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Theo van den Donk 

Theo van den Donk  werd in 1917 benoemd als directeur van de R.K. 

Middelbare en Hoogere Handelsschool voor jongens en meisjes. Hij was 

daar de eerste directeur van.  

 

In 1919 kwam er nog een andere school bij: het hedendaagse Van 

Maerlantlyceum begon toen  als Sint Catharinalyceum, een gymnasium voor 

meisjes .  De Hoogere Burgerschool verandert in 1923 ook van naam. Vanaf 

toen stond de school beter bekend als Het Sint Joriscollege.    

De leerlingen stroomden als het ware binnen en de scholen werden al snel 

te klein. Van den Donk besloot over te gaan op nieuwbouw. 

 

Zowel het Sint Catharinalyceum als het Sint Joriscollege betrokken  in 

december 1924 het nieuwe schoolgebouw (gelegen aan de Elzentlaan). Er 

was nog wel een kleine verdeling tussen de jongens en de meisjes te zien: 

de meisjes van het Sint Catharinalyceum zaten aan de J. Catslaan en de 

J.Smitzlaan, terwijl de jongens van het Sint Joriscollege aan de Elzentlaan 

en de Tollenslaan zaten.   

 

Beide scholen kregen algauw een goede reputatie, waardoor het 

leerlingaantal nog meer groeide. Eerst waren er zo’n 700 leerlingen, maar 

na een periode van zeven jaar ( van 1940 tot 1947) waren er al 1.150 

leerlingen! Wederom werd het schoolgebouw te klein. Van den Donk had de 

oplossing al snel gevonden: hij liet gewoon nog een school bouwen.  

 

Het Sint Catharinalyceum verhuisde in 1953 verhuisde  naar een nieuw 

schoolgebouw aan de Van Maerlantlaan. In 1968 veranderde het 

Catharinalyceum van naam en werd het Van Maerlantlyceum ( de school 

werd tevens voor jongens). Het Sint Joriscollege ging ook verhuizen, 

midden jaren zeventig naar de nieuwbouw aan de Roostenlaan. 

  

Van den Donk was een goed bestuurder en zei altijd direct waar het op 

stond. Niet alleen besturen was iets wat hij goed kon, hij was ook een 

groot pedagoog.  

Daarnaast stond hij open voor vernieuwing, wat blijkt uit de 

nieuwbouwprojecten voor de scholen. Van den Donk heeft grote bijdragen 

geleverd aan het onderwijs van Eindhoven. Hij heeft dan ook vanwege die 

grote inzet het ereteken van Eindhoven ontvangen in 1979. 

   

 


