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ANT POST: 20 JAAR PLEZIER  
OP ‘HUIS TE LANDE’   

  
Frans Holtkamp 

 
 

 
‘Er kunnen wellicht wat exacte gegevens van data 
en dergelijke niet geheel kloppen, maar ik heb geen 
archief om te kunnen raadplegen,’ zegt Ant Post 
aan het begin van het interview. Van huis uit weten-
schapper, gepromoveerd in de faculteit wis- en na-
tuurkunde (biologie), is zij gewend exact te denken.  
Het interview vindt in de nazomer van 2013 plaats 
in haar lichte en ruime appartement vlakbij het 
Haagse Clingendael. 
 

Ant Post was van 1963 tot en met 1983 de derde directrice van Huis te Lande, de eer-
ste ‘Middelbare Tuinbouwschool voor Meisjes’ in Nederland. Met grote betrokken-
heid gaf ze vorm aan de idealen die Jacoba Hingst en haar vriendin Cornelia Pompe in 
1907 voor ogen stonden. 
Jacoba Hingst had een missie: het tuinbouwonderwijs, dat aan het begin van de 20ste 
eeuw nog steeds een mannenbolwerk was, openbreken voor meisjes. Heel haar ver-
mogen had ze ervoor over. Dertig jaar was Jacoba de bezielende kracht van de door 
haar gestichte school Huis te Lande. In een interview in het tijdschrift Buiten in 1907 
lichtte zij de doelgroep van deze unieke opleiding nader toe: 
 
Ziet eens, er is tegenwoordig een ware trek naar buiten. (.....) Hoeveel jonge meisjes 
zijn er niet, wier toekomst het wezen zal om op het land in een of ander dorp te wo-
nen; hoevelen zijn er niet, die verloofd zijn met een aanstaand predikant of notaris. Zij 
zullen allen in het bezit komen van een grotere of kleinere tuin. (.....) Voor zulke 
meisjes is onze inrichting bestemd. 1  
 
In 1937 volgde mevrouw H.E. Casparé haar op. Na 26 jaar, in 1963, nam Ant het es-
tafettestokje over. Twintig jaar had ze dat met plezier in handen. We laten Ant daar-
over nu zélf aan het woord. 
 
 
Jeugd en studie  
Ik ben op 21 augustus 1922 in Groningen geboren. Als Anna, alléén maar Anna. Over 
enkele maanden hoop ik 91 te worden.  
Na mijn hbs-b ben ik biologie gaan studeren. Genetica interesseerde me enorm. Ik 
wilde kweekster worden en zou daarvoor naar de ‘Landbouw Hogeschool’ in Wage-
ningen moeten, maar Wageningen was in 1941 door de oorlogshandelingen erg be-
schadigd. Ik ben toen aan de slag gegaan bij een achterneef van mij, die een groente- 
en fruitbedrijf aan de Dokkumer Trekweg in Leeuwarden had. Op dat moment dach-
ten ze thuis: ‘Nou, het gaat wel over met die ideeën van haar om kweekster te wor-
den’.  Maar het ging niet over.  Mijn  neef  was  tuinbouwvakonderwijzer en die advi- 
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seerde me om met de tuinbouwconsulent in Leeuwarden te gaan praten. Deze raadde 
mij aan eerst biologie te gaan studeren. ‘Je kunt altijd nog naar Wageningen gaan.’ 
Zo begon ik in Groningen aan mijn studie biologie. Maar in februari 1943 werd, van-
wege de oorlog, ook daar de universiteit gesloten. Professor M.J. Sirks van genetica 
vroeg me toen als ‘knechtje’ te komen helpen in de genetische proeftuin. Tussen het 
wetenschappelijke werk door verbouwden we ook wel aardappels, niet voor onder-
zoek, maar voor onze hongerige magen. 
 
Na de oorlog ben ik weer aan het studeren geslagen. Toen brak de tijd van stagelopen 
aan, van het werken aan een doctoraal onderwerp. Daarbij wilde ik toch weer die 
tuinbouwkant op. Eén van onze assistenten werkte als entomoloog in Zeeland, op 
‘Zeelands Proeftuin’, en had het er geweldig naar zijn zin. Dus ik vertelde professor 
Sirks, dat ik ook graag naar Zeelands Proeftuin wilde. Helaas kon dat niet via de uni-
versiteit in Groningen, want die specialisatie had men daar toen niet. Daarom hebben 
ze me overgeheveld naar Leiden. Ik kwam er bij professor D.J. Kuenen terecht, een 
fantastische man. Hij had een prachtig onderwerp voor me in Zeeland: de ‘biologie 
van de appelzaagwesp’. Een zomer lang, drie maanden, heb ik eraan gewerkt. Ik vond 
het er heerlijk: theorie én praktijk! Daarom ben ik wat langer gebleven om met de 
pluk te helpen, totdat ik weer college moest lopen. Dat heb ik nog een jaar gedaan en 
in 1951 ben ik afgestudeerd. Professor Kuenen vroeg me toen of ik nog een onder-
werp voor hem wilde uitvoeren. Ik zei: ‘Graag!’ Maar er was geen geld. Dat moest 
eerst door verschillende biologische instituten bij elkaar gekrabbeld worden. Dat lukte 
en zo kon ik eindelijk met mijn onderzoek beginnen naar de invloed van cultuurmaat-
regelen op de populatieontwikkeling van de fruitspintmijt in de fruitteelt. Dat onder-
zoek moest van de grond af aan opgezet worden. We hadden een leuk stel jonge men-
sen op het laboratorium. Ik heb er een fantastische tijd mee gehad. Zeelands Proeftuin 
is op een gegeven moment uitgebreid en de naam is veranderd in ‘Proefstation voor 
de Fruitteelt.’ 
 
Ik zat begin 1953 ook in Zeeland en heb de watersnoodramp intens meebeleefd. Ruim 
een maand hebben we, drie jonge onderzoekers, voor het Rode Kruis gewerkt. Ik heb 
bijvoorbeeld geholpen om een kaartsysteem op te zetten voor het opsporen van ver-
miste personen. Ik hoorde echt bij de Zeeuwen. 
Het onderzoek naar de fruitspinmijt bleek geschikt als promotieonderwerp en dus ben 
ik gepromoveerd bij professor Kuenen in Leiden. 2 Dat was een heel speciale dag. Ik 
dacht in Zeeland verder te gaan met mijn onderzoek, maar het liep anders. 

  

 
Titel op voorblad proefschrift van Ant Post 
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Naar Rijswijk 
Mevrouw Casparé belde mij op met de vraag of ik haar wilde opvolgen als directeur 
van Huis te Lande. Ik ontmoette haar vaak op de ‘Plantenziektendagen’, die ieder jaar 
in Wageningen werden gehouden. Bovendien was ik al een paar keer als gecommit-
teerde op Huis te Lande geweest, dus ik kende de sfeer. Maar ik zei: ‘Ik zal erover 
nadenken, mevrouw Casparé’. Ik legde de hoorn op de haak en zei tegen de collega’s 
met wie ik juist werkoverleg had: ‘Nou, ik blijf liever in Zeeland!’ Maar die manne-
lijke collega’s antwoordden: ‘Ant, je zou verder om je heen moeten kijken, want het 
is voor een vrouw natuurlijk veel moeilijker hier een leidende positie te krijgen dan 
voor een man. Assistenten en afdelingshoofden van de instituten zijn door de bank 
genomen mannen en er staan er nog genoeg in de rij’. Dat was in 1962 en geld om 
met mijn onderzoek verder te gaan, was er in die tijd niet. We waren met het onder-
werp eigenlijk tien jaar te vroeg.  
Ik heb toen met professor Kuenen gesproken, met de directeur van het ‘Instituut voor 
Plantenziektenkundig Onderzoek’ (IPO) over mijn onderzoek en met mijn contactper-
soon bij de Landbouworganisatie TNO die mijn promotieonderzoek had betaald en zij 
raadden mij aan de plussen en minnen eens goed naast elkaar te zetten. Uiteindelijk 
heb ik besloten om toch naar Huis te Lande te gaan. 
Het was ook voor het eerst dat ik solliciteerde. Er solliciteerde nog iemand, ook een 
‘Leienaar’. Ze hebben uiteindelijk toch voor mij gekozen, omdat ik een vrouw was? 
Ze dachten kennelijk: ‘Dit wordt de derde vrouw voor Huis te Lande’. Zo ben ik in 
Rijswijk gekomen. 
 
 
Mevrouw Casparé 
Van mei tot september 1963 werd ik door mevrouw Casparé ingewerkt. Na drie 
maanden nam ik het van haar over, want zij ging toen met pensioen. Mevrouw Caspa-
ré was een buitengewoon enthousiaste figuur, gemakkelijk in contacten leggen met 
mensen. Zij was antroposofe en wilde, héél fundamenteel, op school de biologisch-
dynamische productiemethode van de gewassen doorvoeren. Eigenlijk was het wel 

grappig: de interesse van 
Jacoba Hingst ging in het 
bijzonder uit naar de ge-
schiedenis van de tuin-
kunst en van de tuinarchi-
tectuur, terwijl mevrouw 
Casparé de bodem en de 
gewassen meer toegedaan 
was.  
Maar haar grote verdienste 
is, dat zij de school goed 
door de oorlog heeft ge-
loodst. In 1944 werd het 
gebouw aan de Van Vre-
denburchweg 150 door de 
Duitsers gevorderd en in 

de tuin werd een tankgracht gegraven. Het huis werd door de Duitsers volkomen uit-
geleefd. Zij woonde daar eigenlijk, maar moest eruit. Ze is toen in een schaftlokaal – 
dat was een houten huisje in de tuin, het latere ‘Houtvat’ – gaan wonen. Ze sliep er op  
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een veldbed. Ze heeft er ook nog onderduikers gehad. Zo lang mogelijk heeft ze er-
voor gezorgd, dat de kassen functioneerden zo goed als het ging. Na de oorlog is ze 
heel moedig meteen met de opbouw begonnen. In 1954 – de school werd toen veel te 
klein, want het aantal leerlingen groeide sterk na de oorlog – heeft ze eindelijk het 
eerste schoolgebouw gekregen met drie lokalen. Het was een echt schoolgebouw. 
In 1963 heeft ze nog een een nieuwe kas kunnen bouwen. Die is overigens in mijn tijd 
al weer afgebroken. Maar ze heeft zich inderdaad voor die school geweldig ingespan-
nen. Ze had soms minder goede contacten met het bestuur, door haar belangstelling 
voor de biologisch-dynamische productiemethode van de gewassen. Het bestuur ge-
loofde daar niet zo in. 
 
 
Jacoba Hingst 
Ik wil graag iets over Jacoba Hingst vertellen, de eerste directrice van Huis te Lande. 
Samen met mejuffrouw Pompe runde zij de school. Hoe zij elkaar hebben leren ken-
nen? Jacoba Hingst was op de ‘Nationale Vrouwententoonstelling’ in 1898. Zij stond 
met mejuffrouw Pompe in het bloemenvak. Mejuffrouw Pompe werkte op de orchi-
deeënkwekerij van haar zwager. Jacoba Hingst kon meteen geweldig goed met haar 
opschieten en zo is er een band ontstaan. Het bleek dat er ontzettend veel jonge vrou-
wen kwamen, meisjes die vroegen of er ook een tuinbouwopleiding voor hén was. Je 
had wel een tuinbouwschool in Lisse, Aalsmeer en in Frederiksoord, maar die namen 
geen meisjes aan.  
Toen is Jacoba begonnen met 
de voorbereidingen voor het 
stichten van een school in 
Rijswijk. Het was een vrouw 
met een geweldige visie en 
een groot doorzettingsver-
mogen. Ze zocht contact met 
de gemeente om grond te ko-
pen. Het werd een stuk van 
drie hectare aan de Van Vre-
denburchweg. Daar heeft ze 
twee villa’s op laten bouwen, 
villa Huis te Lande en later 
ook ‘Huis te Velde’, meer 
naar achteren in de tuin. Ook 
is ze direct begonnen met het 
bouwen van kassen. Voor tuinarchitectuur had ze een bijzondere belangstelling, tuin-
tekenen lag haar na aan het hart. In haar tijd waren er twee personen die daar les in 
gaven, mejuffrouw Neurdenburg en mejuffrouw Boon. De laatste heb ik ook nog 
ontmoet. Mejuffrouw Hingst gaf verder de theoretische vakken en mejuffrouw Pompe 
de praktische. Na een paar jaar moest mejuffrouw Pompe echter wegens ziekte de 
school verlaten en zij overleed spoedig daarna. 
In 1915, toen mejuffrouw Hingst al acht jaar bezig was, meende ze dat het onderwijs 
op school goed genoeg geregeld was en stelde ze een Raad van Bestuur in. Daarvoor 
vroeg ze allemaal deskundigen, bijvoorbeeld professor Westerdijk uit Baarn en later 
professor Sirks. Maar ook mensen uit de praktijk trok ze aan, zoals hortulanus De Wit 
uit Leiden en de hortulanus van de Dierentuin in Den Haag. Die hebben haar advies 
gegeven. 
  

 
Huis te Lande anno 2013 
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Ze was de school zó ongelofelijk toe-
gedaan, dat ze al haar geld erin stopte. 
Ze kreeg in 1919 voor het eerst zélf 
een klein salaris. In 1922 werd voor 
het eerst financiële hulp ingeroepen 
bij het departement. De kosten waren 
als particulier niet meer op te brengen. 
De schoolgeldregeling veranderde en 
Huis te Lande werd daardoor ook voor 
meer meisjes toegankelijk. 
Het embleem van Huis te Lande was 
de zonnebloem, een combinatie van 
buis- en lintbloempjes. Die verschillen 
van vorm en wezen, maar ze zijn toch 
samen één geheel. Dat vond zij, met al 
die verschillende meisjes, die uit alle 

hoeken van het land kwamen, prachtig. En het motto van de school was ‘Zien groeien 
doet groeien’. Ongelofelijk! 
Nu is het bijzondere, dat ze in de statuten van de Raad van Bestuur liet opnemen, dat 
er in 1950 en iedere dertig jaar daarna gecontroleerd moest worden of de opleiding 
nog aan de eisen van de tijd voldeed. Jacoba veronderstelde, dat na vele jaren de tuin-
bouwschool wel eens ‘uit de tijd kon geraken’. Dat heeft ze goed voorzien, want als je 
nu ziet hoe de tuinbouwschool is veranderd, dan heeft ze toch gelijk gekregen. Daar 
heeft zij in de statuten dus al op gewezen. Ze was inderdaad een vrouw met visie. 
Nadat ze met pensioen gegaan was, veranderde de Raad van Bestuur ter ere van haar 
zijn naam in de Jacoba Hingst Stichting.  
 
 
De meisjes 
Er was in de tijd van Jacoba Hingst in de tuinbouwsector geen opleiding voor meisjes, 
terwijl er wél behoefte aan was. Jacoba is er mee begonnen, maar dat was, zeker in 
het begin, een kostbare kwestie. Die meisjes moesten uit het hele land naar Rijswijk 
komen en daar kost en inwoning zien te vinden. Vandaar ook dat er vooral meisjes uit 
hogere kringen naar Huis te Lande kwamen of, liever gezegd, dochters van toch wel 
kapitaalkrachtige ouders. Bovendien hadden ze vaak een betere opleiding. Ze moesten 
vooral later zelfstandig een beroep kunnen uitoefenen en het was ook belangrijk dat 
ze, ‘als ze met een predikant of een kweker zouden huwen, dan ook de tuin konden 
onderhouden of eventueel zélf een tuintje zouden kunnen beginnen’, zoals Jacoba 
schreef. Toen ik in 1963 aantrad speelde dat niet meer. 
  
 
Modernisering 
Ik was vóór 1963 verschillende keren op Huis te Lande geweest als gecommitteerde 
en had de indruk dat de school wat gemoderniseerd moest worden, zowel op het ge-
bied van de leerstof als op dat van het gereedschap dat in de tuin gebruikt werd. Er 
was bijvoorbeeld geen frees om een groter stuk grond om te werken. De inspecteur 
van het Landbouwonderwijs, ir. P.Doornbos – hij is later een grote vriend van me 
geworden – stond volkomen achter de modernisering. 3  
  

 
Gevelsteen Huis te Lande met bekende spreuk van Jacoba Hingst 
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Het punt was dat het bij de rijksscholen veel gemakkelijker ging. Wij waren een bij-
zondere school: het moest allemaal via het bestuur gaan. Ik heb de frees en dergelijke 
erdoor gekregen, maar het was niet eenvoudig om de mensen daarmee aan het werk te 
zetten. Als je iemand opvolgt, dat heb ik wel begrepen, is het logischerwijs heel moei-
lijk voor het personeel om een nieuwe koers te aanvaarden. Dat duurt even. 
De modernisering verliep niet zo gemakkelijk, ook al omdat het bestuur een regenten-
club was. Ik was het proefstation in Zeeland gewend, waar alleen maar jonge mensen 
werkten. In Rijswijk werd ik met dat regentenbestuur geconfronteerd. Na een heerlij-
ke lunch, verzorgd door mevrouw Lagerwey, de huishoudster, begon de vergadering. 
Op een bepaald moment werd rond 17.00 uur de directrice binnen gevraagd en die 
moest dan aanhoren wat het bestuur besloten had. Toen ik dát meemaakte zei ik tegen 
mevrouw Casparé: ‘Daar kan ik niet mee leven’. Ik heb het aanhangig gemaakt toen 
zij weg was. Er was één man in het bestuur, die er absoluut op tegen was dat de direc-
trice tijdens de vergadering aanwezig zou zijn. Deze, de penningmeester, was een 
ambtenaar van een ministerie. Die kwam iedere veertien dagen de kas controleren en 
als er een stuiver verschil was, dan stond de boel op zijn kop. Het hele financiële be-
heer moest opnieuw worden opgezet. Via mijn broer had ik gelukkig een goede ac-
countant gevonden. ‘Landbouwonderwijs’ stond direct achter mijn plannen, maar ik 
moest het wél allemaal via het bestuur geregeld krijgen. Uiteindelijk, doordat onder 
andere ir. A. Raad, die toen ook al in het bestuur zat, achter mij stond, mocht ik ge-
woon bij de vergaderingen zijn. De penningmeester ging weg, want die bleef tégen 
mijn aanwezigheid. Het was: ‘Zij eruit of ik eruit’. Het was natuurlijk gemakkelijker 
om een nieuwe penningmeester te krijgen dan een directeur, denk ik. Dus is er een 
andere penningmeester gekomen. Daar ging het financiële beheer verder goed mee.’ 
 
 
Internaat 
Toen ik directrice werd, had de school nog een internaat. Dat was in de oude villa aan 
de Van Vredenburchweg gevestigd. Vroeger waren daar veel leerlingen intern. Jacoba 
woonde in Huis te Velde áchter in de tuin, mevrouw Lagerwey was met haar dochter 
gehuisvest in die oude villa. Daar woonden ook de leerlingen op de zolderkamers en 
beneden werd les gegeven. Mevrouw Lagerwey zorgde voor het eten, óók voor de 
meisjes die op kamers waren in Rijswijk. Ze kookte meestal voor zo’n 20 leerlingen. 
Er werd tussen de middag warm gegeten. Ze bereidde ook een warme maaltijd voor 
de bestuursvergaderingen en soms bij bijzondere gelegenheden. Op een gegeven mo-
ment is mevrouw Lagerwey in verband met haar leeftijd weggegaan.  
Er woonden toen nog enkele meisjes boven op de zolder. Die kwamen van ver, van 
wie één uit Groningen, dus het was wel plezierig dat ze intern konden zijn. Maar er 
kwam geen nieuwe huishoudster meer. Er was geen geld voor. Daar kwam nog bij dat 
we op last van de brandweer een brandtrap moesten laten maken aan de buitenkant 
van het gebouw, zodat de leerlingen bij brand eruit konden. Dat was natuurlijk niet te 
verteren: jonge meisjes boven op zolder en dan buiten zo’n trap er naar toe … Die 
verantwoording konden we als school niet nemen en toen is het internaat opgeheven. 
De meisjes waren bovendien zelfstandiger dan ooit: ze gingen gewoon ergens in de 
kost of op kamers. 
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Mammoetwet 
Op 1 augustus 1968 trad de Mammoetwet van minister Cals in werking. Die heeft 
voor onze school heel positieve gevolgen gehad, want met het invoeren van het pro-
gramma van die wet voldeed de opleiding volledig aan de eisen van de ‘Vestigings-
wet Bedrijven’. Ik heb daar stevige discussies over gehad, want het bestaande pro-
gramma van Huis te Lande moest ervoor op de schop. Een heleboel praktijklessen 
kwamen te vervallen en theoretische vakken – Nederlands, Engels, maatschappijleer 
en economie – werden ingevoerd. Daartegen kwamen én leraren én leerlingen én oud-
leerlingen – de ‘Oud Leerlingen Vereniging’ heeft bij ons altijd een grote stem in het 
kapittel gehad – in opstand. Met de oud-leerlingen heb ik er een aparte vergadering 
over gehad. Maar het ging natuurlijk toch door. Ik vond het zó belangrijk, dat ik het 
ook heel goed kon verdedigen. Ik heb de betrokken groepen kunnen overtuigen: de 
afgestudeerden zouden voortaan voldoen aan de eisen van de vestigingwet, dus kon-
den ze zelf een bedrijf beginnen. En de doorstroming naar het hbo werd gemakkelij-
ker. Dat was heel positief. 
Het oude programma voorzag in het onderhoud van de tuin en de composthoop: dat 
was elke morgen van 8.30 tot 9.30 uur, maar deze praktijk werd geschrapt. Voor 
sommigen was dat moeilijk te verteren. De vrije zaterdag vonden wíj heel vervelend, 
want dan werd er altijd door de leerlingen onderhoud gepleegd. Nu moesten de tuin-
lieden dat gaan doen. Maar de leerlingen vonden de invoering van die vrije zaterdag 
natuurlijk heerlijk, vooral degenen die, ver van huis, op kamers waren. 
 
 
Meer leerlingen 
Eerst kregen we even een daling in het aantal leerlingen, omdat de vierde klas weg 
viel. Onze opleiding duurde drie-en-een-half jaar. In het derde jaar liepen de leer-
lingen een half jaar stage. In september kwamen ze dan terug en deden in die maand 
het praktisch eindexamen en in december het theoretisch eindexamen. En dat werkte 
erg prettig. Maar door de Mammoetwet moest die kop ervan af. 
De grotere welvaart speelde later een rol in de toename van het aantal leerlingen, bo-
vendien kwamen er veel meer leerlingen uit de regio. En er waren meer gegadigden 
voor de vervolgopleiding. Dat speelde allemaal mee. 
In die tijd werd je na drie jaar mavo, drie jaar havo of het eindexamen van de lagere 
tuinbouwschool in de eerste klas toegelaten. Als je je havo-, atheneum- of gymna-
siumdiploma had, kon je in de tweede klas komen, maar er moesten dan wel exacte 
vakken in je pakket zitten. Die vakken werden in de eerste klas al gegeven, want als je 
die niet in je vooropleiding gevolgd had, kon je lessen in bodemkunde, bemesting of 
scheikunde niet volgen. Het werkte wel goed om leerlingen in de tweede klas te plaat-
sen, maar dan moesten ze de teeltvakken inhalen.  
 
 
Familiair 
Vroeger was het zo, dat de ‘arbeiders’ die bij ons werkten – een vreselijk woord! – ‘u’ 
zeiden tegen de meisjes. Dat was niet meer in mijn tijd. Maar de leraren waren altijd 
nog ‘meneer’. De jaren zeventig brachten daar verandering in. Deze jaren waren niet 
gemakkelijk in het onderwijs. 
Ik wil in dat verband nog een mooi verhaal kwijt: er kwam een leerling bij me en die 
zei: ‘Ik ben er uitgestuurd door meneer Oudshoorn’. Ik vroeg: ‘Hoe is dát mogelijk?’  
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‘Ja,’ zei ze, ‘hij zei wat en toen zei ik: ‘Hou op met je gezeik’. Ik vroeg haar: ‘Wat 
betekent dat woord?’ Ze zei: ‘Ik weet het niet’. ‘Nou, waarom zei je het dan? Je gaat 
nu naar meneer Oudshoorn en je biedt je excuses aan. Dingen zeggen zonder te weten 
wat het heeft te betekenen, dat moet je niet doen.’ Wim Oudshoorn was een schat van 
een man, maar je moest wél werken bij hem. Ik sprak hem erop aan en zei tegen hem: 
‘Doordat de leerlingen ‘je’ en ‘jij’ mogen zeggen, hebben ze geen idee meer dat jij 
wat anders bent dan Jan, Piet of Klaas’. 
      
 
Beroepen na de opleiding 
Onze afgestudeerden zijn overal terecht gekomen: in het onderwijs, bij het nijver-
heidsonderwijs, bij de ‘Huishoudelijke Voorlichting Ten Plattelande’, bij de gemeen-
telijke plantsoenendienst enzovoort.  
Eén oud-leerlinge van mij is hortulanus geworden in Leiden. En toen ze 70 werd is er 
een symposium voor haar georganiseerd over de tulp. Er is zelfs een tulp naar haar 
genoemd. 
Er zijn ook oud-leerlingen die tuinenreizen gingen organiseren. Dat is ook zeer zelf-
standig werk. De voorzitter van de ‘Nederlandse Tuinen Stichting’ is een ‘oud-Huis-
te-Lander’. Ze leerden in elk geval zelfstandig zijn. 
Velen zijn het onderwijs in gegaan. Daarom moet ik nog iets vertellen: aanvankelijk 
hadden we pedagogiek en psychologie in de opleiding, zodat de leerlingen later ook 
konden gaan werken bij het nijverheidsonderwijs. Maar door de Mammoetwet werden 
die vakken afgeschaft. Tegelijkertijd constateerden we, dat veel oud-leerlingen lerares 
in het nijverheidsonderwijs waren of lerares bij de Stichting Voorlichting ten Platte-
lande en hun werk met plezier deden. Toen hebben we weer een cursus in die vakken 
georganiseerd, maar buíten schoolverband. Degenen die liever het onderwijs in wil-
den, waren daarmee geholpen. Alleen moesten ze extra biologielessen volgen, omdat 
bij ons de biologie op plantkunde gericht was. Toentertijd gaf het ‘Museum voor On-
derwijs’, nu het ‘Museon’, cursussen biologie.  
 
 
Open tuinen 
Ik denk ook nog aan iets anders: het openstellen van je eigen tuin tijdens de zoge-
naamde ‘Open-Tuinendagen’. Mevrouw C. Taudin Chabot verzorgde het vak ‘tuin-
kunstgeschiedenis’ en na haar gaf Maaike Desmarets er les in. We gingen ieder jaar 
historische tuinen bezoeken met de leerlingen van de tweede klas. Eerst was het 
Frankrijk, maar naderhand Engeland, want daar heb je veel meer variatie wat betreft 
de architectuur en de keuze van bloemen. Dat was een geweldige aanvulling op de 
leerstof en de leerlingen moesten er altijd een verslag over schrijven. Mevrouw Cha-
bot publiceerde in 1968 een folder, Wegwijzer naar Oud-Hollandse Tuinen geheten. 
Dat is het begin geweest van al die boekwerken over open tuinen in Nederland. Na 
die Wegwijzer heeft ze de Iona Tuinengids geschreven. Die was veel uitgebreider. 
‘Groei en Bloei’ heeft tenslotte het geheel overgenomen onder de naam Open Tuinen 
in Nederland. En nu zijn er talloze organisaties met boeken over open tuinen, maar de 
oorsprong ligt bij de folder van mevrouw Chabot. 
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Emancipatie 
Misschien heb ik wel een bijdrage geleverd aan de emancipatie van de vrouw, omdat 
ik zelf toch wel enigszins geëmancipeerd was. Ik moest het zélf zien te rooien, ik 
moest er zélf op af. De leerlingen zagen natuurlijk dat het kon. Ook door de opleiding 
gingen ze mogelijkheden tot zelfstandigheid leren zien. Vaak voerde ik gesprekken 
met leerlingen over hun toekomst. Ik gaf aan dat, als ze niet zouden trouwen, ze een 
baan moesten zoeken waar ze plezier in hadden.  
We hadden veel persoonlijke gesprekken met de leerlingen. Dat kon nog in die tijd. 
Er waren er nog niet zo veel. Toen ik wegging waren er 300. Mevrouw Casparé hield 
die gesprekken ook, maar van mejuffrouw Hingst weet ik het niet, waarschijnlijk wel. 
Leerlingen hebben wel eens tegen me gezegd: ‘U heeft geholpen met de emancipatie 
van de vrouw’. 
 
 
Gebouwen 
Wat betreft de nieuwbouw heb ik veel te maken gehad met Jan Droog. Hij werkte bij 
de gemeente en zat in het bestuur van de Jacoba Hingst Stichting. Ik kon geweldig 
met hem opschieten. Het bestuur heeft in die tijd de grond gekocht voor de nieuw-
bouw, want in de jaren 60 nam het aantal leerlingen toe. Daarom heeft het bestuur een 
nieuw gebouw gevraagd aan Landbouwonderwijs en daarvoor toestemming gekregen. 
Vervolgens ben ik met een heel goede architect langs allerlei tuinbouwscholen ge-
weest om te zien hoe zij aan de specifieke eisen voor dit onderwijs vorm gaven. Uit-
eindelijk ging de nieuwbouw niet door, want 
door de Mammoetwet was het aantal leerlingen 
even gedaald. En er moest bezuinigd worden.  
Er kwam wel een noodoplossing: een stacara-
van met twee lokalen en een lokaal in Huis te 
Velde, waar de conciërge toen woonde. In de 
Oranjerie hadden we nog een leslokaal op zol-
der. In de kelder van de Oranjerie stond een 
oude kachel die door een tuinman werd ge-
stookt. Op een keer plofte hij wéér toen er bo-
ven les werd gegeven. Ik heb toen een brief 
geschreven aan Landbouwonderwijs dat ik de 
verantwoordelijkheid niet wilde nemen als er brand uitbrak. Of dat geholpen heeft 
weet ik niet, maar uiteindelijk kregen we toestemming om een semipermanent ge-
bouw neer te zetten. Het was een heel prettig gebouw. Er zaten goede lokalen in, 
waaronder een goed scheikundelokaal met alle spullen die we nodig hadden. De ac-
comodatie was prima. 
We hadden nog oude druivenkassen. Die stonden zowat op instorten, dat was veel te 
gevaarlijk voor de leerlingen, evenals de platte bakken. 4 We hebben toen een stuk 
van de boomgaard opgeofferd voor nieuwe kassen en er is een praktijkloods geko-
men, zodat de leerlingen in de winter of met slecht weer binnen konden leren spitten 
en tuinen aanleggen enzovoort. 
Toen het aantal leerlingen bleef stijgen, zou er eindelijk een groot gebouw neergezet 
worden. Ik had zo hier en daar al gehoord, dat we jongens moesten aannemen. Rijs-
wijkse jongens moesten naar Breda voor ‘bloembindonderwijs’. Dat was te gek. Dus 
heb ik eerst Wim Oudshoorn, mijn adjunct, ervan overtuigd, dat we jongens moesten 
toelaten. Hij was er, evenals de leerlingen en leraren, tegen. 
  

 
‘Dierverzorging’ is een nieuw vak op het Wellant 
College. Daar wordt de voormalige oranjerie voor 
gebruikt. 
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Er was toen een ‘landbouwkamercommissie’ die onder andere over het toelaten van 
jongens zou discussiëren. Het bestuur van de leerlingenvereniging wilde erheen. Dat 
vond ik prima, dus heb ik een afspraak gemaakt voor de bijeenkomst van die commis-
sie. Je had de gezichten van die mannen – er zaten bijna allemaal mannen – moeten 
zien toen daar ’s morgens een groep jonge vrouwen binnenkwam. De vergadering liep 
uit. Mevrouw Ginjaar-Maas – zij was staatssecretaris van Onderwijs en ik kende haar 
gelukkig – nodigde ons uit voor de lunch. Want ze dacht kennelijk: ‘Dan kan ik eens 
met die leerlingen praten’. Ikzélf heb geen woord gezegd. De leerlingen waren aan het 
woord: ze vonden het niets als er jongens zouden worden toegelaten en de leraren ook 
niet.’s Middags was de eis bijzonder afgezwakt. De minister zei: ‘Als het bestuur van 
Huis te Lande wil, mag het overgaan tot het toelaten van jongens.’ Het bestuur was 
dus niet verplicht om dat te doen. Maar wij hadden reuze lol om de uitspraak van de 
minister. 
Voor mij was het wèl duidelijk, want ik zat in den lande in veel commissies die meer 
van deze tijd waren. De statuten van juffrouw Hingst moesten aangepast worden. We 
hebben heel wat gebokst, Wim en ik. Wim heb ik er van kunnen overtuigen, dat an-
ders de school eraan zou gaan. Ook aan de medewerkers, leerlingen en oud-leerlingen 
hebben we het uitgelegd. En het bestuur stond achter ons. 
Nog steeds nam het aantal leerlingen toe en weer zat er een verbouwing aan te komen. 
Dezelfde architect werd in de arm genomen, dus ik dacht: ‘Het wordt vast wel een 
leuk gebouw’. En dat werd het ook.  
 
 
VUT en pensioen 
In 1983, nog geen 65 jaar, ben ik gestopt als directrice van Huis te Lande. Mijn vader 
zei altijd: ‘Op het hoogtepunt van het feest moet je het verlaten’. Ik zag die verande-
ring aankomen en wéér nieuwbouw. Jongens op school, dát was het punt niet. Ik had 
het tenslotte zelf gewild. Maar ik dacht dat een jongere figuur waarschijnlijk meer 
geschikt zou zijn om die jonge mensen op te vangen.  
Ik heb het 75-jarig jubileum van de school nog mee mogen maken, echt feestelijk, en 
ik kreeg een lintje opgespeld door de directeur van het Landbouwonderwijs dr. ir. P. 
Schenk. Er was cabaret en er was een prachtige tentoonstelling, Kruid en Tuinen. Die 
is overgeheveld naar de Floriade. Toen heb ik uit handen van minister Braks een bo-
kaal of zoiets mogen ontvangen voor de educatieve opbouw van onze stand. Hulde 
dus aan onze leraren en leerlingen. In het cabaret werd natuurlijk veel over mij verteld 
en gezongen. Het was een prachtig slotakkoord van mijn loopbaan en een mooi begin 
van mijn VUT.  
 
Toch heb ik tot mijn 65ste gewerkt. Eerst ben ik er even tussenuit geweest. Daarna heb 
ik een jaar andere dingen gedaan, onder andere een biologenactiviteit georganiseerd, 
maar toen ik in 1985 in Wales was, kreeg ik een telefoontje van Landbouwonderwijs 
of ik directeur ad interim van de ‘Rijks Middelbare Tuinbouwschool’ in De Lier wilde 
worden, want daar was de directie afgetreden. Ik hield even een slag om de arm. Uit-
eindelijk heb ik toegestemd, alleen als de leraren achter mij zouden staan en dat deden 
zij.  
Ook Huis Te Lande was inmiddels begonnen met nieuwbouw en met Rob van Seters 
samen hebben we de hele inrichting verzorgd. Zo ben ik tot mijn 65ste toch bezig ge-
weest. 
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Marjolijn Pouw 
Ik ben opgevolgd door Marjolijn Pouw. Een goedlopende school heb ik aan haar over 
kunnen dragen. Maar adviezen geven, dat heb ik niet gedaan. Zoiets als een school 
goed leiden, dat moet je aanvoelen. Zij is een heel andere persoonlijkheid en boven-
dien heb ik geen invloed gehad op haar benoeming. Maar ik ben toen ik niet meer 
werkte met opzet verhuisd, want ik woonde aan de Steenvoordelaan met uitzicht op 
de school. Zo kon ik altijd zien of er licht brandde of dat er een raam openstond. Daar 
hebben ze mij bij mijn afscheid geweldig mee geplaagd, met gedichten waarin ik bij-
voorbeeld Rinus van den Dries opbelde, die op het terrein woonde, en vroeg of hij het 
raam wilde sluiten. We hadden namelijk ook al een paar keer inbraak gehad. Toen ik 
met de VUT en met pensioen was, ben ik er niet meer naar toe gegaan. Want mensen 
gaan dan gemakkelijk verhalen vertellen en dat is niet verstandig. Dus vandaar dat ik 
dacht: ‘Ik ga weg uit Rijswijk’. En ik wilde een huis met een tuin. 

 
De Jacoba Hingst Stichting in een ander jasje 
De Jacoba Hingst Stichting bestaat nog, maar werd bij de fusie die in het Wellant Col-
lege resulteerde, buitenspel gezet. Ze werd een zogenaamde slapende stichting. In 
januari 2012 werden de oud-medewerkers van Huis te Lande, waaronder ik, en het 
personeel van het Wellant College door de heer E. de Ridder, voorzitter van de stich-
ting, in Baarn uitgenodigd. Ik ging er heen met de gedachte, dat de stichting zichzelf 
zou opheffen. Maar dat bleek niet het geval. Ze werd veranderd in een fonds voor 
bijzondere projecten voor leerlingen van de locatie Rijswijk. Ik kreeg toen het woord 
en heb het bestuur bedankt voor deze geweldige doorstart. Ik gaf aan, dat Jacoba 
Hingst – ik vertelde dat al aan het begin van mijn verhaal – al voorzag dat haar invul-
ling van het tuinbouwonderwijs wel eens ‘uit de tijd kon geraken’ en dat ze in de sta-
tuten liet opnemen, dat er in 1950 en iedere dertig jaar daarna gekeken moest worden 
of de opleiding nog aan de eisen van de tijd voldeed. De vernieuwing van de Jacoba 
Hingst Stichting is in haar geest. 
 
 

 
Voorgangster H.E. Casparé, Ant Post en opvolgster Marjolijn Pouw tijdens het afscheid van Ant Post (1983) 
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Een plezierige terugblik 
Met plezier kijk ik terug op mijn jaren als directrice van Huis te Lande. Ik ben er 
vooral trots op, dat we zulke enthousiaste medewerkers hadden. Zonder anderen te-
kort te doen, wil ik enkelen van hen speciaal noemen, zoals Wim Oudshoorn met zijn 
boeken, mevrouw Chabot met haar excursies en Gerard Molenaar, de praktijkassis-
tent, die de Post Promenade bedacht heeft, het Jacoba Hingstlaantje, het Caspa-
rélaantje enzovoort. Onder andere daaruit blijkt de liefde voor de school.’ 
‘Ik zou nog veel meer kunnen noemen, zoals het contact met de leerlingen. Met ple-
zier denk ik aan de feesten op Huis te Lande, georganiseerd door de leerlingenvereni-
ging, zoals het ’Herfstfeest’. In mijn eerste jaren verschenen de leerlingen en hun 
partners in prachtige avondkleding, de meisjes met lange handschoenen enzovoort en 
zij kwamen hun partner aan ons voorstellen, aan mevrouw Casparé, mevrouw Lager-
wey en aan mij. In die feesten zag je de verandering van de tijden: de jaren 70 met de 
langharige vriendjes, een zo vies mogelijke outfit en later met bands als ‘Doe maar’. 
Goddank verliep alles toch goed. Heel bijzonder was dat onze school was uitgenodigd 
om, bij het defilé op 30 april ter ere van de 60ste verjaardag van koningin Juliana, een 
heel grote ‘60’ van witte planten op het gazon van Soestdijk te komen leggen.  
De leerlingenvereniging ging een blad uitgeven en dat blad moest een betekenisvolle 
naam krijgen. Er werd door de vereniging een prijsvraag uitgeschreven. Ik weet niet 
meer welk jaar het was. Een zekere Leonie kwam toen met de naam ‘Kom Post’, dus 
niet ‘compost’. Dit had een dubbele betekenis. Ik vond het erg bijzonder van haar. 
Maar toen ik weg was, is het natuurlijk veranderd in Compost met een C, want de 
leerlingen van toen kenden de voorgeschiedenis niet. 
De oud-leerlingenvereniging had óók een blad. Men is er in 1922 mee begonnen, dus 
het was net zo oud als ik. Maar ook bij het 60- en 70-jarig bestaan van die vereniging 
stonden er verhalen in van oud-leerlingen, bijvoorbeeld over hun werk. Maar ook 
verhalen over de klas waarin ze zaten, soms met alle namen erbij. Alles bij elkaar was 
het een heleboel lectuur over het leven op Huis te Lande en over hun leven erna.  
Toen de school 100 jaar bestond, heeft Aleid Claessen alles wat er van die bladen nog 
op school aanwezig was, aan Museum Rijswijk gegeven. Een verstandige zet, vind ik. 
 
Kortom, ik heb een fantastische baan gehad en dan ook nog dat lintje in 1982, een 
koninklijke onderscheiding bij het 75-jarig bestaan van de school. Ik zag dit ook als 
een ‘hommage’ aan de school, zoals ik toen zei. De burgemeester van Rijswijk was 
erbij, mevrouw Daamen-Van Houte. 
Nog steeds heb ik contact met het huidige Wellant College. Soms is er een afscheid 
en soms een bijzondere dag. Dan ga ik erheen. 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Huitsing, H.H., Tachtig jaar Huis te Lande 1907-1987, in: Kroniek, Orgaan van de Historische Vereniging Rijswijk, 1 (1988) 
p.2 
2 De volledige titel van het proefschrift van Ant luidt: ‘Effect of cultural measures on the population density of the fruit tree red 
spider mite, metatetranychus ulmi koch (acari, tetranychidae)’. 
3 De minister van Landbouw en Visserij - nu Economische zaken, Landbouw en Innovatie - was toentertijd verantwoordelijk 
voor de inhoud van het land- en tuinbouwonderwijs in Nederland. 
4 Bedoeld zijn lage bakken die van boven met grote horizontale ramen werden afgesloten. Eronder teelde men gewassen. In 
Westland sprak met van ‘plat glas’. 


