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DERTIG JAAR TUINMAN-CONCIERGE  
OP HUIS TE LANDE 

door Frans Holtkamp 
 
 
 
We zitten aan een ronde tafel: meneer Van den Dries, zijn vrouw, dochter Rita, mijn 
collega-interviewer Jaap MacLean en ik. De twee hondjes van Rita steken hun guitige 
kopjes boven het tafelblad uit, maar hebben geen stem in het kapittel: ze zijn gedisci-
plineerd stil. Het gesprek gaat vooral over de ervaringen van meneer Van den Dries 
als tuinman-conciërge en onderwijsassistent op de ‘eerste middelbare tuinbouwschool 
voor meisjes’, Huis te Lande, aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. Zijn vrouw 
vult aan en dochterlief krijgt aan het eind nog enkele vragen voorgelegd over haar 
herinneringen aan Huis te Lande, waar ze haar kinderjaren doorbrengt. 
 

 
 
 
 
IN DE ZEEUWSE KLEI GEWORTELD 
 
Het interview begint met een geijkte vraag: ‘Meneer Van den Dries, hoe luiden uw 
voornamen voluit?’ Het antwoord is kort en krachtig: Marinus. Marinus wordt op 10 
oktober 1928 in ’s-Heerarendskerke geboren. Zijn vrouw, Maria Traas, aanschouwt 
op 29 april 1933 in ’s-Heerenhoek het levenslicht. 
Na de lagere school kiest de jonge Van den Dries voor de middelbare tuinbouwschool 
in Middelburg. Die is uitsluitend op groenteteelt gericht, met name kasproducten als 
sla, komkommers en tomaten. Zogenaamd platglas is daarbij inbegrepen. 1 In Nieuw-
dorp  bewerkt de inmiddels  afgestudeerde Van den Dries een flinke lap grond waarop  
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zogenaamde ‘grove landbouw’ wordt bedreven. Hij 
teelt er aardappelen, tarwe en gerst. Zelfs tabak wordt 
geprobeerd, maar dat mislukt. Een gedeelte van de 
beschikbare grond is bestemd voor het kweken van 
tuinbouwproducten zoals komkommers en meloenen. 
Bijzonder is de teelt van de zogenaamde plantuitjes. 
Die worden, het woord zegt het al, niet gezaaid maar 
geplant. Dat doet men met meer tussenruimte dan bij 
hun gezaaide voorgangers zodat de uien groter worden. 
Ruim tien jaar is meneer Van den Dries op deze wijze 
werkzaam. Dan gloort er een huwelijk aan de horizon. 
Dit wordt door pastoor C.P.M. Holtkamp op 28 februa-
ri 1957 in ’s-Heerenhoek ingezegend. Het echtpaar 
brengt spoedig twee dochters ter wereld: Margreta Ma-
ria Helena, roepnaam Greet, en Maria Helena Siegfri-
da, roepnaam Rita, die respectievelijk geboren worden 
op 23 juni 1958 en 27 november 1959. 
 

De landbouw in Zeeland levert meneer Van den Dries helaas niet genoeg op. Alleen 
in de zomer is er voldoende werk. Het vervoer van de producten naar de veiling in 
Middelburg is een te dure aangelegenheid: er moet een auto voor worden ingehuurd. 
Buiten het seizoen klust meneer Van den Dries bij in de wegenbouw. Op een gegeven 
moment leest hij in het vakblad Groente en fruit een advertentie: Huis te Lande zoekt 
een tuinman-conciërge. ‘Rijswijk, waar ligt dat?’ vraagt meneer Van den Dries zich 
af. Toch reageert hij, als één van 137 sollicitanten, op de advertentie. En op een 
maandagmorgen staat er zo maar een leraar groente en fruit van Huis te Lande, me-
neer Blom, onaangekondigd bij hem op de stoep in 
Nieuwdorp – de familie Van den Dries heeft nog geen 
telefoon – om poolshoogte te nemen.  
 
Niet lang daarna volgt een uitnodiging om op Huis te 
Lande te komen praten. Voor het eerst van zijn leven 
neemt meneer Van den Dries de trein naar Rijswijk. Zijn 
vrouw gaat mee om de tuinmanswoning aldaar op toe-
komstig woongenot te beoordelen.  
 
 
EEN NIEUW LEVEN 
 

Meneer Van den Dries wordt aangenomen. Op 1 
januari 1959 begint hij zijn nieuwe leven als 
tuinman-congiërge. Omdat de woning voor het 
Zeeuwse gezin nog opgeknapt moet worden, gaat 
meneer Van den Dries ruim vier maanden in de 
kost bij meneer Van der Zalm, docent bloemiste-
rij, die de villa achter in de tuin van Huis te Lan-
de bewoont. Op 26 april 1959 betrekt de familie 
Van den Dries de nieuwe woning. Meneer Van 
den Dries volgt meneer De Ridder op. Die figu-

reert op komische wijze in de volgende anekdote van mevrouw Van den Dries: 
  

 
Bruid en bruidegom op 28 februari 
1957 

 
De tuinmanswoning, twee onder één kap 

 
De perenlei circa 1940. Op deze plek 
stond mevrouw Van den Dries na het 
keuren van de nieuwe woning. 'Ja!' 
voelde het op dat moment van binnen. 
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Onze oudste dochter zat op school en toen vroeg de juffrouw ‘Wie van jullie 
woont in een oud huis?’ Toen stak Greet haar vinger op en zei: ‘Wij wonen in 
een oud huis en daar heeft een ridder in gewoond. 

 
In de twee tuinmanswoningen onder één kap krijgen krijgen meneer en mevrouw 
Beijen aldus nieuwe buren: familie Van den Dries. Meneer Beijen is alleen tuinman 
op Huis te Lande en wordt voor de bloemisterij ingezet. Acht jaar lang wonen beide 
families naast elkaar. Dan vertrekt Beijen en komt een jongere collega voor hem in de 
plaats. 
 
 
DE WONING 
  

Van den Dries’ huis is zó groot, dat boven een kamer 
inclusief keuken, met eígen toegang, verhuurd wordt 
aan meisjes die intern zijn, steeds één meisje per keer. 
In successie: als eerste Annie Bot, schoolsecretaresse, 
en vervolgens Tonnie van der Plank, Tonnie van der 
Meer, Annelies van Griethuizen, Gerda Bos en Birgit 
Sas. Meneer Van den Dries merkt hierbij op: ‘De con-
tacten met die meisjes waren uitstekend. Er zijn nooit 
vervelende dingen gebeurd. Misschien dit: er was er 
één bij met een konijn. Dat beest werd ’s nachts wel-
eens losgelaten. En hup, daar vloog het dier door de 
kamer. Dat was voor ons minder prettig’. Mevrouw 

Van den Dries: ‘Het was gezellig met die meisjes. Toen we net televisie hadden, 
kwam Annie Bot weleens naar beneden om met 
ons mee te kijken’. ‘We hadden nog maar net tele-
foon’, weet Rita te vertellen, ‘en boven werd ook 
een toestel geplaatst. Gesprekken voor de meisjes 
kwamen bij ons beneden binnen. We schreeuwden 
onder aan de trap dat er telefoon was. Als we dan 
een schakelaartje omhaalden, konden zij boven de 
telefoon aannemen’. Niet geheel zonder nostalgie 
voegt ze eraan toe:  
 

Je leefde gewoon met elkaar. Onze kamer grensde aan de kamer waar die 
meisjes woonden. Je kwam elkaar vaak tegen op de trap. Ze kwamen regelma-
tig naar beneden om voetbal te kijken. Toen we jong waren lazen ze ons voor. 
Birgit was inderdaad de laatste. We waren toen al wat ouder, zeventien of 
achttien denk ik. Toen Birgit ging verhuizen en haar spulletjes bij ons voor het 
huis stonden, vonden we dat helemaal niet leuk.  

 
Na verloop van tijd verrijst er vlakbij huize Van den Dries een nieuwe woning. In 
1989 – meneer Van den Dries is inmiddels met pensioen en mag nog een jaar op Huis 
te Lande blijven wonen alvorens Jan Droog van de gemeente Rijswijk hem zijn huidi-
ge flat aan de Martin Campslaan toewijst – wordt de dubbele tuinmanswoning afge-
broken. Maar de nieuwe ‘buur’ staat er nú nog. 
 
 
 

 
Achter de jarige Rita (7) het televisie-
toestel. Annie Bot kijkt weleens mee. 

 
Annie Bot gaat verhuizen (1964). Haar spul- 
len staan klaar. Greet en Rita zitten erbij. 
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HOOFDTAAK 
 

Terug naar het werk van meneer Van den Dries. 
Hij heeft zijn bezigheden vooral in de kassen 
met onder andere druiven, perziken, pruimen en 
abrikozen. Later zijn het nieuwe kassen met 
bijvoorbeeld komkommers, meloenen, paprika, 
Spaanse pepers, aubergines, selderij en sla. Het 
eígenlijke werk doen de meisjes: zaaien, plan-
ten, dieven en overige werkzaamheden zijn 
simpelweg onderdeel van de opleiding. Meneer 
Van den Dries houdt toezicht. ‘Het waren harde 

werkers. Zij deden alles op die drie hectaren grond. Spitten, harken, bomen rooien, 
alles.’  
Dat meneer Van den Dries zijn hart verpand heeft aan de tuinbouw blijkt wel als hij 
vol enthousiasme verder vertelt: 
 

Er was een héél oud kasje waarin komkommers werden geteeld. We legden er 
strobalen langs de kant, maakten er kuiltjes in en vulden die met potgrond. 
Daar gingen de komkommers in. Zo groeiden die komkommers in het stro 
naar boven. Dat deden we omdat de grond verziekt was door bacteriën. Maar 
later in de nieuwe kassen werd er bijna elk jaar gestoomd. Een grote stoomke-
tel blies via leidingen stoom de grond in. Die werd daar vastgehouden door de 
bodem met een groot zeil af te dekken, dat met lange zakken grind aan weers-
zijden werd vastgezet. Die grond werd vreselijk warm. Als dat klaar was, werd 
de hele bups in die kas opgeschoven en het volgende stuk grond aangepakt. 

 
Rita voegt eraan toe: ‘Ik kan het me nog goed herinneren. Het stonk enorm’. 
 
 
CONGIERGE 
 
Als conciërge zorgt meneer Van den Dries onder andere voor de verwarming. In de 
kelder van de oranjerie bevindt zich een heel grote kachel waarmee niet alleen het 
bovenliggend gebouw maar ook de school en de kassen worden gestookt. Per dag rijdt 
hij er zo’n acht kruiwagens cokes naar toe om die van brandstof te voorzien. Tijdens 
koude dagen moet hij ’s avonds om een uur of elf de deur uit om er extra cokes naar 
toe te kruien. Hij vertelt: 
 

Er was een heel groot luik. Als je dat opendeed kwamen er soms steekvlam-
men uit, wat niet zo leuk was. ’s Morgens vroeg ging je er weer naar toe om er 
cokes bij te gooien. Onder de kachel zat een rad. Als je daar aan draaide kwa-
men de sintels naar voren. Die deed ik in een emmer, droeg ze via de trap naar 
boven en gooide ze achter de oranjerie. Later werden die opgehaald. Die ko-
lenkachel was een naar ding. Op een gegeven moment kwam er oliestook. Dat 
ging allemaal automatisch. Nou, toen was ik heel blij. 

 
 
 
 
 

 
Van den Dries in de druivenkas 
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OVERIGE WERKZAAMHEDEN 
 
In zijn eerste jaren op Huis te Lande veegt meneer Van den Dries zelfs de borden van 
de docenten schoon. Jaren lang luidt hij de klok in het torentje op het hoofdgebouw – 
de villa aan de Van Vredenburchweg – om de koffiepauze en de maaltijden aan te 
kondigen. 2 ‘Ik vroeg regelmatig aan een meisje: ‘Het is tijd voor de koffie’. Wil jij 
even aan de bel trekken?’ Op een gegeven moment wordt de bel – de installatie in het 
hoofdgebouw werkt niet meer – naar de loods verplaatst, vlakbij het huis van meneer 
Van den Dries. ‘Gelukkig’, voegt hij eraan toe, ‘dat was aanmerkelijk minder lopen’. 
 

Een leuk onderdeel van zijn werk betreft de 
veiling Sammersbrug. Daar gaan de geteel-
de producten naar toe. Een zogenaamde 
jumbo, een kar met vier wielen en een trek-
stang, wordt ervoor gebruikt. Meestal trek-
ken zo’n drie meisjes de kar, meneer Van 
den Dries loopt mee. Op de veiling wordt 
een gedeelte van de aangevoerde meloenen, 
komkommers, appels, peren of pruimen op 
een schuit – het is een veiling waar pro-
ducten worden binnengevaren – vlak voor 

de banken van de kooplui geplaatst. Deze monsteren de kwaliteit en via de veiling-
klok worden prijs en koper bepaald. ‘Vaak zaten de meisjes tussen de kooplui. Dat 
vonden ze leuk.’ Vervolgens wordt de rest van de producten bij de koper afgeleverd. 
Daarna gaat men met leeg fust weer naar Huis te Lande. 
 
En dán de koe! De gemeente Rijswijk heeft bouwplannen. De volkstuintjes achter op 
het complex, grenzend van wat Huis te Lande zélf van de grond in gebruik heeft, 
worden daarvoor geruild tegen een stuk weiland vlakbij de tuinmanswoning. Dit is 
bestemd voor de bouw van een nieuwe school, maar het is nog niet zover. ‘We kopen 
een koe en laten die daar grazen’, stelt meneer Van den Dries voor. Zo geschiedt. Er 
komen ook kippen. En paarden. Totdat men gaat bouwen.  
 
Na zo’n vijftien jaar wordt meneer Van den Dries on-
derwijsassistent. Dat werkt als volgt: meneer Blom, bij-
voorbeeld, geeft theorieles groente en fruit. Daarna volgt 
de praktijk en worden de meisjes in de tuin aan het werk 
gezet. Meneer Blom en meneer Van den Dries nemen op 
dat moment ieder de helft van de groep voor hun reke-
ning. 
 
Kortom, het werk van meneer Van den Dries is veelzij-
dig én tijdrovend: in het begin werkt hij ook op zaterdag. 
Zelfs op zondag is hij in touw als hij weekenddienst 
heeft. De natuur heeft geen weekend, dus worden ook op 
díe dag de kassen gelucht. Bovendien moet de kachel ‘in 
bedrijf’ blijven. 
 
 
 
 

 
De jumbo waarmee de oogst naar veiling Sammersbrug 
werd gebracht in 1953 

 
Hoe druk hij het ook heeft, voor de 
beide dochters is er altijd een lift. 
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FEESTEN 
 
Iets heel anders: Huis te Lande staat bekend om zijn feesten. Meneer Van den Dries 
herinnert zich vooral de herfst- en lentefeesten. Het herfstfeest is populair. De hele 
school wordt omgetoverd, bijvoorbeeld in een herfstbos met zogenaamde wilde die-
ren, en van herfsttinten voorzien. Dansen is een vast onderdeel. In het drieklassige 
gebouw wordt de ambulante wand tussen twee lokalen verwijderd en aldus een zaal 
gecreëerd. De meisjes nodigen jongens uit en putten daarbij vooral uit het reservoir 
aan studenten van de TH in Delft. Met Kerstmis wordt dezelfde ‘feestruimte’ van een 
podium voorzien en beelden leerlingen het kerstverhaal uit. Dit is vooral de verdienste 
van mevrouw Casparé, de tweede directeur van Huis te Lande, die van 1937 tot 1963 
de scepter zwaait. Met enige weemoed zegt meneer Van den Dries: ‘Toen dat oude 
schooltje afgebroken werd, is dat allemaal verwaterd’. 
 
 
ONTGROENING 
 

Huis te Lande kent ook een traditie die niet 
voor elk meisje feestelijk is: ontgroening. De 
nieuwelingen worden bijvoorbeeld in een pakje 
met puntmuts gestoken, doen ochtendgymnas-
tiek en voeren allerlei onmogelijke opdrachten 
uit. Zo worden ze een keer met een tandenbor-
stel naar het gemeentehuis gestuurd om er de 
vloer mee schoon te borstelen. Mevrouw Van 
den Dries: ‘Er zaten weleens meisjes bij ons op 
de stoep te huilen’. Maar gelukkig wordt de 
ontgroening altijd met een spetterend feest af-
gesloten. 
 

 
RELATIE MET DE DIRECTEUREN 
 
Met de directeuren kan Van den 
Dries goed opschieten. Hij begint 
zijn loopbaan onder mevouw 
Casparé. Van den Dries wil graag 
nóg iets over haar kwijt: ‘Zij was 
een echte biologe: elke morgen 
liep ze door de tuin, even trippe-
len en trappelen, in de richting 
van de composthopen die ze met 
de meisjes wilde opknappen en 
omzetten. Ze woonde in een hou-
ten huis op de tuin. Het was een 
heel lieve vrouw’. Daarna  maakt 
meneer Van den Dries mevrouw Post mee, directeur van 1963 tot 1983. Ook nú nog 
heeft hij contact met haar. ‘Veertien dagen geleden heb ik nog een kaart van haar ge-
had. Ik kon erg goed met haar opschieten. Zij woonde in een flat aan de Steenvoorde-
laan, bovenin.  

Eén van de leerlingen tijdens de ontgroening in 
1967 

 
Mevrouw Casparé (links) werkt haar opvolgster, Ant Post, in (1963). 
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Vanuit haar huis kon ze ’s avonds zien of op Huis te Lande alles in orde was of niet. 
Ik heb weleens een belletje gehad met de boodschap: ‘Er staat een raam open in de 
school. Wil je dat even dicht doen?’ Er bleef ook weleens licht branden. Dan werd er 
gebeld of ik dat uit wilde doen.’ 
 
 
BOUW, VERBOUW EN VERKOOP 
 
Op Huis te Lande is altijd veel gebouwd, 
gesloopt en verbouwd. In het begin wordt 
lesgegeven in het hoofdgebouw, de villa 
aan de Van Vredenburchweg. Maar her-
haaldelijk is er dislocatie en wordt er ook 
op andere plekken lesgegeven, zoals in de 
tuinmanswoning vóór de familie Van den 
Dries die betrekt, de oranjerie, de villa 
achter op het complex en zelfs een cara-
van. 
Als Van den Dries in 1959 aantreedt, is 
net het echte eerste schoolgebouw met 
drie lokalen en een lerarenkamer geopend, ongeveer tegelijk met de oplevering van de 
Huis te Landelaan. Na verloop van tijd wordt dat schooltje afgebroken en komt er een 
grotere houten school voor in de plaats. Ook die wordt gesloopt en vervangen door de 
school die er nu nog steeds staat. Inmiddels is de villa aan de Van Vredenburchweg 
aan particulieren verkocht. 
 
 
HERINNERINGEN VAN RITA 
 
Tenslotte is het woord aan Rita. Zij en haar zus Greet zijn opgegroeid op Huis te Lan-
de. Rita, een echt buitenkind – Greet vermaakt zich liever binnen met de poppen – 
heeft er heel prettige herinneringen aan. Ze verwoordt het als volgt:  
 

Je hebt als kind een stuk vrijheid, je hebt de ruimte, je graaft lekker in de 
grond, je helpt mee met de meisjes of met papa ….. Je zit dicht bij de stad, 
maar je woont toch in het groen. Ik was in ieder 
geval altijd buiten. Ik had van die ouderwetse 
klompjes en een tuinpakje, dat mijn moeder zelf 
had gemaakt. Daarmee ging ik ’s morgens vroeg 
de tuin in en dan kwam ik ’s avonds pas weer bin-
nen. En natuurlijk gingen wij weleens kijken bij de 
schoolfeestjes. De meiden liepen meestal in spij-
kerbroek, maar dán hadden ze iets moois aan. 
Vooral de kerststukjes die ze opvoerden kan ik me 
goed herinneren.  
….. 
 
We gingen ook wel met de meisjes de klas in en deden mee met bloemschik-
ken. Mijn zus kon dat langer volhouden dan ik, want ik liet me al snel van 
mijn stoel glijden om naar buiten te gaan. Mijn zus maakte haar bloemstuk 

 
Huis te Lande van bovenaf in 1975. Links boven is het H-vormi-
ge schoolgebouw, tweede in successie, te zien. 

 
Greet en Rita spelen 'moedertje'. 



Dertig jaar tuinman-congiërge                                                              8                                                                op Huis te Lande  

keurig af. Ik kan me nog herinneren dat we de hoogste stengel ‘de burgemees-
ter’ noemde. De rest werd er omheen geplaatst.  
….. 
 
We deden ook weleens mee met sporten. Die meiden hielden dan een wed-
strijd wie het verste kon komen met de kruiwagen. Wij mochten daar dan in 
zitten.  
 

Maar het is op Huis te Lande niet alleen rozengeur en maneschijn. Rita: 
 

Toen ik ouder werd en na het uitgaan in het donker thuiskwam, voelde ik me 
op de Van Vredenburchweg en de laan naar ons huis toch niet altijd op m’n 
gemak. Dan besef je pas, dat je wel érg achteraf woont. Maar gelukkig mocht 
ik vroeg mijn rijbewijs halen. 

 
In diezelfde tijd nemen de inbraken toe, bepaald niet bevorderlijk voor een gevoel van 
veiligheid. Commotie alom: het alarm gaat af – soms loos, bijvoorbeeld als er een 
muis voorbij de sensor ritselt – politie met zwaailicht op het terrein, met de sterke arm 
álle gebouwen doorlopen en uiteindelijk een heus hek dat de toegang tot Huis te Lan-
de afsluit. Bepaald geen pretje, want bij elke beweging is het ‘hekje open, hekje 
dicht’. Heel omslachtig. ‘Ik heb daar nooit aan meegedaan!’ zegt meneer Van den 
Dries stellig. 
 
Huis te Lande ligt vlak naast de spoorlijn van Den Haag naar Rotterdam. Hoor je dan 
die treinen nog? ‘Nee, je went eraan’, is de reactie van allen. Rita: ‘We kregen wel-
eens gasten uit Zeeland die bleven slapen. Dan zeiden ze de andere ochtend: ‘Nou, we 
hebben geen oog dichtgedaan vanwege die treinen’’. Mevrouw Van den Dries vertelt 
aansluitend: ‘In het begin hoorde ik elk uur een trein die naar Zeeland reed en waar ik 
niet in mocht. O, wat heb ik een heimwee gehad!’ Maar na zoveel jaar is ze er wel 
overheen. 
 
 
VERRASSEND SLOT 
 
Het is bijna twaalf uur. Het interview zit erop. We hebben het nog even over bloemen. 
Het stalletje iets verderop, Pompidou, vlak bij de Lidl aan de Dr. H.J. van Mooklaan 
en door mij regelmatig bezocht, wordt geprezen om zijn kwaliteit. Wat blijkt? De man 
die de zaak drijft heet Mark van Veen. Hij behoort tot de eerste jongens die vanaf 
1985 op Huis te Lande worden toegelaten. Zijn laatste studiejaar brengt hij er door. 
Een ándere Mark, met als achternaam Kneppers, gaat de geschiedenis in als allereer-
ste jongen op Huis te Lande. De wereld is klein.  
 
 
 
 
                                                
1 Met platglas – zo genoemd ter onderscheiding van kassen die hoog genoeg waren om erin te lopen – worden broei- of 
kweekbakken bedoeld die afgedekt werden met een glazen raam. In de tuinbouw werden deze tot enkele jaren na de Tweede 
Wereldoorlog nog volop gebruikt, maar inmiddels niet meer. 
2 Het merendeel van de leerlingen was intern. De meesten van hen bewoonden de zolder van het hoofdgebouw. 


