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EEN GELUKKIGE TIJD OP ‘HUIS TE LANDE’   

 door Frans Holtkamp 
 
 
 

‘Als een vis in het water, zó heb ik me 
er gevoeld!’ Aan het woord is Birgit 
Bergema-Sas. Het gaat over Huis te 
Lande te Rijswijk, de eerste middelba-
re tuinbouwschool voor meisjes in Ne-
derland. Ze is er leerling van 1972 tot 
en met 1977. Voor haar is het onvoor-
stelbaar fijne tijd. Wat heeft ze er alle-
maal beleefd? Daarover gaat dit arti-
kel. 1 
 

 
De eerste achttien jaar in Waalre 
Birgit wordt op 26 november 1953 in Rijswijk geboren als jongste kind, zevende op 
rij, in een gezin waarvan de vader als architect zijn brood verdient. Hij werkt bij Boe-
le & Van Eesteren, wordt weggekocht door Philips in Eindhoven en koopt een grote 
woning met dito tuin in Waalre. De familie Sas – Birgit is dan pas acht maanden – 
verhuist naar Noord-Brabant.  
Birgit omschrijft het gezin als open en warm. Er is veel mogelijk. De deur staat voor 
iedereen open. Haar jeugd in Noord-Brabant is onbezorgd, maar ze voegt er veelbete-
kenend aan toe: ‘Als we deze kant op kwamen en over de Geestbrugweg reden, riep 
ik als kind al, dat ik thuis was’.  
De moeder van Birgit, onderwijzeres, moet vanwege haar huwelijk haar baan opzeg-
gen, maar vindt een nieuwe mogelijkheid als vaste vervanger van zieke onderwijzers 
in Waalre, zowel op de jongens- als op de meisjesschool. ‘Mijn broer en ik hebben 
zelfs bij haar in de klas gezeten, want er waren vaak zieke leerkrachten die vervangen 
moesten worden.’ 
Birgit volgt na de lagere school de havo in een gebouw dat gedeeld wordt met de pe-
dagogische academie. Hoewel ze graag lerares wil worden, besluit ze niet de inwo-
nende pedagogische academie te doen: de mensen van de p.a. vindt ze te ongemoti-
veerd. Diep in haar hart wil ze psychologie of fysiotherapie gaan studeren. Toch zal 
het er nooit van komen. Waarom niet? Dan komt het gesprek op haar moeder:  
 

Zij was in één woord idolaat van Huis te Lande. Als Haagse kende ze die op-
leiding al, mogelijk ook door de tijdschriften die ze las. Ze wilde er dolgraag 
naar toe, maar om de een of andere reden kwam het er niet van. Wellicht ben 
ik door haar enthousiasme beïnvloed. Misschien vond ik het wel spijtig voor 
mijn moeder dat haar hartenwens nooit in vervulling is gegaan en besloot ik 
onbewust voor haar in de plaats die opleiding te doen toen ik als achttienjarige 
naar Rijswijk ging. Het heeft zeker geholpen, dat mijn moeder een tuinfanaat 
was. Ze kon zich uitleven op een groot stuk grond: een tuinman zou bij ons in 
Waalre fulltime aan de slag kunnen. Maar mijn moeder deed het liever zelf.  

  

 
Birgit in 2016                           Birgit in 1976 
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Als ze bijvoorbeeld het tafelkleed ging uitkloppen, was ze het eerste uur weg, 
want dan kwam ze onkruidjes of iets anders tegen. Ze zaaide zelf alles in, 
zocht bollen uit, pootte die, deed met overgave alles wat bij een tuin hoort. Ze 
lééfde voor de tuin. Die passie heeft ze op ons, en mij in het bijzonder, over-
gebracht. Ik geloof dat ik daarom voor Huis te Lande gekozen heb. Maar op 
de vraag ‘Waarom ben je naar Rijswijk gegaan?’ kan ik toch geen goed ant-
woord geven. 

 
 
Een begin met hindernissen 
Als Birgit achttien is, gaat ze naar Huis te Lande. Het is geen diep gemotiveerd maar 
eerder een spontaan besluit. Achteraf noemt ze het een fantastische tijd. Ze gaat op 
kamers bij een hospita aan de Generaal Spoorlaan. ‘Ik kwam in een klein achterka-
mertje terecht. Mijn hospita controleerde alles. Als er bezoek kwam, stak ze meteen 
haar hoofd om de deur. Net de koekoek uit een koekoeksklok. Als ze weg was riepen 
mijn bezoek en ik in koor: ‘Koekoek!’ Ik moest elke dag de douche van boven tot 
beneden zemen. Nee, het was er helemaal niet leuk. Ik ben er tot december geweest. 
Op de portiektrap viel ik toen naar beneden. Die zette zij regelmatig in de boenwas. 
Met gescheurde ruggenwervels heb ik thuis plat moeten liggen. We hebben meteen de 
kamer opgezegd’. 
Het lichamelijk herstel vergt zijn tijd: Birgit is maanden thuis, wipt tóch af en toe 
even over naar Rijswijk en logeert er bij een tante. Pas met ingang van het nieuwe 
schooljaar kan ze haar opleiding op Huis te Lande hervatten. Ze begint weer bij het 
begin en doet het eerste schooljaar opnieuw.  
Mevrouw Van den Dries, de vrouw van de tuinman en conciërge van Huis te Lande, 
biedt woonruimte aan. De zolderkamer van de tuinmanswoning, die altijd aan uit-
huiswonende leerlingen wordt verhuurd, 
is op dat moment vrijgekomen. Birgit 
mag erin. Ze zegt: ‘Het was een mooie 
kamer met een eigen opgang. En een 
keukentje. Ik kookte zelf. Fruit, paprika 
en overige groenten kocht ik in de loods 
van de school. Ik mocht gebruik maken 
van het toilet en de douche van de familie 
Van den Dries. Prettige mensen! Het was 
voor mij gewoon een verlengstuk van 
thuis’. 
 
 
Een gevarieerd vakkenpakket 
Huis te Lande biedt een vierjarige opleiding aan. Wat Birgit gemist heeft en nog mis-
sen moet – ze kan vanwege het langzame lichamelijke herstel niet altijd alle lessen 
volgen – haalt ze in door zelfstudie. Ze voegt eraan toe: ‘Nel, een vriendin van mij, 
hielp me daarbij. Zij was goed in alles’.  
Zoals bij een leerling te doen gebruikelijk, varieert haar affiniteit met de schoolvak-
ken. Scheikunde ligt haar niet. Birgit: ‘Dat vak vond ik helemaal niks. Maar mijn do-
cent zei: ‘Jij wil altijd alles begrijpen. Je moet ook maar eens gewoon iets aanne-
men’’. Ook met dierkunde heeft ze weinig. Plantkunde vindt ze boeiend.  
  

 
Birgits kamer bevond zich achter de grote dakkapel links. 
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Bij mevrouw Hofdijk volgt zij biologie, maar ook bloementeelt. 
Plantenkennis, door Birgit zeer gewaardeerd, maakt er een be-
langrijk onderdeel van uit.  
In het vakkenpakket zitten ook bodemkunde en tuinarchitectuur. 
Zelfs motorentechniek. Daarvoor gaat Birgit met medeleerlingen 
naar Ede. Daar halen de dames een motor uit elkaar, bestuderen 
het pingelen ervan, rijden op een tractor en andere machines. 2 
De Edese stoomcursus duurt een week en wordt met een examen 
afgesloten.   
 

 
Biologie 
Maar over het bedrijfseconomische gehalte van de opleiding zegt Birgit: ‘Voor wie 
een eigen bedrijf wilde gaan opzetten, was het een minder geschikte opleiding. Dat 
kan natuurlijk ook aan mij liggen, dat ik er zo over denk. Mogelijk komt dat doordat 
ik stage liep bij Piet van den Burg in Berkel en Rodenrijs. Die zei: ‘Jij moet geen ei-
gen zaak beginnen’. Ook Wim Oudshoorn, een van de docenten, riep steeds: ‘Geen 
eigen zaak beginnen, Birgit, want je komt er niet goed mee uit’. Ik had erg de neiging 
om dingen weg te geven.’  
Huis te Lande leidt niet alleen op voor het starten van een eigen bedrijf, maar ook 
voor een functie in het onderwijs. Er is een vervolgopleiding voor het behalen van de 
pedagogische aantekening. Daarvan maakt Birgit gebruik, aangevuld met een faculta-
tieve cursus biologie op een HBO-opleiding in Delft, zodat ze lerares in dat vak op 
een middelbare school kan worden.  
 
 
Tuinarbeid 
Meisjes op Huis te Lande zitten niet alleen in de 
schoolbanken, maar verrichten ook werk in de tuin. 
Birgit moet haar ruggenwervels ontzien en mag lichter 
werk doen. Spitten is er niet bij, wel het potten en ver-
spenen van planten. Ze zit bij voorkeur in de kom-
kommer- en druivenkassen. ‘Ik was dol op de kassen, 
want het kon er zo lekker warm zijn’, motiveert ze. 
 
 
 
Excursies 
Het lesprogramma voorziet ook in excursies. En dan gaat het niet alleen om het be-
zoeken van de nabijgelegen veiling Sammersbrug, maar ook om ‘tuinreizen’ naar het 

buitenland. Birgit smaakt het genoegen twee keer 
naar Engeland te mogen. Daar worden onder andere 
de tuinen van Sissinghurst bezocht. De bloemperken 
zijn er aangelegd op kleur, dat wil zeggen dat de 
bloemen speciaal volgens dat criterium zijn geselec-
teerd. ‘Indrukwekkend mooi’, aldus Birgit, ‘maar we 
gingen ook naar het veel grotere Sheffield Park en 
Scotney Castle, een kasteelruïne’.  
 
 

  

 
Birgit bestuurt de tractor. 

 
Birgit, geheel rechts, en twee medeleer-
lingen doen aan plantenkennis. 

 

 
De tuinen van Sissinghurst 
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Veel bijzondere mensen 
Op het moment dat Birgit leerling op Huis te Lande is, zwaait Ant Post de scepter als 
directeur. ‘Een vriendelijke, maar statige vrouw’, merkt Birgit op, ‘die een goed con-
tact met de leerlingen had. Toch bewaarde ze op een of andere manier afstand tot de 
meisjes, ánders dan mevrouw Hofdijk, die een soort moeder van de school was. Maar 
als er wat wás, kon je altijd bij mevrouw Post terecht. Ze gaf ook les. Ik heb van haar 
plantenziektenleer gehad. Vol vuur kon ze erover vertellen. De gangen van mineer-
ders liet ze je zien. 3 Een blaadje met een beestje, daar kon ze vol overgave naar kij-
ken’.   
 
Welke leraren kan Birgit zich nog meer levendig herinneren? Mevrouw Taudin Cha-
bot de Vos van Steenwijk bijvoorbeeld. Birgit: ‘Je moest dan voelen aan een boom, 

een afbeelding op het bord. Daar kon ik weinig mee, 
maar de wijze waarop ze geschiedenis van de tuinen gaf 
was indrukwekkend’.  
Meneer Van den Dries, een van de tuinmannen toenter-
tijd, is de derde naam die genoemd wordt. ‘Het was ge-
woon genieten van die man. Hij had zoveel kennis. Hij 
vertelde gewoon zoals het was.’  
Meneer Blom van groente- en fruitteelt wordt als volgt 

omschreven: ‘Hij was een echte praktijkman, die ons van alles bijbracht over appels, 
peren en overig fruit. Het was gewoon erg leuk’.  
Over de ‘plantenman’ Wim Oudshoorn wil Birgit graag het volgende kwijt:  
 

Hij was een man met héél veel kennis. Een geweldige docent, een aimabel 
mens. Op een gegeven moment was hij adjunct-directeur. Hij was heel betrok-
ken bij de leerlingen. Hij had er echt een menselijke relatie mee. Ik zal nooit 
vergeten, dat ik de planten op mijn kamer een keer water gaf met lege wijn-
flessen en die buiten had gezet. Toen zei hij tegen mij: ‘Tjonge, tjonge, Birgit, 
wat drink je veel’, waarop ik voor de grap zei: ‘Ik ben gewoon mijn verdriet 
aan het verdrinken’. Hij stond toen meteen voor mijn kamer om te vragen of er 
iets was, of ik me ergens zorgen over maakte. Ik zei toen: ‘Wim, helemaal 
niet. Ik kon gewoon mijn lol niet op’. Dat was typisch Wim Oudshoorn. Als je 
iets zei dat op meer manieren uitgelegd kon worden, dan had hij meteen aan-
dacht voor je. Daaruit bleek zijn betrokkenheid.  

 
André de Baere, met een eigen bureau in Brielle, geeft tuinarchitectuur. Birgit: ‘Ik 
vond die man niet altijd makkelijk. Hij kon heel confronterend op je overkomen, óók 
wat je privésfeer betreft. Hij vond bijvoorbeeld dat ik veel te beschermd was opge-
voed. Ik vond dat hij daar niets mee te maken had. Dan zei hij: ‘Je laat je daarom ge-
makkelijk in de maling nemen’. ‘Daar ben ik zelf bij’, reageerde ik dan. Maar hij 
heeft gelijk gehad. Dat zag ik toen niet. Pas veel later heb ik hem begrepen. ‘Wat een 
méns heeft daar rondgelopen!’ dacht ik toen’.  
Met Anneke Schilperoord, bloemsierkunst, hebben Birgit en nog een of twee leer-
lingen zelfs een vriendschappelijke relatie. Zij bezoeken haar weleens thuis in Utrecht 
of gaan een enkele keer met haar op vakantie. Birgit vat kort samen: ‘Er liepen op 
Huis te Lande héél bijzondere mensen rond!’ 
 
 
  

 
Van den Dries in de druivenkas 
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Dislocatie 
Als Birgit op Huis te Lande arriveert is er volop dislocatie. Boven in de villa, het oor-
spronkelijke schoolgebouw, wordt nog les gegeven onder andere in plantenziekten-
kunde door Ant Post. 4 Links van de villa, vanaf de straatkant gezien, bevindt zich een 
houten gebouw met drie lokalen. Rechts staat een bruin gelakte stacaravan. Vooral 
mevrouw Hofdijk geeft er les. Birgit maakt nog net de intrek in de nieuw gebouwde 
school mee. 
 
 
Feesten en vieringen 
Huis te Lande als vierende gemeenschap? Het eerste wat Birgit vermeldt is het Huis-
te-Landelied. Maar spontaan noemt ze ook de Sinterklaasvieringen, de openingen van 

bijzondere gebeurtenissen – nooit 
zonder prachtige bloemstukken! – en 
de reünies van de Oud-Leerlingen-
vereniging. Ze voegt eraan toe: ‘Er 
werden ook dansfeesten of gala’s ge-
geven, maar die namen in mijn tijd al 
in aantal af. Wel heb ik nog meege-
maakt dat er, vanwege het gebrek aan 
mannen, studenten uit Delft werden 
uitgenodigd. Het was immers een 
vrouwengemeenschap. Ik ben zelfs 
nog bij de Delftse studentenvereni-

ging geweest. Ik zat vaak in de Koornbeurs. Daar was ik lid. We gingen er vaak in de 
mensa eten. Nu ik er zo op terugkijk, is het toch wel vreemd, dat dat kon. Misschien 
hebben de studenten die op onze feesten kwamen ons zover gebracht’. 
 
 
Cafébezoek 
Een bijzondere rol in het schoolleven van Birgit speelt herberg ‘’t Nest’ even verder-
op aan de Van Vredenburchweg. Sjaak, een potige vent, en Ria, een Indonesische 
vrouw, runnen deze herberg. Sjaak garandeert de meisjes van Huis te Lande een veilig 
verblijf aldaar. Lastposten, met onwelgevallige belangstelling voor jonge deernen, 
wijst hij de deur. De leerlingen én leraren moeten ongestoord kunnen babbelen en hun 
drankje kunnen drinken. 
 
 
Nel 
We komen nog even te spreken over Birgits vriendin Nel. ‘Een bijzonder mens!’ al-
dus Birgit: ‘Na de opleiding apothekersassistente heeft ze een aantal jaren in een apo-
theek gewerkt, maar haar hart lag bij tuinbouw en tuinaanleg. Zij besloot weer te gaan 
studeren, heeft ervoor gespaard en heeft zo haar opleiding op Huis te Lande bekosti-
gen. Ze verdiende bij door weekenden of nachtdiensten in de apotheek te draaien. Ik 
heb bijzonder veel respect voor haar!’ Na haar opleiding op Huis te Lande komt Nel 
als ontwerper bij de afdeling groenvoorziening van de gemeente Zoetermeer terecht. 
‘Zij beschikt nog steeds over een enorme plantenkennis. Als je in haar tuin komt, zie 
je meteen Huis te Lande terug.’ 
 
  

 
Ook bij de opening van het nieuwe schoolgebouw ontbreken de 
bloemstukken niet. 



Een gelukkige tijd                                                                      6                                                                           op ‘Huis te Lande’  

Genieten van het leven 
Hoe kijkt Birgit op haar tijd in Rijswijk terug? ‘Ook al was ik er alleen, ik heb het 
ervaren als een heel onbezorgde tijd. Er was een bepaalde sfeer, je had goede contac-
ten met elkaar. De leerlingen hadden een hechte band, zeker de meisjes die op kamers 
woonden. Die sfeer proefde ik ook als ik bij meisjes over de vloer kwam die nog thuis 
woonden. Het was gewoon gezellig. Ik heb het eigenlijk niet als een studietijd gezien. 
Ik vond de opleiding een verlengstuk van het genieten van het leven’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Dit artikel is een bewerking van het interview dat ik op maandag 4 juli te Rijswijk met Birgit gehouden heb. 
2 Pingelen of kloppen is een vorm van detonatie als gevolg van het ongecontroleerd en vroegtijdig zelfontbranden van brandstof 
in een mengselmotor, bijvoorbeeld de zuigermotor. 
3 Bladmineerder is de naam voor soorten insecten waarvan de larven het mesofyl (een soort weefsel in het blad) van de bladeren 
eten. De gangen kunnen wit of gelig tot bruin van kleur zijn. De patronen zijn divers van vorm, van een vlek tot een ingewikkeld 
gangenstelsel. Vanwege de gelijkenis met mijnen van delfstoffen worden de gangen mijnen genoemd, waar de bladmineerder 
zijn naam aan te danken heeft. 
4 Tijdens Birgits opleiding op Huis te Lande wordt de villa te koop aangeboden. Haar vader is er als architect in geïnteresseerd, 
maar wil ook dat de villa als onderdeel van Huis te Lande behouden blijft, desnoods door kamers aan internen te verhuren. Er 
moet echter zoveel aan het huis gebeuren, onder andere wat de brandveiligheid betreft, dat hij van de koop afziet. 
 
  


