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Soms denk ik met enige weemoed terug aan de tijd dat ik op de laboratoriumschool zat. In 1970 heette de
laboratoriumschool nog heel gewoon ‘School Voor Laboratoriumpersoneel’ afgekort ‘SVL’. De school was
gevestigd aan de Poolseweg in Breda. De SVL maakte deel uit van Het ‘IHBO West-Brabant’ (Instituut
voor Hoger Beroepsonderwijs West Brabant) een van de voorgangers van de huidige Avans Hogeschool.
De praktijklessen scheikunde en biologie vonden op de laboratoria van de locatie Poolseweg plaats,
theorielessen op de locatie Sibeliuslaan (thans NHTV), sportlessen kregen we in het gemeentelijk
sportcentrum aan de Claudius Prinsenlaan en natuurkunde-practicum, tenslotte, op de locatie
Lovensdijkstraat (het huidige ATGM-gebouw). Dat betekende in de praktijk heel wat heen en weer gereis
tussen deze locaties, en dat natuurlijk allemaal met de fiets.
Op de locatie Lovensdijkstraat was de HTS gevestigd, het gebouw stond toen nog helemaal vrij in de
omgeving (zie foto). De eerste uitbreiding van het gebouw zou pas in 1978 plaatsvinden. Mijn oom was
hier de conciërge en heette ook Karel net als ik. Karel Koekkoek was een grote rustige aimabele man die
als enige conciërge heel veel taken uitvoerde; studenten en personeel respecteerde hem bijzonder. Hij
was al sinds de opening van het gebouw in 1952 conciërge, goed beschouwd was hij de eerste conciërge
van een van de gebouwen in Breda die later deel uit zou gaan maken van de Avans Hogeschool. Het
gebouw aan de Lovensdijkstraat was voorzien van een centrale hal, daar omheen lagen de
theorielokalen. Los van het centrale gebouw lag de werkplaatsvleugel (ter hoogte van de huidige
histologie- en celkweek lab’s van de ATGM). Naast de werkplaatsvleugel was een schoorsteen gebouwd
voor de gasafvoer van de geplande stoommachine. Het gebouw was in de begintijd nog een lesgebouw
van de MTS, pas in 1957 werd t.g.v. een regeling van het ministerie de soortnaam van de MTS-opleiding
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veranderd in ‘Hogere Technische school’ . Door het aanzien van het gebouw met z’n hoge schoorsteen
midden in het landschap, werd het gebouw in de volksmond ook wel de ‘melkfabriek’genoemd. Van mijn
oom weet ik dat het gebouw een belangrijke rol speelde tijdens de watersnoodramp in 1953. Het
splinternieuwe gebouw van de MTS werd een verzamel- en sorteerpunt voor geschonken kleding. De
lessen werden stilgelegd, de lokalen raakten vol met kleding en schoeisel. In een latere periode is de
centrale hal van het gebouw zelfs tijdelijk als ‘kerk’ in gebruik geweest; toen eind jaren vijftig de
aangrenzende wijk ‘Brabantpark’ werd gebouwd en de geplande kerk in de wijk nog niet beschikbaar was,
werd incidenteel de hal in het gebouw voor misdoeleinden gebruikt. Dat betekende op zaterdag (er werd
toen nog op zaterdagochtend les gegeven!) de hal voor dit doel verbouwen en zondag na de mis alles
weer terugzetten, want op maandag moest de school immers weer gewoon draaien.
Het schoolgebeuren in 1970 was totaal anders dan nu: algemene mededelingen, les- en
tentamenroosters hingen gewoon op prikborden in de gang. Verslagen werden met de hand geschreven
en berekeningen voerden we uit met een rekenliniaal (de eerste rekenmachientjes kwamen toen wel op
de markt, maar waren voor ons nog onbetaalbaar).
Wat ik me vooral herinner zijn de vele en goed georganiseerde activiteiten en feesten. Ieder jaar werden
er twee sportdagen georganiseerd, waar studenten en personeelsleden aan deelnamen. Daarnaast waren
er diverse feesten waaronder de viering van ‘Virgiliusdag’. Dat laatste was de naamdag van de
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patroonheilige St. Virgilius (zie afbeelding), ieder jaar op 27 november werd deze dag gevierd . Zelfs met
Sinterklaas werd er een middag georganiseerd, het strooigoed kon je beter maar niet eten want studenten
wilde dit wel eens met hondenbrokken vermengen. Al deze activiteiten en feesten zijn in de loop der tijd
verdwenen.
Begin jaren ’70 werden studenten mondiger, dat was geheel in de sfeer van die tijd. Zo waren er destijds
nogal wat discussies over het roken binnen de gebouwen. In de kantine mocht gerookt worden maar in de
leslokalen was dit niet toegestaan. Daar zat blijkbaar net de uitdaging; zodra een docent voor de klas een
sigaret opstak voelde de studenten in de klas geen belemmering dat ook te doen. Met als gevolg volop
rokende studenten in de leslokalen! Dit kunnen we ons naar de huidige maatstaven bijna niet meer
voorstellen, maar zo ging dat in die tijd.
Later ben ik op de hogeschool gaan werken. Ik heb in de loop der tijd vele interessante, deskundige en
inspirerende medewerkers leren kennen. Velen zijn er tot mijn spijt niet meer. De huidige studenten en de
meeste medewerkers hebben geen flauw idee welke illustere figuren hen zijn voorgegaan bij de tot stand

koming van de huidige Avans Hogeschool. Daarnaast zou mijn oom, die van 1952 tot 1976 conciërge op
de locatie Lovensdijkstraat is geweest, zijn ogen en oren niet kunnen geloven als hij de indrukwekende
gebouwen zou zien, de bedrijvigheid van Xplora zou ervaren en kennis zou maken met de nieuwste
ontwikkelingen binnen de organisatie. Ik ben in ieder geval blij een stukje van zijn wereld te hebben
gekend en heb mogen ervaren dat alle inspanningen, die door velen in de loop der tijd zijn gedaan, tot
bijzondere en soms indrukwekkende resultaten hebben geleid.
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