte 
adm. beambte 
Concierge 
school knecht 

1924 
1946 
1950 
1954 
1948 
1949 
1952 
1939 
1946 
1956 
1936 
1956 
1961 
1943 
1958 
1958 
1961 
1951 
1959 
1960 
1938 
1957 
1958 
1945 
1947 

1956 
1955 
1951 
1961 
1946 
1959 
1959 
1948 
1961 
1950 

1957 
1960 
1960 
1951 
1953 
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De direkteur in ziin werkkamer. 

De administratie-afdeling. 
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Lijst van niet meer in functie zijnde personeel der school gedurende de 
afgelopen 40 jaar. 

Hootsmans A. 
Bouwmans H. 
Puts J. 
Korver P. 
Leger G. 
Linnartz L. 
Ververs L. 
Lansu I. 
Bakermans J. 
Ten Tij J. 
Bloem W. 
Bartelen M. 
Oomen S. 
Leeuwen v. S. 
Esch van J. 
Nouwen J. 
Nies J. 
Geurts H. 
Bevendeaard J. 
Hooff van H. 
Slot J. 
Holten H. 
Pater Electus 
Douma G. 
Claessen E. 
Pater Magnus 
Hassing A. 
Stienen A. 
Rülander H. 
Wijnands H. 
Beek van P. 
Pater Domitianus 
Belt H. 
Mastrigt van H. 
Joosten L. 
Tullemans A. 
Brunia A. 
Bekkering E. 
Weekers J. 
tlendrikx P. 
Coenders M. 
Pleunis J. 

Direkteur 
leraar 
leraa r 
leraa r 
leraa r 
leraar 
leraa r 
leraar 
leraar 
leraa r 
direkteur 
leraar 
leraar 
leraar 
leraar 
leraa r 
leraa r 
leraar 
leraar 
leraa r 
leraar 
leraa r 
leraar 
leraar 
leraar 
leraar 
leraa r 
leraa r 
leraar 
leraar 
leraar 
leraa r 
leraar 
leraar 
leraar 
leraar 
leraar 

diensttijd 

adm. beambte 
conciergejadm. beambte 
hulpconcierge 
adm. beambte 
;:Jdm. beambte 

1922-1933 
1922-1928 
1922-1926 
1923-1925 
1924-1936 
1924-1933 
1924-1931 
1926-1935 
1928-1931 
1931-1935 
1933-1939 
1935-1937 
1935-1939 
1936-1940 
1937-1939 
1941-1945 
1943-1944 
1939-1948 
1939-1947 
1947-1949 
1948-1950 
1949-1951 
1949-1954 
1952-1953 
1952-1955 
1954-1955 
1954-1959 
1955-1959 
1955-1960 
1955-1957 
1955-1961 
1956-1959 
1957-1958 
1960-1961 
1939-1955 
1922-1951 
1930-1939 
1943-1944 
1922-1957 
1946-1953 
1947-1959 
1959-1960 
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De Lagere Technische School van Weert van 1922 tot 1962. 

Na de geschiedenis van de totstandkoming der school, zoals deze 
door dhr. v. d. Velden, oprichter der school en eerste voorzitter van 
het schoolbestuur is beschreven, mag zeer zeker het verloop van de 
eerste 40 jaren niet ontbreken. 

Door allerlei oorzaken en omstandigheden zijn er over de eerste 
10 jaar van het bestaan der school weinig gegevens en moet met een 
korte opsomming worden volstaan. 

Nadat de school in 1922 begonnen was met een afdeling houtbewer
king en metaalbewerking met in totaal 39 leerlingen, kon in 1923 
in beide afdelingen een tweede klas en in 1924 een derde klas wor
den geformeerd. 

Bestond het personeel aanvankelijk uit direkteur, twee vakleraren en 
twee leraren voor het voortgezet lager onderwijs, benevens een con
cierge, door het formeren van een tweede en een derde leerjaar 
moesten respectievelijk in 1923 en 1924 een leerjaar in het machine
bankwerken, het hand- en lijntekenen en het vaktekenen voor hout
bewerkers worden aangesteld. De eerste moeilijke periode van het op 
gang brengen van school en onderwijs kon toen als afgelopen wor
den beschouwd. 

Op 1 april 1925 verlieten de eerste gediplomeerde leerlingen de 
school. 

Het spreekt vanzelf, dat in 1923 en in 1924 het leerlingenaantal 
sprongsgewijze omhoog ging in verband met het tweede en derde 
leerjaar. Zo zagen wij het aantal leerlingen in 1923 op 66 en in 1924 
op 94 komen. 

In 1925 liep het leerlingen aantal iets terug, ging daarna de volgende 
jaren weer omhoog, om vervolgens in 1929 weer omlaag te gaan, 
als gevolg van het feit, dat de begin- en einddatum van het school
jaar der lagere scholen in Weert verschoven werd naar september. 
In de notulen van 1930 lezen we het voorstel van een der bestuurs
leden, om ook de begindatum van het schooljaar aan onze school 
op september te stellen, maar hiertegen werden diverse bezwaren 
aangevoerd, zodat 1 april als begindatum gehandhaafd bleef. 

Na 1929 zagen we het aantal leerlingen tot 1940 op gemiddeld 
115 blijven, met een toename van het aantal metaalbewerkers en 
een vermindering van het aantal houtbewerkers. Dit had tot gevolg. 
dat een parallelklas voor de metaalbewerking gevormd kon worden, 
hetgeen weer uitbreiding van het personeel tot gevolg had. 

Het Godsdienstonderricht viel buiten subsidieverband, maar was toch 
voor alle R.K. leerlingen verplichtend. De eerste twee jaar werd 
dit onderricht gegeven door een der Parochiegeestelijken en daarna 
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tot heden ten dage door de Paters Franciscanen. Toename van het 
leerlingen aantal maakte uitbreiding van het aantallestijden in de 
R.K. Godsdienstleer noodzakelijk. 

In 1933 werd de direkteur A. Hootsmans in gelijke funktie benoemd 
te Breda en opgevolgd door Ir. W. J. Bloem. De nieuwe direkteur 
voelde zich al spoedig in zijn nieuwe funktie geheel en al thuis en 
wist zich van de hulp van een administratief beambte te verzekeren. 
Dat dit het onderwijs en de school ten goede kwam en de direkteur 
hierdoor meer de eigenlijke leiding der school voor zijn rekening 
kon nemen spreekt vanzelf. 

Het omzetten van de 3-jarige cursus in een 2-jarige werd door bestuur 
en personeel zeer betreurd. Op het leerlingen aantal had dit weinig 
invloed. Op 1 april 1938 verlieten de eerste leerlingen van de twee
jarige kursus de school, zodat van die datum af de school slechts 
twee leerjaren kende. 

De mogelijkheid was nu echter aanwezig om meer leerlingen aan te 
nemen en bovendien bleef een aantal leerlingen van de tweejarige 
kursus de school nog een derde jaar in dezelfde of in een andere 
afdeling volgen, waarvoor toestemming door de Minister van Onder
wijs werd gegeven. 

Het jaar 1939 bracht vrij wat beroering mee. De direkteur Ir. W. 
J. Bloem werd benoemd tot direkteur van de nieuwe ambachtsschool 
te Roozendaal en nam tevens twee leraren mee. Een tweetal leraren 
werd elders benoemd, zodat de helft van het personeel vervangen 
moest worden. 

Tot direkteur werd benoemd W. F. Coenders, die reeds vanaf 1924 
als leraar aan de school was verbonden en sedert 1926 als wnd. direk
teur fungeerde. Vier nieuwe leraren werden aangesteld, maar voor 
dat allen in dienst hadden kunnen treden, kwam de mobilisatie en 
wederom moesten plaatsvervangende leraren worden benoemd. 
De industriële bedrijven in Weert en omg·eving kenden in die tijd 
enige opleving en dit was op het leerlingen aantal merkbaar, dat 
vanaf 1940 sprongsgewijze omhoog ging. 

Gedurende de bange oorlogsdagen van mei 1940 moest de school 
in verband met de evacuatie van Weert gesloten worden, maar kon 
na 5 dagen weer heropend worden. 

Het aantal afdelingen van de school werd in 1941 uitgebreid met 
een afdeling motorrijtuig- en rijwielherstellers en een afd. elektriciens. 
Hoewel gebrek aan materialen, gereedschappen en machines zich 
reeds deed gevoelen, werd toch op bescheiden schaal met deze 
afdelingen een begin gemaakt. Voorlopig werden ze tot één groep 
samengevoegd voor zover dit mogelijk bleek. 

Met ingang van 1 september 1943 werden beide afdelingen echter 
definitief gescheiden en kon voor de afd. elektriciens een vakleraar 
worden benoemd. 

29 



De 2e klas van de afdeling Timmeren. 

De 2e klas Bankwerken. 
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Om een betere aansluiting met de lagere scholen te bereiken werd 
eveneens in 1943 de begindatum van het schooljaar verschoven naar 
september. 

Tijdens de bezetting werd het lesvak Duits voor de nijverheidsscholen 
verplichtend gesteld evenals het vak lichamelijke oefening. Gebrek aan 
plaatsruimte noopte ons het Duits te beperken tot het eerste leerjaar 
en van lichamelijke oefeningen af te zien. 

Begin september 1944 moest de school wederom worden gesloten 
tengevolge van het opdringen der geallieerde legers. Door het sprin
gen van de kanaalbrug kreeg de voorgevel van de school belangrijke 
glasschade. 

Na de bevrijding van Weert op 22 september 1944 werd spoedig 
getracht de leerlingen weer op school te krijgen en op 1 oktober 
konden de lessen met de helft van het aantal leerlingen wederom 
worden hervat. Het feit, dat de kanalen ten oosten van Weert de 
frontlijn vormden, maakte de positie van Weert niet ongevaarlijk, 
maar afgezien van een weinig schade door enkele granaatscherven 
veroorzaakt, werden wij voor verdere oorlogsschade gespaard. 

Spoedig echter zou de school ontruimd moeten worden en ter beschik
king komen van de geallieerde legers en zo kwam het onderwijs tot 
april 1945 stil te liggen. 

Bij het hervatten der lessen begonnen de moeilijkheden pas. Niet 
alleen, omdat een groot gedeelte van gereedschappen en materialen 
was verdwenen, maar ook omdat de aankoop van nieuwe hulpmid
delen niet mogelijk bleek. 

Hierbij kwam, dat de toeloop van nieuwe leerlingen steeds groter 
werd en een groot percentage wegens plaatsgebrek afgewezen moest 
worden. De plannen tot uitbreiding van het schoolgebouw die sinds 
1941 waren blijven rusten, werden wederom ter hand genomen Gil 

de voorlopige goedkeuring van de Minister van Onderwijs werd 
verkregen. 

Tot uitvoering kon echter niet worden overgegaan, omdat vanzelf
sprekend de getroffen gebieden voorrang hadden. 

Sinds 1942 moest elk jaar een aantal houtbewerkers wegens gebrek 
aan plaats worden afgewezen en plannen tot vorming van een paral
lelklas timmeren of uitbreiding van het leerplan met een afd. meu
belmakers werden gemaakt. Deze plannen kwamen tot uitvoering 
toen 1 september 1946 een afd. meubelmakers aan het leerplan der 
SChOOl werd toegevoegd en een eerste klas met 24 leerlingen in het 
overblijflokaal kon worden ondergebracht. 

Hoewel de huisvesting veel te wensen overliet kon toch niet langer 
worden gewacht, temeer, omdat aan de vraag naar gediplomeerde 
houtbewerkers niet meer kon worden voldaan. 
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De afdeling Autotechniek. 

De afdeling Elektriciens. 
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Voor het vormen van een afd. schilders werd eveneens toestemming 
verkregen, maar huisvesting van schildersklassen was vooralsnog niet 
mogelijk. 

De groei der school in de jaren 1939-1946 komt het best tot uiting 
door het aantal leerlingen, dat van 120 in 1939 tot 262 in 1946 steeg, 
derha Ive een toename met 118 % . 

De avondnijverheidsschool met 5-jarige kursus kan in hoofdzaak als 
een verlengstuk van de dagschool worden beschouwd. Het getal 
leerlingen in de eerste drie klassen is steeds gering, in de 4e en 5e 
klas zeer groot. 

In 1941 werd het leerplan der avondschool uitgebreid met praktijk
onderricht in hout- en metaalbewerken. Hiervoor was zeer veel be
langstelling. In 1944 moest wegens gebrek aan gereedschappen, ma
ch i nes en materialen dit pra ktij konderricht tijdelij k worden gestaakt. 
Een speciale afdeling werd aan de avondschool verbonden voor de 
leerlingen, die na het verlaten der dagschool volgens het leerling
stelsel hun verdere opleiding in het bedrijfsleven ontvangen. 

Gegevens betreffende het aantal leerlingen gedurende de eerste 
12 jaren ontbreken. In 1934 bezochten 74 leerlingen de avondschool, 
terwijl het gemiddelde aantal tot het uitbreken van de oorlog op 85 
kan worden gesteld. In 1941 en 1942 was de toeloop groter om ver
volgens - tengevolge van de oorlogsomstandigheden - weer minder 
te worden. Vanzelfsprekend heeft de toename van het aantal leer
lingen op de dagschool ook invloed op dat der avondschool, omdat 
een groot aantal leerlingen na het verlaten van de dagschool de 4e 
en 5e klas van de avondschool doorlopen. Momenteel is het aantal 
leerlingen dan ook gestegen tot 345. 

Hoewel ons geen zuivere gegevens ten dienste staan mag toch worden 
aangenomen, dat in onze dagen een groot gedeelte van de jongere 
vaklieden hun eerste opleiding op de technische school hebben ge
noten. 

Met dankbaarheid mag ook de medewerking van de inspektie van 
het nijverheidsonderwijs worden gememoreerd. De eerste 10 jaren 
stond de school onder inspektie van dhr. W. H. Cool, die vooral in 
de moeilijke voorbereidingstijd bestuur en direkteur met raad en daad 
terzijde stond en in de Gemeenteraad van Weert een pleidooi hield 
voor de oprichting en instandhouding van een nijverheidsschool. 
Daarna kwam de school onder inspektie van Ir. Th. H. Hesselfelt, op 
wie, evenmin als op zijn voorganger, nooit tevergeefs een beroep 
werd gedaan. Aan beide inspekteurs is onze school dan ook veel 
verschuldigd. 

Op 1 september 1946 kwam een nieuwe indeling van de inspektie
gebieden tot stand en het was zeer zeker voor bestuur en personeel 
een prettige verrassing, toen de oud-direkteur Ir. W. J. L. Bloem tot 
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De afdeling Meubelmaken. 

De afdeling Schilderen. 
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inspekteur van het nijverheidsonderwijs werd benoemd en de zuide
lijke provincies kreeg toegewezen. Aangezien deze inspekteur in 1933 
als direkteur van onze school zijn loopbaan bij het nijverheidsonder
wijs begon, konden wij er toch zeker wel van overtuigd zijn in hem 
steeds een warm voorstander te hebben. 

Nadat in mei 1947 het 25-jarig bestaan van de school op feestelijke 
wijze was herdacht, begon het bestuur meer aandacht te besteden aan 
de uitbreiding van de lokaalruimte. Door verbouwingen binnen de 
school ruimte, uitgevoerd door de leerlingen van de afdeling timmeren, 
konden twee klassen meer worden gevormd, maar het was en bleef 
behelpen omdat de lokalen te klein waren voor een behoorlijke huis
vesting. 

Intussen was van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen toestemming ontvangen om op het terrein der school een 
afzonderlijk gebouw te zetten waarin drie werkplaaLsen konden wor
den ondergebracht. Dit gebouw was bedoeld als tijdelijke huisvesting 
en werd volgens de semi-permanente bouwwijze opgetrokken. In 1949 
konden deze lokalen in gebruik worden genomen. 

Het was voor bestuur en personeel een grote verlichting eindelijk 
over meer lokaalruimte te kunnen beschikken, maar afdoende was het 
niet, want in 1949 moesten nog 60 leerlingen wegens plaatsgebrek 
afgewezen worden. 

Ondanks dit gebrek aan ruimte werd toch in 1949 een afdeling schil
deren aan de school toegevoegd en gehuisvest op de zolderverdie
ping. De schilderspatroons uit Weert en omgeving waren hierover 
zeer te spreken en boden de direkteur als blijk van erkentelijkheid 
een prachtige vulpen aan. 

In oktober 1949 had in Den Haag een bespreking plaats met de 
Inspekteur Generaal van het Nijverheidsonderwijs, waaraan deelnamen 
Ir. W. J. L. Bloem, Inspekteur van het Nijverheidsonderwijs, de voor
zitter van het schoolbestuur H. Theunissen en het bestuurslid P. J. Stul
tiens, alsmede de direkteur der school. 

Deze bespreking had een zeer gunstig verloop en nog tijdens deze 
bijeenkomst werd toestemming gegeven om een plan te doen op
maken tot uitbreiding van het bestaande gebouw met een rechter
vleugel. 

Het bestuur gaf aan architect W. C. Rooyakkers opdracht een schets
plan te maken, waarbij volgens opgave van de Inspekteur-Generaal 
gerekend moest worden op de huisvesting van 540 leerlingen. 

De ingediende schetsplannen werden gewijzigd, het lokalenplan werd 
verder uitgebreid, want grotere uitbreiding bleek noodzakelijk. Tot 
uitvoering kon echter niet worden overgegaan ondanks het feit dat het 
aantal afgewezen leerlingen ieder jaar groter werd. 

Eindelijk kon in februari 1953 een begin worden gemaakt met de 
nieuwbouw, aan weerszijden van het bestaande gebouw werd een 
vleugel aangebouwd, waardoor het aantal leslokalen met 10 werd 
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De klas Werktuigbouwkundig tekenen. 

De Lasserij: "Autogene metaalbewerking". 
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vermeerderd, terwijl tevens voor bestuur, direkteur, leraren en ad
ministratie behoorlijke lokaliteiten beschikbaar kwamen. 

Nog tijdens de uitvoering van de nieuwbouw bleek echter de toename 
van het aantal leerlingen zo groot te zijn dat binnen enkele jaren een 
nieuwe uitbreiding noodzakelijk zou zijn, temeer, daar in alle lagere 
technische scholen langzamerhand de 2-jarige kursus in een 3-jarige 
werd omgezet. 

Reeds in 1954 werd van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen toestemming ontvangen tot het maken van een schets
plan voor een verdere uitbreiding en het bouwen van een gymnas
tieklokaal, terwijl tevens toestemming werd ontvangen om van de 
gemeente Weert een strook grond groot 768 m2 aan te kopen. 

Plannen voor een houten gymnastieklokaal werden bij de Gemeente 
Weert ingediend, maar hiervoor werd geen toestemming verleend, 
omdat de Gemeentelijke autoriteiten afkerig waren van houtbouw 
binnen de bebouwde kom. 

Wederom werd een nieuw lokalenplan opgesteld, waarbij gerekend 
werd op 750 leerlingen en een kursusduur van 3 jaar. 

Eindelijk werd op 6 augustus 1955 toestemming ontvangen tot aan
wijzing van de architekten Ir. Geenen en Ir. Oskam te Eindhoven, maar 
met het maken van schetsplannen moest gewacht worden totdat het 
definitieve schalenplan was goedgekeurd. De bouwstop hield dit op 
en het zou tot 1960 duren vooraleer de opdracht tot het maken van 
een schetsplan kon worden gegeven. De bedoeling was de bestaande 
school uit te breiden maar het ingediende schetsontwerp kon in de 
ogen van het bestuur, van de inspekteur van het Nijverheidsonderwijs 
Ir. W. J. L. Bloem en dhr. Kuypers van de Rijksgebouwendienst geen 
genade vinden. 

Ook de ontwerpers zelf waren hierover niet tevreden, maar een 
andere oplossing was op het ter beschikking staande terrein niet 
mogelijk. 

Besloten werd aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen toestemming te vragen om op een ander vrijliggend terrein 
een geheel nieuwe school te mogen bouwen voor -+- 750 leerlingen. 
In december 1960 werd reeds deze gevraagde toestemming verleend 
en in januari 1961 kreeg het bestuur vergunning om een bouwterrein 
van de Gemeente Weert te kopen in het uitbreidingsplan "Groene
woud". Het wachten is nu op goedkeuring van het gewijzigde uitbrei
dingsplan vooraleer verdere stappen kunnen worden ondernomen. 

De naoorlogse jaren brachten een grondige verandering van het lager 
technisch onderwijs. Er werd geëxperimenteerd en een "Commissie 
Faber" ingesteld door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen om de vernieuwing van het lager technisch onderwijs te 
bewerkstelligen. 
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De leraar tracht zijn leerlingen inzicht te geven in meetkundige 
problemen. 

Muzikale vorming. De leraar leert zijn leerlingen het "beluisteren van 
muziek". 
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Direkteuren en leraren werden opgeroepen om applicatie-kursussen te 
volgen om de nieuwe ideeën te leren kennen en daarnaast werd alle 
aandacht besteed om de leraren bekend te maken met de gewijzigde 
konstruktiemethoden, werkwijzen, enz. 

De gehele vernieuwing was er op gericht om het onderwijs op hoger 
peil te brengen en op de technische school meer en meer de alge
mene vorming de overhand te doen krijgen. Dat dit niet zonder span
ningen zou gaan was te voorzien, maar langzamerhand is men er toch 
wel van overtuigd dat deze onderwijsvernieuwing een nuttig effect 
zal hebben. 

Sedert 1 oktober 1948 is het Godsdienstonderricht als verplicht les
vak in het leerplan der school opgenomen en onder subsidieverband 
gebracht, waardoor een lang gekoesterde wens van het schoolbestuur 
in vervulling is gegaan. 

De uitbreiding van het leerplan van de dagschool met een afdeling 
"konstruktiebankwerken", een afdeling "loodgieters, zinkwerkers en 
gas- en waterfitters" alsmede een afdeling metselen heeft de volle 
aandacht van het bestuur, maar gebrek aan lokaalruimte maakt de 
uitvoering hiervan onmogelijk. 

Ook het avondonderwijs ging met sprongen vooruit, het aantal leer
lingen nam toe en voor de vervolgkursus van de afdeling metaalbe
werken moesten zowel voor het eerste als voor het tweede leerjaar 
parallelklassen worden ingesteld. 

Het praktijkonderwijs kon in 1949 weer doorgaan voor alle afdelingen 
Voor de afdeling timmeren was het avondonderwijs in 1957 omgezet 
in z.g.n. part-time onderwijs, waarbij de leerlingen het gehele jaar 
door een middag in de week naar de school komen met aansluitend 
avondonderwijs gedurende 8 maanden per laar en bovendien nog 
gedurende 6 maanden een avond per week praktijkonderricht. 

Voor de schilders werd deze zelfde wijziging ingevoerd in 1958, 
nadat van te voren met de patroons uit Weert en omstreken deze 
omzetting was besproken. 

Met erkentelijkheid kan hierbij melding gemaakt worden van de mede
werking, zowel van de bouwvakpatroons als van de schilderspa
troons, die hun jeugdige werknemers een middag per week vrij geven 
met behoud van loon om hun theoretische kennis verder op te voeren. 
Wij vertrouwen dat de betrokken leerlingen dit steeds zullen blijven 
waarderen en door ijverig en verantwoordelijk werken blijk geven 
deze tegemoetkoming van hun werkgevers te verdienen. 

Sedert 1939 worden aan de school privé kursussen gegeven in auto
geen lassen voor beginners. Nadat in 1960 de installatie voor het 
elektrisch lassen gereedgekomen was kon ook een begin worden ge
maakt met kursussen in elektrisch lassen voor beginners. 

Beide kursussen werden in 1960 onder subsidieverband gebracht en 
het ligt in de bedoeling binnenkort over te gaan tot het organiseren 
van laskursussen voor gevorderden. 
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De leerlingen bij het verlaten der school. 

Eveneens is sedert 1939 aan de school een privé ku rsus ter opleiding 
voor het bewijs van voldoende algemene ontwikkeling nijverheidson
derwijs verbonden. Deze cursus welke over twee leerjaren is ver
deeld kan in hoofdzaak beschouwd worden als de eerste schakel van 
de opleiding tot leraar bij het nijverheidsonderwijs. Ook deze kursus 
werd in 1958 onder subsidieverband gebracht en hoewel de toeloop 
bevredigend genoemd mag worden zijn wij toch van mening dat de 
belangstelling groter kan zijn. 

Op verzoek van dhr. F. Schols, direkteur van het Gewestelijk Arbeids
bureau te Weert en lid van de R.K. Vereniging ter bevordering van 
het Nijverheidsonderwijs voor Mannelijke Personen werd door het 
bestuur besloten stappen te ondernemen tot het oprichten van een 
school voor Individueel Technisch Onderwijs te Weert, waarvoor de 
Gemeente Weert het voormalig lagere schoolgebouw aan de Laar
derweg beschikbaar wil stellen. 

Een desbetreffend verzoek is 5 juli 1961 bij H. M. de Koningin inge
diend, maar een antwoord op dit verzoek is nog niet ontvangen. 

Uit het bovenstaande moge blijken dat bij gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van de school nog vele wensen op vervulling wachten en 
dat er nog veel zal moeten veranderen vooraleer de huisvesting en 
outillage van het lager technisch onderwijs in Weert op een behoorlijk 
peil zal zijn gebracht. 
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AANT ALLEN LEERLINGEN aan dag- en avondschool 

Dagschool. 

1922 1932 1942 1952 1962 

Metaalbewerken 20 66 95 179 252 

Timmeren 20 49 43 58 52 

Meubelmaken 40 49 

Schilderen 28 44 

Elektrotechniek 20 42 47 

Autotechniek 28 28 49 

40 115 186 375 493 

Avondschool. 

Gawalo 17 

Metaalbewerken 10 21 60 41 106 

Timmeren 36 35 24 46 58 

Meubelmaken 5 5 3 10 26 

Schilderen 6 7 3 21 35 

Elektrotechniek 27 38 

Autotechniek 20 38 

Lassen 27 

57 68 90 165 345 

O.B.A.O.-cursus 42 
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Wanneer een jongen in zijn uitgroei naar de volwassenheid aan het 
einde van de lagere schooltijd voor een schoolkeuze staat, houden 
verstandige ouders rekening met een deskundig advies, dat het 
schoolhoofd als beroepsopvoeder c.q. de beroepskeuze-adviseur jpsy
choloog als ter zake wetenschappelijk georiënteerd, naar beste ver
mogen geven. 

De jongen met een uitgesproken theoretische begaafdheid kan, wan
neer de omstandigheden gunstig zijn, gaan beproeven een diploma 
u.i.o., handelsschool, h.b.s., gymnasium of h.t.s. te behalen. 

De jongen bij wie kennelijk de practische begaafdheid de beste le
vensmogelijkheden garandeert, moet de voor hem meest veilige weg 
naar de L.T.S. bewandelen. 

Hoe de opvattingen in de paedagogische wereld zich ook steeds weer 
mogen wijzigen, de L.T.S. te WEERT heeft nu gedurende 40 lange 
schooljaren naar beste vermogen getracht alle leerlingen een beroeps
vorming te geven welke voor ieder afzonderlijk bereikbaar was en 
welke ook ieder zo veel mogelijk zijn levensgeluk garandeerde. Dit 
is gebeurd in dag- en avondopleidingen. De eerste jaarverslagen re
flecteren het bescheiden pogen: Weert was immers een centrum in een 
overwegend ag ra rische streek! 

Maar de vooruitzichten die de landbouw tot dan toe geboden had, 
bevredigden de na-oorlogse generatie maar matig. Fabrieken verrezen, 
jongelui werden geschoold ...... meer dan er plaatsingsmogelijkheid 
was. De terecht te laken pendel werd een nieuw tijdsverschijnsel. 

In april 1959 werd Weert aangewezen als primaire ontwikkelingskern. 
De bestaande fabrieken breidden hun werkruimte uit en nieuwe fa
brieken kwamen. 

Arbeidskrachten met voldoende vakopleiding en routine kregen thans 
ter plaatse eindelijk hun verdiende kans. 

Hoe onbeschrijflijk veel heeft daartoe onze jubilerende L.T.S. bijge
dragen: zij brengt de grondbeginselen bij en het arbeidsbureau plaatst 
de gediplomeerde jongen bij voorkeur in bedrijven, waar een verdere 
vakopleiding gevolgd wordt. Het Leerlingstelsel oefent de noodzake
lijke controle uit en via het avondonderwijs op de L.T.S. kan door de 
begaafde en wilskrachtige jongeman een nog groter succes nage
streefd worden. 

Uiteraard is het heel voornaam, dat meerdere cursussen er gekomen 
zijn o.m. gawalo voor gas-, water- en loodfitter en lassen voor auto
geen en electrisch. 

Een erekroon verdient de L.T.S., omdat vol idealisme getracht wordt 
'n afdeling voor (I.T.O.) I( ndividueel) T( echnisch) O( nderwijs) aan 
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de school te verbinden om ook de minder-begaafde jongens nog zo
veel en zo goed mogelijk actief als partieel begaafd en geschoold 
vakman in te schakelen in het arbeidsproces. 

Moge het Arbeidsbureau van Weert steeds van nabij getuige kunnen 
blijven van het groeiende succes dat de jubilerende L.T.S. van Weert 
ook in het komende decennium dank zij een onmisbare teamgeest, een 
waardeerbare toewijding en plichtsbetrachting ongetwijfeld weer weet 
te boeken. 

WEERT, 10 apri I 1962. 

Directeur Gewestelijk Arbeidsbureau. 

F. H. A. Schols. 
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