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MIJN ZUS ZEI: ‘GA NAAR HUIS TE LANDE!’   
 door Frans Holtkamp 

 
 
‘Groen, buiten, plezier en sociaal.’ Met deze vier woorden karak-
teriseert Cyrilla Goeijenbier haar opleiding van 1975 tot en met 
1978 aan de eerste middelbare tuinbouwschool voor meisjes ‘Huis 
te Lande’ in Rijswijk. Met plezier kijkt ze op die schoolperiode 
terug. Ze blijkt ontvankelijk voor de antroposofische boodschap 
die sommige medeleerlingen uitdragen.  
 
 
ROMANTISCH LANDELIJK POELDIJK 
 
Maria Cyrilla wordt op 24 mei 1959 in Poeldijk geboren. Ze is de vierde in een gezin 
dat uiteindelijk uit vijf kinderen  –  twee jongens en drie meisjes – zal bestaan. Cyrilla  
slaat met een mengeling van bewondering en nieuwsgierigheid het doen en laten van 
haar broers en oudste zus gade met vragen in haar achterhoofd als ‘Wat gebeurt er 
allemaal?’ en ‘Waar is iedereen mee bezig?’ 
Cyrilla’s vader is tuinder, al vanaf zijn zeventiende. Op díe leeftijd – het is 1933 – 
overlijdt opa Goeijenbier, eveneens tuinder. Geheel vanzelfsprekend neemt de oudste 
zoon, Cyrilla’s vader dus, de tuin over en wordt op die manier kostwinner voor het 
gezin dat vaderloos achterblijft. Het betreft bij de Goeijenbiers een voor die tijd  ge-
middelde Westlandse tuin. Cyrilla: ‘We hadden een ouderwetse tuin met kassen en 

een stuk open land. Maar mijn vader is, ondanks dat hij 
erin gerold is en eigenlijk door wilde leren, altijd be-
gaan geweest met wat hij teelde. Hij ging voor een 
goed product. Hij kweekte bloemen en fruit, waaronder 
pruimen. We hadden een lange muurkas met áchter die 
muur en langs de sloot een hele rij pruimenbomen. 
Maar het meest trots was hij op zijn perziken en drui-
ven. Als ik met mijn moeder over de Lange Poten in 
Den Haag liep, kwamen we voorbij een chique groen-
tezaak waar die perziken en druiven van mijn vader 
verkocht werden’. 
Als kind geniet Cyrilla intens van die tuin: ‘Achterin 

was een stuk dat niet onderhouden werd. Er was een soort van composthoop achterin, 
waar al het groen heen ging. Daar hadden we geheime plekjes. Ik zat bij voorkeur aan 
de slootkant, keek naar de eendennesten en liep graag langs de pruimenbomen die er 
langs stonden. Voor mij als kind was het een geweldige plek om er op te groeien. 
Romantisch landelijk, laat ik het zó benoemen, nu ik erop terugkijk.’ 
 
 
DE HANDEN UIT DE MOUWEN 
 
Met het klimmen der jaren steekt Cyrilla in toenemende mate de helpende hand uit in 
het bedrijf. ‘Ik had het gevoel dat ik mijn vader moest helpen, omdat mijn broers het 
niet  zagen  zitten  om het bedrijf over te nemen’, verklaart zij.  Ze doet van alles: aal- 
bessen en pruimen plukken, druiven krenten, het onderste bruine blad van duizend-
schonen halen, de bloemen vervolgens ‘bossen’,  in teilen zetten ……….. en perziken  
  

 
Zicht op de tuin vanuit de slaapkamer 
van Cyrilla 

 
Cyrilla, novem-
ber 2016 
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verpakken. Dat gaat als volgt: een klein plat kistje wordt voorzien van  vierkante witte 
doosjes, daar deden we papierwol in en elke perzik ging apart in een groene ronde 
kerse. Per bakje één grote, twee kleinere of vier heel kleine perziken. Kerses zijn klei-
ne ronde groene velletjes met een opstaande rand van een soort vliegerpapier, ter be-
scherming. 
Cyrilla: ‘We hadden in de perziken- en druivenkassen ook nog bloemkolen staan. Die 
moesten in het voorjaar geoogst worden. Mijn vader  hakte de kolen en wij sjouwden 
ze naar buiten. Daar zat hij dan  op z’n knieën om het blad er netjes af te snijden en 
om de bloemkolen op maat in kisten te doen. Toen mijn vader met de tuin stopte en 
elders ging werken, hield hij een kasje aan. Daarin kweekte hij pepers. Die plukte ik’.  
 
 
NAAR HUIS TE LANDE 
 
Na de lagere school gaat Cyrilla naar de mavo in Poeldijk, de Thomas van Aquino. 
Biologie vindt ze een boeiend vak, maar toch doet ze er geen examen in, omdat de 
desbetreffende leraar wél bevlogen over archeologie vertelt maar helaas zijn eigen 
vakinhoud stiefmoederlijk bedeelt. Cyrilla behaalt haar mavodiploma, maar heeft 
geen idéé van wat voor beroepsonderwijs ze zal gaan volgen. 
Haar oudste zus Mi-Tê zegt: ‘Huis te Lande in Rijswijk, zou je dat niet leuk vinden?’ 
Cyrilla heeft er oren naar en gaat in Rijswijk poolshoogte nemen. In het gesprek met 
de directrice, mevrouw Post, blijkt dat biologie een toelatingseis is. Maar het aanna-
mebeleid is ruimhartig: als mevrouw Post verneemt dat zij de dochter van een toege-
wijde tuinder is, wordt ze toch aangenomen.  
 
 
HET BASISJAAR 
 
In september 1975 begint ze haar driejarige opleiding. In het eerste jaar wordt de basis 
gelegd: iedereen volgt dezelfde vakken. Duizenden namen, ook de Latijnse, van coni-
feren, een- en meerjarige planten moeten de meisjes van buiten leren. Cyrilla vindt dat 
leuk. Ze zegt: ‘We moesten ook de winterkenmerken kennen. Dat werd elk jaar her-
haald. Er stonden dan lange tafels in het lokaal. Daarop lagen kale takken die ge-
nummerd waren. Je moest er langs lopen, de takken herkennen en hun Latijnse namen 
opschrijven’.  
Met de indrukken van het ‘magere’ 
examenpakket – slechts  zes vakken – 
van de mavo nog vers in haar achter-
hoofd, waardeert ze het brede vakken-
aanbod op Huis te Lande. Wiskunde 
ervaart ze niet alleen als herhaling van 
wat ze er op de mavo van opstak, maar 
ook als een verrijking: ‘Ik zag er ineens 
de logica van in, waardoor het vak leu-
ker voor mij werd’. Ook Nederlands 
wordt geëtiketteerd als een boeiend 
vak. ‘We lazen boeken. Ik kan me 
Woutertje Pieterse van  Multatuli herin- 
  

 
Het brede vakkenaanbod blijkt uit dit rapport (tweede leerjaar). 
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neren. Ik heb er ook een toneelstuk van bijgewoond.’ Cyrilla vervolgt: ‘Bijenteelt 
vond ik héél interessant. Ik ben een doener, dus misschien komt het daardoor dat ik 
veel vakken leuk vond’. 
 
 
SPECIALISATIE 
 
Na het eerste leerjaar kunnen leerlingen uit drie specialisaties kiezen: tuintekenen 
ofwel het ontwerpen van tuinen, bloemisterij en A en O. Dit laatste staat voor aanleg 
en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen. Cyrilla kiest het laatste. Ze legt uit: 
‘Bloemisterij werd het niet vanwege mijn allergie. Bij bepaalde bloemen krijg ik 
huiduitslag op mijn handen. De tuintekenkant vond ik op zich wel interessant, maar 
het was toch een ander publiek dat voor die richting koos. Op dat moment voelde ik 
me daar niet zo bij thuis. Dus werd het A en O, een heel praktische richting. Ontwer-
pen hoorde daar niet bij. Maar na Huis te Lande ben ik voor het hoveniersvak een jaar 
naar Madestein gegaan. Daar hoorde tuintekenen wél bij, dus leerde ik toch nog tui-
nen ontwerpen. Daarbij gebruikten we onder andere de rotring pen’. 
 
 

STAGE 
 
Vol lof is Cyrilla over haar stage bij mevrouw Schutte, een 
gepensioneerde kinderarts te Rheden. ‘Zij had een prachti-
ge tuin rond haar huis. Een rotstuintje maakte daar deel 
van uit. In september en oktober 1977 mocht ik me er be-
zighouden met aanleg en onderhoud.’ 
 
 
 

 
INSPIRERENDE LEERKRACHTEN 
 
Wat herinnert Cyrilla zich van de leraren? Als eerste noemt ze Wim Oudshoorn. Een 
bevlogen leraar die tal van boeken over bollen, knollen, vaste planten en eenjarigen 
op zijn naam heeft staan. ‘Hij gaf ook lessen bijenteelt en had iets wat je enthousiast 
maakte. Verder denk ik aan meneer Malmberg die bodemkunde gaf. Hij was een lie-
ve, rustige man, die gek was op zijn veldspaatjes, kiezel en wat maar in de bodem zit. 
Het plezier dat hij erin had straalde van hem af. Nóg een naam die mij spontaan te 
binnen schiet: Tonny Speetjens. Die gaf vooral groenteteelt, maar ze stond ook open 
voor andere dingen. Ze had het bijvoorbeeld ook over kruiden en vertelde over andere 
manieren om te telen, zoals de biologisch-dynamische teeltwijze. Ik was een van de 
jongste leerlingen. En misschien nog wat naïef, maar ik stond er écht voor open. Nu 
nog speelt het in mijn leven een grote rol.’ 
 
 
GOEDE SFEER 
 
Cyrilla ervaart de sfeer op Huis te Lande als warm. ‘Je werd gezien’, zegt ze en geeft 
het volgende voorbeeld: ‘We maakten een reis naar Engeland om historische tuinen te 
bezoeken.  Mij werd een eenpersoonskamer toegewezen.  Ik kan heel goed alleen zijn.  
 

 
Op stage bij mevrouw Schutte 
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Ik voelde dat ik op die manier ook gezien werd. Er ge-
beurde toen ook nog iets onverwachts: ik was in Enge-
land jarig. Dat was van te voren bekend. Mijn klasgeno-
ten hadden van alles meegenomen en kwamen op mijn 
kleine kamer om mijn verjaardag te vieren’.  
Omgekeerd gaat Cyrilla ook naar verjaardagen van klas-
genoten. Soms reist ze er zelfs voor naar Aalten. 
Cyrilla heeft dus, zoals zovelen die op Huis te Lande 
zijn geweest, een goede band met haar medeleerlingen. 
Als ze drie maanden met de ziekte van Pfeiffer thuis zit, 
komen klasgenoten regelmatig op bezoek in Poeldijk. 
‘Ze hebben zelfs een keer een trui voor mij gemaakt, 
waar ze allemaal aan hebben zitten breien.’ Ze vervolgt: 

‘Hoe verschillend 
we ook waren, je 
werd gezien. Misschien lag dat ook aan de leef-
tijd en stonden we er, bijna twintig, meer voor 
open. Er waren natuurlijk weleens woorden, 
maar dat verstoorde de verhoudingen niet. Met 
meisjes uit andere klassen trok je soms minder 
op. Ik denk aan de tuintekenklas. Waarschijn-
lijk was ik te serieus en in die klas zaten veel 
meiden die omgingen met corpsstudenten uit 
Delft. Die hadden gewoon een heel ander leven. 

Ze kwamen uit Heemstede, Bloemendaal, die kant op, het Gooi. Er zat zelfs een meis-
je uit Luxemburg in die groep’.  
 
In Cyrilla’s tijd is Huis te Lande geen internaat meer. ‘We zijn weleens in de oude 
villa geweest en verbaasden ons erover, dat vóór ons hier meisjes woonden en er ook 
les kregen’, vult zij aan, ‘maar er waren in mijn tijd wel veel meisjes op kamers in 
Rijswijk en omgeving’. 
 
 
VERBONDENHEID 
 
Van feesten en vieringen – Huis te Lande heeft een an-
troposofische inslag – kan Cyrilla zich niet veel herinne-
ren. ‘Ik ben niet zo’n feestnummer.’ Ze voegt eraan toe: 
‘Wel ondernamen we veel. We hadden vaak excursies. 
We gingen bijvoorbeeld voor het vak bloemsierkunst 
naar Mobach, een pottenbakkerij in Utrecht. Toneel-
stukken woonden we bij. Met de hele klas organiseerden 
we weleens een weekendje weg, zoals naar mijn klasge-
noot Dorien te Bokkel. Haar vader had een grote boerde-
rij in Winterswijk. In de buurt daarvan was een grote schuur. Daar sliepen we in 
slaapzakken op het stro. Buiten werd gekokkereld. Er stonden grote tafels waaraan we 
aten.  
  

 
Cyrilla op de verjaardag van Ingrid Stoevelaar in 
Aalten (1976) 

 
Cyrilla op haar verjaardagsfeestje in 
Calverley Hotel te Turnbridge Wells 

 
Kunstaardewerkfabriek Mobach te 
Utrecht 
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We bezochten een kaasmakerij of gingen naar het moeras-
gebied op de grens van Nederland en Duitsland waar zeld-
zame plantjes groeiden. Heel bijzonder was, dat we door 
de vader van Dorien met tractor en aanhangwagen van 
station Winterswijk werden opgehaald en er na afloop 
weer naar toe gebracht werden’. 
 
 

 
 
EEN VRIENDIN VOOR HET LEVEN 
 
Aan haar klasgenoten houdt Cyrilla uiteindelijk een goede vriendin over: Agnes. Tij-
dens haar schooltijd op Huis te Lande woont Agnes op kamers aan het Julialaantje. 
Regelmatig logeert Cyrilla bij haar. Ook als Agnes later met haar vriend in Maarn een 
zelf opgeknapte boerderij bewoont met een prachtige tuin er omheen, gaat Cyrilla er 
graag in de grote vakantie naar toe. De beide vriendinnen wandelen en fietsen er vol-
op, bij voorkeur in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug. ‘Toen we kinderen kregen 
gingen die ook mee’, voegt Cyrilla eraan toe. Omgekeerd komt Agnes graag naar het 
Westland en blijkt het strand een favoriete bestemming. ‘Toen onze oudste dochter 
een opleiding in Zeist ging volgen’, aldus Cyrilla, ‘mocht ze door de week overnach-
ten bij Agnes. Ze ging zelfs met haar mee op vakantie. Zelf ben ik ook verschillende 
keren met Agnes op reis geweest, naar Florence en Chartres, of we gingen samen een 
weekend lopen. Nu Agnes in Zweden woont, hebben we nog steeds contact. Ik ben er 
zo’n vier keer geweest. Afgelopen september is ze getrouwd. Ik heb dat allemaal mee 
mogen maken.’ 
 
 
TERUG NAAR HET WESTLAND 
 
Cyrilla verlaat in 1978 de opleiding. Aan het eind van hetzelfde jaar trouwt ze met 
Paul. In februari 1979 verhuist ze met hem naar Middelburg. Cyrilla komt bij een 
hovenier terecht. ‘Ik heb er ontzettend leuke dingen gedaan, zoals daktuinen aanleg-
gen. Daarna heb ik in een tuincentrum gewerkt. Ik maakte deel uit van een gezellig 
clubje, maar het bedrijf zelf was wat rommelig. De eigenaar had er nog kassen achter 
waarin hij anjers teelde. Die man was ook jager. Als ik ’s ochtends om acht uur be-
gon, kwam hij net terug van de jacht. Z’n jachthonden gingen de kennel weer in. 
Maar ik zie hem nóg staan met de hazen over zijn schouder. Ik kon er maar niet aan 
wennen.’ 
Na twee jaar keren Cyrilla en Paul terug naar het Westland. Na Kwintsheul en Wate-
ringen komen ze uiteindelijk in ’s-Gravenzande te wonen. Ze bewerken er een stuk 
grond met een grote kas erop. Hoewel ze er niet van hoeven te leven, telen ze er met 
plezier bloemen en groenten die bovendien geveild worden. Cyrilla: ‘Mijn vader vond 
het erg leuk, dat we nog een tuin hadden. Samen met mijn moeder kwam hij graag 
helpen bossen of op de kinderen passen als Paul en ik het druk hadden met planten.  
  

 
Voor de terugreis naar station 
Winterswijk 
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Daar kon hij echt van genieten. Die groene tijd heb ik zeer gewaardeerd. Het werk op 
zich was leuk, maar ik vond het verschrikkelijk dat we vergif gebruikten. Op een be-
paald moment werden de opbrengsten minder en de kosten hoger. En in 1997 over-
leed mijn vader. Toen zijn we gestopt met telen. De kas werd grotendeels afgebroken. 
Er hebben op het land nog schapen, geiten en kippen gelopen’. 
 
 
GROEN 
 
Tussen 1999 en 2004 volgt Cyrilla een opleiding voor kunstzinnig muziektherapeut. 
‘Tijdens de opleiding had ik het idee om ‘het groen’ met muziek te combineren. Maar 
tijdens de opleiding kwam ik erachter dat mijn gehoor achteruit gegaan was. Dus mu-
ziektherapeut ben ik niet geworden. Maar ‘groen’, de natuur, de aarde zijn nog steeds 
belangrijk voor me. Dat we een deel zijn van het geheel, dat we allemaal met elkaar 
en met de aarde verbonden zijn, daarvan ben ik overtuigd.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 


