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TIEN PIONIERSJAREN OP ‘HUIS TE LANDE’ 
VAN OPRICHTING TOT PANORAMA 

 
Frans Holtkamp 

 
 
Het idee om een nationale tuinbouwschool voor meisjes te stichten ontstaat en 
rijpt tijdens de ‘Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898’ in Den 
Haag. Dit artikel gaat kort op die voorgeschiedenis in, maar vertelt vooral het 
verhaal van de eerste tien onderwijsjaren van ‘Huis te Lande’ in Rijswijk. Deze 
eerste, laatste en enige Nederlandse middelbare tuinbouwschool voor meisjes 
start in 1907 als particulier initiatief van de mejuffrouwen Jacoba Hingst en 
Cornelia Pompe. Het is een eliteschool die geheel naar de visie van de bevlogen 
dames ingericht en gerund wordt en die in de eerste jaren maar een handjevol 
jongedames trekt. Er gloort professionaliteit aan de horizon als de school in 1914 
een bestuur krijgt. Het artikel sluit af met de fotoreportage over Huis te Lande 
in het geïllustreerde tijdschrift Panorama, dit jaar precies een eeuw geleden! 
 
 
‘HEEL DEN HAAG HAD HET EROVER!’ 
 

Eind negentiende eeuw vindt een opmerkelijke gebeurtenis 
plaats tijdens wat nu de ‘eerste feministische golf’ wordt geno-
emd: de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 in 
Den Haag. De expositie beoogt vrouwenarbeid zo breed moge-
lijk zichtbaar maken. Om dat doel te bereiken denkt het bestuur, 
met Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk als voorzitter, 
aan een tentoonstelling in de zomermaanden van 1898 met twin-
tig afdelingen, ‘rubrieken’ gedoopt. 1 Deze zijn gewijd aan indu-
strie en nijverheid, landbouw, bloemen, hygiëne, maatschappe-
lijk werk, letteren en wetenschap, 
beeldende kunst enzovoort. Om al 
die rubrieken te huisvesten wordt een 

‘wegwerpgebouw’ ontworpen. Céciles echtgenoot Adriaan 
Goekoop, actief als projectontwikkelaar in Den Haag, stelt 
niet alleen grond maar ook zijn ploeg architecten, ingeni-
eur en ondernemers gratis beschikbaar. Wat de grond be-
treft gaat het om een stuk braak liggend en afgegraven 
duin op de hoek van de Scheveningseweg en wat nu de 
Eisenhowerlaan is. Het terrein dat beschikbaar komt voor 
hoofdgebouw, bijgebouwtjes, kampong en tuinen meet  
200 bij 156 meter (3,12 ha).  
 
Voor elke rubriek wordt een commissie in het leven geroepen. De vrijwilligers – sta-
tutair mogen dat alleen vrouwen zijn –  komen uit het hele land. Er moet veel voorbe-
reid worden: vanaf 1897 draait het raderwerk op volle toeren met niet minder dan 227 
vaste commissieleden. 
Cornelia Pompe, die op een orchideeënkwekerij werkzaam geweest zou zijn, treedt al 
vroeg toe tot de rubriekcommissie ‘Bloemenvak’. Floraminnende vrouwen in het hele 
land worden aangeschreven om tegen de zomer van 1898 planten, bloemen, zaden en 
bollen in te zenden.  
  

 
Aankondigingsposter Na-  
tionale Tentoonstelling 
van Vrouwenarbeid 1898 

 

 
Plattegrond tentoonstellingsterrein 
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Maar de commissie denkt ook aan 
bloemstukken van levende planten en 
bloemen, herbaria, boeken en losse 
bloemen. Deze laatste zullen dienen 
om het bloembinden te demonstreren.  
Bij de inzendingen gaat het niet om 
het mooiste, maar om ‘wat de vrouw 
van welken stand ook, meestal nog 
zonder bepaalde opleiding te hebben 
genoten, op dit gebied reeds vermag’, 
zoals de catalogus van de tentoonstel-
ling vermeldt.  
 

Er is veel werk te verzetten! Cornelia regelt van alles en nog wat binnen de rubriek-
commissie Bloemenvak, maar is ook veel tijd kwijt aan het tuinontwerp van het mid-
den- en voorterrein van het tijdelijke tentoonstellingsgebouw. Daarom worden nog 
enkele dames gevraagd om de rubriekcommissie Bloemenvak te versterken. Jacoba 
Hingst, woonachtig op adres Celebesstraat 93 in Den Haag, is er één van. Vermoede-
lijk kennen Cornelia en Jacoba elkaar al en wordt laatstgenoemde door Cornelia bij de 
‘presidente van de rubriekcommissie bloemvak’, Jeanne Caspers, aanbevolen. Die 
schrijft op 22 september 1897 aan Jacoba: ‘Het heeft u zeker al verwonderd nog niets 
van mij gehoord te hebben en toch heeft mij de tijding zoo verheugd die Cor Pompe 
mij bracht, dat ook u in onze commissie waart toegetreden’. 
 
De dames van de rubriekcommissie Bloemenvak hebben nog een ándere ambitie dan 
het braaf inrichten van hun eigen tentoonstellingsruimte: zij willen vrouwen en meis-
jes ‘opwekken’ om méér te doen dan alleen bloemschikken en boeketten maken. Mis-
schien komen ze daardoor op het idee om Frau Castner uit Berlijn voor een spreek-
beurt in de congreszaal uit te nodigen. Die runt in de Duitse hoofdstad een tuinbouw-
school voor meisjes. Daarnaast heeft men nóg enkele sprekers op het oog: mejuffrouw 
Amy de Leeuw, mevrouw Therese Stoven en mejuffrouw Van der Velden-Van Capel-
len. Zij allen dragen een vakopleiding tuinbouw voor meisjes een warm hart toe. Me-
vrouw Castner komt uiteindelijk niet, omdat ze overwerkt blijkt. Ze wordt door ande-
re spreeksters vervangen.  
De leden van de rubriekcommissie Bloemenvak regelen zelfs opleidingsplekken, bij-
voorbeeld op kwekerijen, voor meisjes die in de tuinbouw werkzaam willen zijn. 
Cornelia schrijft heel wat van die jongedames direct aan en steekt hen een hart onder 
de riem! 
 
De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1998 wordt door betrokkenen en 
pers als een groot succes beschouwd, ook al zullen niet alle Nederlandse feministen 
dat onderschrijven: Henriëtte Roland Holst-van der Schalk van de SDAP, bijvoor-
beeld, vindt dat men de ‘vrouw van het volk’ verraden heeft. Ze ziet het feminisme 
van de organiserende dames als een hobby van vrouwen uit de bourgeoisie die niet 
hoeven te werken. 
De tentoonstelling wordt door zo’n 90.000 mensen bezocht. Vrouwenarbeid is zicht-
baarder geworden dan ooit. Het batig saldo van ƒ 20.000 wordt besteed aan een vuri-
ge wens van Marie Jungius, tijdens de tentoonstelling secretaris van de rubriekcom-
missie Industrie: een Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. Zij richt het in 1901 op 
en wordt de eerste directrice. Het bureau blijft tot 1940 bestaan. 
 

 
Biljet van inschrijving door inzendsters 
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Berteke Waaldijk, historica en hoogleraar Taal- en cultuurstudies aan de Faculteit 
Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, is nú een ietwat andere mening 
toegedaan dan Henriëtte Roland Holst-van der Schalk toén: zij legt in de vijfde 
aflevering van de documentaireserie De IJzeren Eeuw – deze gaat over de 
negentiende eeuw in Nederland – uit wat een ongekend visueel spektakel de ten-
toonstelling is geweest, waarin het werk van filantropische dames van goede komaf 
samen wordt gepresenteerd met dat van arbeidersmeisjes. ‘Heel Den Haag had het 
erover’, aldus Waaldijk, die de tentoonstelling als een doorbraak in de 
vrouwenbeweging bestempelt. 
 
 
TUSSEN DEN HAAG EN RIJSWIJK 
 
Hoe vergaat het Jacoba en Cornelia ná de spraakmakende tentoonstelling in Den 
Haag? Jacoba vertrekt op 18 september 1902 ‘definitief’ vanuit Den Haag naar Lei-
den. Daar laat ze zich ten tweede male – de eerste keer dateert van 1899, kort na de 
tentoonstelling – als student biologie aan de Leidse Universiteit inschrijven. 2 Cornel-
ia, zo’n acht jaar ouder, gaat eveneens in Leiden studeren en voegt zich in 1902 bij 
Jacoba. Beide dames wonen een tijdlang op het adres Apothekersdijk 32. 3  Daar 
bevindt zich op dat moment het Leids Volkshuis, dat ook in een aantal appartementen 
voorziet. Emilie Charlotte Knappert, pionierster van het maatschappelijk werk in Ne-
derland en eveneens actief geweest op de Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid 1898, woont er ook. Zij is vanaf 1893 betrokken bij pogingen dit 
volkshuis op te richten. Het wordt geopend op 22 oktober 1899. Knappert is de eerste 
directrice. Alle activiteiten staan in het teken van de ‘verheffing’ van de arbeidende 
bevolking: deze wordt kennis en gemeenschapszin bijgebracht door allerhande cur-
sussen, lezingen, culturele uitvoeringen – er is een toneelzaal – en door kunstrepro-
ducties uit te lenen. Het kan geen toeval zijn dat Jacoba, Cornelia en Emilie een 
woning in hetzelfde complex hebben! 
 
Jacoba behaalt in 1904 de akte K4 Biologie. Die geeft lesbevoegdheid in dier- en 
plantkunde op middelbare scholen. Wie les wil gaan geven op de hbs of het gymnasi-
um kan rond 1900 op de universiteit terecht, maar voor een akte middelbaar onderwijs 
moet men zelfstandig alle studieboeken doorwerken – er zijn in die tijd nog geen mo-
opleidingen – en daarna staatsexamen doen. Kennelijk rondt Jacoba haar universitaire 
studie niet af. Over de studie van Cornelia is op dit moment niets naders bekend. 
 
 
OPRICHTING HUIS TE LANDE 

 
Jacoba en Cornelia willen een tuinbouwschool 
voor meisjes beginnen. Het is vooralsnog on-
bekend waarom zij voor Rijswijk kiezen. Ze 
stoppen al hun tijd en energie erin. En Jacoba, 
kennelijk zeer vermogend, veel geld. In mei 
1904 koopt ze – de Haagse notaris Pieter Cato 
Louis Eikendal bemiddelt – van de gemeente 
Rijswijk een lap grond van ruim drie hectare 
aan  de  Van Vredenburchweg, tussen de spoor-  
  

 
Jacoba Hingst 60 jaar op 15 december 1931 
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lijn en wat nú de Huis te Landelaan is. Daar laat ze, aan de straat-
kant van het lange smalle perceel een grote villa bouwen: Huis te 
Lande. Als architect neemt ze Samuel de Clercq (1876-1962) in 
de arm. Dat ligt voor de hand, want De Clercq is de zwager van 
Jacoba’s broer Jelle. In 1904 is De Clercq een samenwerkings-

verband aangegaan met Jan Gratama 
(1877-1947). Beide heren houden zich 
met ontwerp van Huis te Lande bezig. 
Al hun tekeningen – ‘Het Nieuwe Instituut’ te Rotterdam 
archiveert ze – vermelden hetzelfde jaar 1904. 4 Mogelijk 
is het hun eerste gezamenlijke opdracht. Aan het eind van 
de negentiende eeuw is er veel vraag naar villa’s en land-

huizen. Industriëlen en andere vermogenden willen graag buiten de stad wonen. Door 
de betere verbindingen over 
weg en spoor is dat heel 
goed mogelijk.  
10  Villa Huis te Lande en 
de ‘kwekerij’, zo blijkt uit 
de tekeningen van het archi-
tectenduo worden als één 
geheel gezien. Jacoba en 
Cornelia ziet men ook als 
eenheid: beider namen als 
opdrachtgeefsters staan op 
alle tekeningen vermeld. 5 
Op de begane grond is een 
leskokaal gepland – op de 
tekening met plattegronden 
en dwarsdoorsneden is dat 
goed te zien – voorzien van een schuifbord met daarachter een ingebouwde boeken-
kast. Dat éne leslokaal wettigt het vermoeden, dat Jacoba en Cornelia slechts een be-

scheiden school voor ogen 
hebben. De villa herbergt 
bovendien een laboratori-
um. Dat zegt iets over de 
onderwijskundige ambities 
van beide dames. 
 
Jacoba en Cornelia betrek-
ken in 1905 sámen ‘De 
Distel’, zoals de villa 
wordt genoemd. Naast vier 
slaapkamers telt de verdie-
ping merkwaardigerwijs 
een zitkamer. Woont Cor-
nelia apart? Daar staat te-
genover dat slechts één 

vertrek als ‘woonkamer’ wordt aangeduid, op de begane grond. Het ligt voor de hand 
dat Jacoba en Cornelia daar samen gebruik van maken. Mogelijk zijn zij elkaars le-
vensgezellin. 
 

 
Cornelia Pompe (jaar-
tal onbekend) 

 

 
Huis te Lande nu 

 

 
Ingekleurde bouwtekening van de totale villa 

 

 
Plattegronden en dwarsdoorsneden van de villa 
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KWEKERIJ 
 
Tegelijk met het bouwen van de villa starten Jacoba en 
Cornelia een kwekerij. Er komen broeikassen en schu-
ren, in 1906 zelfs een druivenkas. Midden op het ter-
rein wordt door de architecten een ruime assistenten- 
of tuinmanswoning – een dubbelwoning – gebouwd, 
‘De Rozebottel’ gedoopt. Niet ver daar vandaan ver-
schijnt een oranjerie met een groenten- en vruchten-
kelder.  
Met die drie hectare zetten de dames, waarschijnlijk 
onbedoeld, de toon voor een specifieke eigenschap waarmee Huis te Lande zich tot nú 
toe – momenteel behoort de school tot het Wellantcollege, de grootste groene onder-
wijsorganisatie van de Randstad voor vmbo, mbo, cursussen en trainingen – van an-
dere tuinbouwscholen onderscheidt: een school met zóveel grond, dat er van alles en 
nog wat kan plaatsvinden. 
    
 
VROUWENEMANCIPATIE? 
 
Wie betaalt bepaalt: Jacoba drukt het sterkst haar stempel op het ‘experiment Huis te 
Lande’. Van het leidinggevende duo vorm zij het ‘hoofd’, de praktische Cornelia de 
‘handen’. 
Als feministe wil Jacoba, zij het op háár wijze, het tuinbouwonderwijs openbreken, 
dat begin twintigste eeuw nog een mannenbolwerk is. Tuinbouwscholen, zoals in Lis-
se, Aalsmeer en Frederiksoord, nemen alleen jongens aan. Niet dat meisjes en vrou-
wen niet in de tuin werken, maar áls ze het al doen, dán in het bedrijf van hun ouders, 
overige familieleden, buren of het eigen tuintje bij het huis. In díe tijd hebben weinig 
vrouwen een betaalde baan in wat voor vorm van landbouw dan ook. Spitten en met 
kruiwagens sjouwen is aan mannen voorbehouden. De vrouw die als hoofdtaak het 
huishouden voert, dát is begin twintigste eeuw nog steeds ideaal én norm.  

Jacoba wil beschaafde meisjes aantrekken uit rijkere en 
adellijke kringen. In een interview, gepubliceerd in het 
tijdschrift Buiten, verwoordt ze het in 1907 als volgt: 
‘Ziet eens, er is tegenwoordig een ware trek naar bui-
ten. (…) Hoeveel jonge meisjes zijn er niet, die ver-
loofd zijn met een aanstaand predikant of notaris. Zij 
zullen allen in het bezit komen van een grooteren of 
kleineren tuin. (…) Voor zulke meisjes is onze in-
richting bestemd’. Meisjes die als toekomstige echtge-
note van een burgemeester, dokter, dominee of jonk-
heer niet alleen het huishouden maar ook de tuin rond 
het huis moeten bestieren, díe vormen haar doelgroep. 
Jongedames die zelfstandig hun boterham in de tuin-
bouw zullen verdienen of een eigen bedrijf beginnen 
zijn  nog  niet in beeld.  Toch  noemt Voûte junior haar  
  

 
Oranjerie anno 2013 

 

 
Eerste- en tweedejaars leerlingen van 
het cursusjaar 1909-1910 
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onder de emancipators van vrouwenarbeid in de tuinbouw de voortrekster met ‘de 
meest onmiddellijken invloed op de jongere generatie’. 6 
 
 
VAN TRAGE START TOT INTERNAAT 
 
Zoals te verwachten trekt Huis te Lande de 
eerste jaren leerlingen ‘van stand’ aan, 
maar het merendeel komt uit gegoede agra-
rische milieus: ouders met een landbouw-
bedrijf vinden het maar wat handig om hun 
tuinminnende dochters, die geen regulier 
agrarisch onderwijs kunnen volgen, naar 
Rijswijk te sturen. Ze komen, dankzij de 
spoorwegen, inderdaad uit alle delen van 
het land. Het briefhoofd op officieel correspondentiepapier van de school vermeldt 
achter het adres ‘Van Vredenburchweg’ niet zonder reden ‘nabij Station Holl.Spoor’, 
waar enkele jaren later nog eens ‘OP 5 MIN. AFSTAND VAN LIJN 2 UIT DEN 
HAAG’ aan wordt toegevoegd.  
 
In 1907 start het onderwijs. Er melden zich twee jongedames, de drie jaren erna zijn 
het er respectievelijk twee, een en twee. In het schooljaar 1915-1916 wordt naar ver-
houding een fikse sprong gemaakt met elf leerlingen in de eerste klas en twee in de 
tweede, waarvan er maar één eindexamen doet, mej. J. Bakhuis, overigens ‘met zeer 
goed gevolg’. Een deel van de verklaring voor de ‘leerlingensprong’ in de eerste klas 
wordt gezocht in het sluiten van de landsgrenzen door het neutrale Nederland tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. In juni 1916 doen de elf eerstejaars overgangsexamen. Er 
slagen er negen. Die zorgen meteen voor een ‘goedgevulde’ tweede klas tijdens het 
cursusjaar 1916-1917. De instroom in de eerste klas in dat jaar is ‘explosief’ te noe-
men: zeventien leerlingen! 
Er zijn overigens ook altijd toehoorders, meestal één of twee meisjes of vrouwen uit 
de omgeving. 
 

Het gevolg van deze relatief sterke toename is, dat er 
aan de school nu ook een internaat verbonden wordt. 
Acht leerlingen melden zich daarvoor aan. Zij krijgen 
kost en inwoning in de villa voor ƒ 700 per jaar, in 
díe tijd een fiks be-
drag. Het gevolg is, 
dat de lessen niet lan-
ger in de villa kunnen 

plaatsvinden. Eén van de twee woningen onder één 
kap, ‘De Rozebottel’, wordt tot school verbouwd. Er 
komt één lokaal op de begane grond en één op de bo-
venverdieping onder het schuine dak.  
 
 
  

 
Briefhoofd officieel correspondentiepapier 

 

 
Internen tijdens de middagmaaltijd in de 
villa (foto omstreeks 1920) 

 

 
'De Rozebottel' vanaf 2016 een school 
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HET ONDERWIJS 
 
Jacoba verzorgt de theoretische vakken. Daar hoort onder andere tuintekenen bij, 
want de geschiedenis van de tuinkunst en tuinarchitectuur liggen haar na aan het hart. 
Andere vakken zijn: natuurkunde, plantkunde, scheikunde, meteorologie, het vlechten 
van manden, bloemculturen, het verzorgen van kassen en oculeren of enten, dit laatste 
vak onder het motto ‘zonder mes geen les’. In de jaren daarna verschijnen kortstondig 
nieuwe ‘sterren aan het lesfirmament’ – cursussen bijenteelt, bloemschikken en ma-
chineschrijven om er enkele te noemen – maar de ‘speerpunten’ van het onderwijs 
zijn en blijven het kweken van groente, fruit en bloemen en tuinaanleg. 
Jacoba ontwikkelt zelf het lesmateriaal. Cornelia verzorgt de praktische vakken. Zij 
wordt daarin bijgestaan door ‘tuinbaas’ De Vries. Hij bewoont de andere helft van 
‘De Rozebottel’.  
 
Hoe gaat men op Huis te Lande geschoeid en gekleed? In de tuin wordt uitsluitend op 
klompen gelopen. ’s Winters dragen de meisjes pakken van pilo, een stof van half 
gekeperde linnen als schering en half gekeperde katoen als inslag, een broek en een 
jasje. 7 Lekker warm en praktische kleding voor het werk in de tuin. Want ‘buiten’ 
neemt in het lesprogramma een belangrijke plaats in.  
Voor recreatie en ontspanning is volop ruimte: de leerlingen krijgen hun eigen ver-
blijf, een ‘soos’. Daartoe wordt in 1909 de pakschuur verbouwd. Er komt in dezelfde 
tijd een praktijkloods A en O. De letters staan respectievelijk voor Aanleg en Onder-
houd. 
 
 
PARTICULIER EN ELITAIR 
 
Huis te Lande is een particuliere school. Het onderwijs wordt vooral gefinancierd 
door het lesgeld van de leerlingen. In het begin bedraagt dat ƒ 300 per jaar. Kennelijk 
hebben sommige ouders dat hoge bedrag voor hun dochters over. Ze zijn vermogend 
en kunnen het betalen. Een onbedoeld gevolg is wél, dat meisjes uit minder bemid-
delde milieus zich niet aanmelden en dat er bijgevolg niet in de vijver wordt gevist 
van meisjes die van tuinbouw hun beroep willen maken. Pas later wordt dat als een 
probleem gezien. 
Huis te Lande is ook particulier in díe zin, dat enkele bevlogen dames er zelf hun 
stempel op drukken, zeker wat het lesprogramma betreft. Zonder de hete adem van 
meekijkende overheid in de nek. Er is enige druk van buitenaf nodig plus financiële 
perikelen om de blikrichting langzaam maar zeker om te buigen in de richting van 
meisjes uit ‘modale’ gezinnen.  
 
 
EINDELIJK EEN SCHOOLBESTUUR 
 
In 1911 wordt Cornelia ziek. Ze moet zich terugtrekken. Op 17 januari 1913 overlijdt 
ze te Soest. Het draagvlak voor het leiden van de school wordt nu wel érg smal. Mis-
schien hebben deskundigen op agrarisch gebied – Jacoba zal zich daar altijd mee om-
ringen – haar de penibele situatie duidelijk gemaakt en er oplossingen voor aangedra-
gen. Mogelijk heeft haar broer Jelle, jurist te Amsterdam, Jacoba gewezen op de 
noodzaak haar levenswerk een juridische basis en daarmee meer bestaanzekerheid te 
geven. Maar zij kan ook vanuit zichzelf tot het inzicht zijn gekomen, dat het ‘tuin-
bouwonderwijs niet van mijn leven afhankelijk mag zijn’.  
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Ze neemt een daadkrachtig besluit: haar vermogen, voorzover ze dat in Huis te Lande 
gestoken heeft, wordt ondergebracht in een stichting en beheerd door een Raad van 
Bestuur. In 1914 krijgt dat zijn beslag. Er gaat een intensieve briefwisseling met het 
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel aan vooraf. Via de Inspecteur van 
het Landbouwonderwijs, de heer v.d. Zande, komt alles op het bureau van de minister 
terecht. Er is Jacoba veel aan gelegen, dat de verantwoordelijke bewindsman van 
landbouw áchter haar stichting kan staan. Daarom stuurt ze ook het concept van de 
stichtingsakte voor commentaar naar het ministerie. De Inspecteur van het Land-
bouwonderwijs stelt enkele wijzigingen voor. Die worden welwillend geaccepteerd.  
Op 30 december 1914 is het zover: de ‘Acte van Oprichting der Stichting ,,Huis te 
Lande’’’ passeert bij de al eerder genoemde notaris Eikendal in Den Haag. 8 Die akte 
biedt inzicht in Jacoba’s motieven en beweegredenen. Om te beginnen geeft zij te 
kennen: 
 

- dat zy het nuttig en noodig oordeelt, dat vrouwen opgeleid kunnen worden in 
den tuinbouw 

- dat daarnaast tevens meer wetenschappelyke beoefening van den tuinbouw in 
den ruimsten zin noodig is te achten. 

 
Vervolgens verklaart zij: 
 

1o. by dezen uit haar vermogen af te zonderen en daarmede op te richten een 
      stichting onder de naam van “HUIS TE LANDE”, stichting ter   
      bevordering van de opleiding van vrouwen in den tuinbouw en van   
      wetenschappelijke beoefening van den tuinbouw …. 

 
Wat Jacoba met ‘wetenschappelijke beoefening van den tuinbouw’ precies voor ogen 
heeft, is onduidelijk. Maar dát ze die wetenschappelijke kant belangrijk vindt, blijkt 
uit verschillende bepalingen in de akte. Het begint met deze zinsnede: 
 

….. dat er niettemin voor behoort gewaakt te worden, dat een stichting, hoe 
nuttig ook, gedurende reeksen van jaren niet zelf uit den tyd gerake, waarom 
op gezette tyden zal moeten overwogen worden, of de stichting behoort te 
worden voortgezet of opgeheven ….. 

 
Daarna bepaalt de akte dat in 1950 en vervolgens elke 30 jaar daarna de Raad van 
Bestuur begunstigers van Huis te Lande ‘en zoodanige colleges, autoriteiten of perso-
nen, alsmede vertegenwoordigers van vereenigingen als hy wenschelyk zal achten’ 
bijeen moet roepen – statutair krijgt ook de Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel deze bevoegdheid – en de aldus ontstane gezamenlijke vergadering de vragen 
moet voorleggen of de opleiding voor de komende tijd nog in een behoefte zal voor-
zien en wat er aan de werkwijze veranderd moet worden. Als de theoretische en prak-
tische opleiding niet ‘bestendigd kan blijven’, merkt de akte op, dan dient de ‘in-
richting’ zich uitsluitend toe te leggen op de wetenschappelijke beoefening van de 
tuinbouw. En als ook dát niet (meer) mogelijk blijkt, dán moet de ‘inrichting worden 
opgeheven en geliquideerd’. Het batig saldo ‘moet worden aangewend om de weten-
schappelijke beoefening van den tuinbouw te steunen’.  
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De stichtingsakte vermeldt, dat de Raad van Bestuur uit minstens zeven leden moet 
bestaan. Elk jaar, te beginnen in 1918, dient eenderde deel af te treden. Men kan twee 
keer herkozen worden. Na één jaar na het verstrijken van een bestuurstermijn mag een 
persoon opnieuw benoemd worden. De raad dient daarvoor een rooster op te stellen.  
 
Jacoba behoudt zich volgens de akte het recht voor het eerste bestuur samen te stellen. 
Maar lang vóór het passeren van de akte heeft ze haar dreamteam al in gedachte. Ze 
wil wetenschappers én praktijkmensen in de raad. Uit de bezigheden van laatstge-
noemden blijkt dat Jacoba díe takken van tuinbouw op het oog heeft die zich toeleg-
gen op groenten, vruchten, bomen en bloemen. De akte vermeldt de volgende perso-
nen: 
 

1. Jacoba Hingst (Rijswijk); 
2. Anna Dorothea Joanna VerLoren van Themaat (Warnsveld), fruitkweekster 

aldaar; 
3. dr. Johanna Westerdijk (Amsterdam), directrice van het Phytopathologisch 

Laboratorium ‘Willie Commelin Scholten’ aldaar; 
4. Johannes Gerardus Ballego (Leiden), bloemist aldaar; 
5. dr. Hemmo Bos (Wageningen), leraar aan de Rijks Hogere Burgerschool al-

daar; 
6. Hendrik Marinus Velders sr. (Scheveningen), warmoezier en vruchtenkwe-

ker; 
7. Eduard Theodoor Witte (Leiden), hortulanus aldaar. 

 
Artikel 6 in de statuten brengt zelfs nog een achtste persoon in beeld: een gedelegeer-
de, door de minister aan te wijzen, heeft toegang tot de bestuursvergadering. Die moet 
de realisering van de doelstellingen van de stichting helpen bewaken. Daarom wordt 
hij voor de vergaderingen uitgenodigd. 
 
Voor Jacoba ligt wat onder ‘tuinbouw’ verstaan dient te worden niet onwrikbaar vast. 
Het is niet gezegd, dat het in de toekomst bij vruchten, groenten, bomen en bloemen 
blijft. Deze ‘dynamische’ visie op tuinbouw, die geheel in lijn is met de wens van 
Jacoba dat de raad van bestuur de opleiding eens in de zoveel jaar ‘tegen het licht’ 
houdt, wordt in artikel 2 van de statuten als volgt verwoord: 
 

Bij de tenuitvoerlegging van het in dit artikel gestelde doel zal de na te noe-
men Raad van Bestuur nimmer gebonden zijn aan wat ten tijde van het verlij-
den der stichtingsacte onder tuinbouw in den ruimsten zin des woords begre-
pen werd, doch zal hij, indien in later tijd meer daaronder verstaan wordt ook 
dat meerdere kunnen rekenen tot het arbeidsveld van de stichting. 9  

 
Begin 1915 stelt de raad vanuit zijn midden het dagelijks bestuur samen. Dr. Bos 
wordt de eerste voorzitter. Het secretariaat komt in handen van Jacoba. Zij zal deze 
functie tot 1945 blijven uitoefenen!  
Vanaf nu stelt de Raad van Bestuur het onderwijsprogramma voor theorie en praktijk 
vast. Het bepaalt of er een diploma zal worden uitgereikt en, zo ja, wát voor diploma. 
De penningmeester krijgt onder andere de taak om aan het begin van elke maand de 
directrice de benodigde gelden voor die maand ter hand te stellen. Een novum is dat 
Jacoba nu voor het eerst, zij het een bescheiden, salaris ontvangt. Fysieke personen en 
rechtpersonen kunnen begunstiger worden door jaarlijks ƒ10 te betalen of ƒ100 in-
eens.  
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En: elk jaar zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen aan het Ministerie 
van Landbouw, Nijverheid en Handel. Het jaarverslag gaat steevast richting ministe-
rie, maar ook het jaarlijks overzicht van geslaagden. De contacten met het verant-
woordelijke ministerie zijn goed en zullen dat blijven. 
 
Met het schooljaar 1915-1916 treedt de Raad van Bestuur in werking en beheert 
voortaan school en kwekerij. Jacoba wordt officieel tot directrice benoemd. De feeste-
lijke opening van stichting én schooljaar vindt plaats op 3 september 1915. De heer 
Bleeker, directeur van de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool te  Frederiks-
oord, bevindt zich onder de genodigden. Hij houdt een korte, geïmproviseerde toe-
spraak. De Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool, die alleen jongens aan-
neemt, is niet zó maar een ‘collega-tuinbouwschool’, maar een school waarnaar Jaco-
ba haar curriculum graag modelleert.   
 
Er worden nieuwe leerkrachten aangetrokken. In de archieven duiken bijvoorbeeld de 
namen op van de mejuffrouwen Meudenburg en Boon. In hetzelfde jaar start het ver-
nieuwde curriculum: de meisjes wordt geleerd niet alleen de eigen tuin maar ook die 
van anderen bij te houden. 
 

De Raad van Bestuur komt meestal in 
het ‘stationskoffiehuis’ te Utrecht bij-
een. Voor de bestuursleden ligt dat 
centraal. Maar er wordt ook regelma-
tig op Huis te Lande vergaderd. Jaco-
ba, de secretaresse, verstuurt vóóraf 
de agenda. Uiteraard handgeschreven. 
Op één van die agenda’s staat een 
punt dat te denken geeft: ‘Condities 
tot toetreding als gratis leerling’. Mo-
gelijk begint bij het bestuur het besef 
door te dringen, dat de hoogte van de 
lesgelden, die overigens naar rato van 
het ouderlijk inkomen zijn, weleens 

hét struikelblok zouden kunnen zijn voor dochters van minder bemiddelde ouders om 
op Huis te Lande het tuinbouwvak te komen leren. 
 
 
PANORAMA 
 
In 1917 komt Huis te Lande promi-
nent in beeld: Panorama, een geïl-
lustreerd tijdschrift, wijdt precies in 
het midden van het nummer van 11 
april, onder de titel De Tuinbouw-
school voor Meisjes ,,Huis te Lan-
de” te Rijswijk  een fotoreportage 
aan de school.  Aanleiding is de 
actieve rol die Huis te Lande speelt 
in verband met de voedselschaarste 
tengevolge van de Eerste Wereld-
oorlog: aan wie maar wil verstrekt 

 
De door Jacoba met de hand geschreven agenda voor een verga-
dering van 'den Raad van Bestuur' 
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de school adviezen over het zo goed mogelijk benutten van de grond voor het telen 
van aardappelen en groenten. De fotoreportage is voorzien van de volgende toelich-
tende tekst.  
 

Van overheidwege wordt thans in verband met de in ons land heerschende 
schaarschte aan levensmiddelen en de bijna onoverkomelijke moeilijkheden 
waarmede de aanvoer gepaard gaat, erop aangedrongen, dat particulieren hun 
tuinen zooveel mogelijk benutten tot het kweeken van wintervoorraden groen-
ten en aardappelen. Wij van onzen kant hebben er toen in een onzer vorige 
nummers op gewezen, dat zelfs dáár plaats en gelegenheid te vinden is, waar 
men zoo licht geneigd zou zijn te meenen, dat de gelegenheid om aan dien 
werkelijk niet overbodigen wenk gevolg te geven, ten eenenmale ontbrak. Ve-
len echter, wien het niet aan plaats ontbreekt om zelf een en ander te verbou-
wen tot eigen gebruik, ontbreekt het wél aan de noodige kennis daartoe, en 
daarom is voorlichting van bevoegde zijde een niet te versmaden hulp, wil 
men succes bij zijn pogingen hebben. Verschillende gemeenten hebben dan 
ook commissies saamgesteld die aan ieder die zulks wenscht, de noodige in-
lichtingen verschaffen. Ook de Tuinbouwschool voor Meisjes ,,Huis te Lande” 
te Rijswijk, heeft haar diensten tot dit doel aangeboden, hetgeen zeker met in-
stemming zal worden begroet, door allen, die belang hebben bij de voedsel-
voorziening van ons volk. Het is dan ook te wenschen, dat meerdere instellin-
gen op dit gebied het voorbeeld van ,,Huis te Lande” navolgen. 

 
De reportage omvat zes foto’s, voor díe tijd van een uitzonderlijke scherpte. Ieder foto 
is voorzien van een passend bijschrift. 
 

 
 
 
  

 
'De leerlingen aan het snoeien.' 

 

 
‘Het aanleggen van een warmen bak voor jonge groenten en het 
uitsnijden van winterporselein.' 

 

 
‘Ieder jaar wordt een deel van den tuin vernieuwd. Dezen 
keer werden seringen verplant.' 

 

 
'Een kas met spinazie. In de 
eerste afdeeling wordt ze 
aangegoten.' 
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VERDERE GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT 
 
Hoe gaat het verder met Huis te Lande? In het kort: na 1917 doen zich financiële pe-
rikelen voor. Subsidie van overheidswege wordt aangevraagd en verkregen. Daarmee 
neemt de overheidsbemoeienis toe. De drempel wordt lager. Huis te Lande wordt 
steeds meer een ‘normale’ school. Onder de vierde directeur, Marjolijn Pouw, worden 
in 1985 jongens toegelaten. In 1991 houdt Huis te Lande tengevolge van een fusie tot 
Groene Delta College Rijswijk op te bestaan als zelfstandig onderwijsinstituut. Door 
een volgende fusie wordt de school onderdeel van het Wellantcollege.  
 
 
TOT BESLUIT 
 
Vanwege hun bijdrage aan de vrouwenemancipatie zijn in Rijswijk straten vernoemd 
naar bijvoorbeeld Berta von Suttner, Florence Nightingale, Petronella Voûte, Aletta 
Jacobs en Johanna Westerdijk. Jacoba Hingst moet het doen met een schamel laantje 
op het terrein van het Wellant College, nota bene háár aan de gemeenschap geschon-
ken pioniersgrond! Het wordt tijd dat Rijswijk haar postuum eert met straatnaam! 
 
 

 
1 Over Cécile Goekoop en haar zus Elsa is een prachtige biografie verschenen: Leijnse, Elisabeth, Cécile en Elsa, strijdbare 
freules, een biografie, De Geus BV, Amsterdam, 20165. 
2 Of ze zich in 1899 en 1902 daadwerkelijk heeft ingeschreven aan de universiteit kan niet worden gecheckt, omdat het archief 
van de Universiteit Leiden wat betreft inschrijvingen een hiaat vertoont tussen 1877 en 1920. 
3 Dit blijkt uit een registratie vanuit het bevolkingsregister op 28 april 1903. Zie 
https://www.openarch.nl/show.php?archive=elo&identifier=0dfedba5-2b5b-4839-5332-ef55ce59a7a7  
4 Het Nieuwe Instituut, GRAT.110360726  
5 Het Nieuwe Instituut bewaart overigens nog een bijzondere tekening: een plattegrond uit 1904 ondertekend door Mutters. 
Daarop is heel de strook grond van Huis te Lande aangegeven. Die loopt van de Van Vredenburchweg tot aan de Broeksloot, de 
gemeentegrens met Den Haag. De contouren van de villa zijn vlak bij de Van Vredenburchweg getekend. Dwars door de teke-
ning heen zijn de gebogen tracés van twee wegen zichtbaar. Het betreft hier een bestemmingsplan van Den Haag dat vooruitloopt 
op de annexatie van een deel van Rijswijk, een annexatie die tot vreugde van veel Rijswijkers uiteindelijk niet zal doorgaan. 
6 Voûte Jr C.C., Veertig jaren van vrouwenarbeid in den tuinbouw, uit: Huldeblijk aan H.M. de Koningin van de Amsterdamsche 
vrouwen, 6 september 1898-1938, pagina 151 
7 Pilopakken zijn al lang niet meer in gebruik. In woordenboeken zoekt men tevergeefs naar dit begrip. Jan Wolkers schrijft er 
bijvoorbeeld wel over in Kort Amerikaans. Al wandelend door de weilanden ziet hij de mensen van het krankzinnigengesticht 
aan de Rijnsburgerweg aan het werk. Hij schrijft: ‘In grauwe pilopakken waren patiënten daar aan het werk alsof de aarde bezig 
was in mensengedaante over te gaan’. 
8 Nationaal Archief (NA), 2.11.35 – 439, Oprichtingsacte van de tuinbouwstichting Huis te Lande 
9 NA 2.11.35 – 440, Statuten en huishoudelijk reglement van de tuinbouwstichting Huis te Lande 

 
‘Hoewel de perziken hier in vollen bloei staan, is de 
temperatuur niet hoog. De kas wordt daarom tevens 
gebruikt voor het afkanten van jonge planten, o.a. van 
sla en koolrapen.' 

 

 
‘Groep leerlingen, onderwijzeressen en directrice.' 

 


