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VOORWOORD

VOORWOORD

In 2019 werd 100 jaar Vrouwenkiesrecht gevierd met de tentoonstelling 1001 vrouwen in 
de 20ste eeuw in Amsterdam Museum (4 oktober 2018 – 10 maart 2019) en verscheen een 
gelijknamig boek. De tentoonstelling werd mede samengesteld door Els Kloek, auteur van 

het boek. Eén van de 1001 vrouwen is Jacoba Hingst, oprichtster van ‘Huis te Lande’, tuin-
bouwschool voor meisjes in Rijswijk (ZH). De tekst van het lemma over Jacoba Hingst is ge-
schreven door Frans Holtkamp, betrokken bij de Historische Vereniging Rijswijk (HVR). 

Hij interviewde mij in de nazomer van 2013 over de periode dat ik directrice was van deze unieke 
tuinbouwschool. Dat was voor hem het startsein zich in de geschiedenis van Huis te Lande te 
verdiepen en erover te publiceren in de jaarboeken 2013 en 2017 van genoemde historische ver-
eniging. Vervolgens deed hij gedegen historisch onderzoek naar heel de geschiedenis van Huis te 
Lande.

In het licht van honderd jaar vrouwenkiesrecht ontstond het idee om deze geschiedenis in boek-
vorm uit te geven, met als titel Huis te lande, vrouwen in de tuinbouw. Voor de realisering werd 
samenwerking gezocht met oud-leerling en journalist Julia Voskuil – in 1959 als leerling J. van 
Baarle op Huis te Lande gekomen – en oud-docent groente- en fruitteelt Tonny Speetjens-Post.

In dit voorwoord wil ik graag mijn bijzondere waardering uitspreken voor de auteur. Zijn inten-
sieve bestudering van het vele archiefmateriaal van Huis te Lande leverde een uniek historisch 
document op, dat naast de geschiedenis van deze bijzondere school ook een goed beeld geeft van 
de opkomst en ontwikkeling van de vrouwenemancipatie in de twintigste eeuw. 
Julia en Tonny hebben elk vanuit hun kennis en ervaring bijgedragen om er een prettig leesbaar 
en informatief boek van te maken, een eerbetoon aan de doortastende oprichtster en eerste direc-
trice, Jacoba Hingst. 
Ik zie dit boek mede als een groot blijk van waardering voor het bestuur van de Jacoba Hingst 
Stichting (JHS), dat zoveel heeft betekend voor Jacoba Hingst en haar school.

Tot slot nog dit: het ging op Huis te Lande niet alleen om ‘werken en leren’, er was ook aandacht 
voor elkaar. Er werden vriendschappen gesloten voor het leven! Zeker in de beginperiode droeg de 
kleinschaligheid van de school daaraan bij, maar het had ook te maken met het teamwork tijdens 
de praktijklessen. Zelfs nu worden nog regelmatig reünies georganiseerd en ook bij de viering van 
het 100-jarig bestaan van de school in 2007 bleek de band vaak bijzonder hecht. De combinatie 
van theorie- en praktijklessen was zowel qua opleiding als sociaal bindmiddel een gelukkige. De 
zonnebloem met de spreuk ‘Zien groeien, doet groeien’ koos Jacoba Hingst als embleem voor Huis 
te Lande. Een aansprekend symbool!

Ant Post,
oud-directrice Huis te Lande,
najaar 2019 
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Aankondigingsposter Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 (ontwerp: Suze Fokker)
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In 1938 is Wilhelmina veertig jaar koningin, eveneens veertig jaar na de spraakmakende ‘Na-
tionale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898’ in Den Haag. Ter gelegenheid van het ko-
ninklijk jubileum verschijnt Huldeblijk aan H.M. de Koningin van de Amsterdamsche vrou-

wen, 6 september 1898-1938, een boek dat met een beperkte oplage alleen via voorintekening 
verkocht wordt. Diverse auteurs die vrouwenarbeid een warm hart toedragen werken eraan mee, 
waaronder C.C. Voûte. Ze is oud-leerling van ‘Huis te Lande’, lichting 1918. Onder de titel Veer-
tig jaren van vrouwenarbeid in den tuinbouw schrijft zij onder andere: 

In geheel andere richting is gedurende de periode 1907-1937 de stichtster en directrice der 
Tuinbouwschool voor Meisjes te Rijswijk (Z.H.), Mejuffrouw J. Hingst, naar voren getreden. 
Toen zij na beëindiging harer studie in de biologie in aanraking kwam met den practischen 
tuinbouw, ontsloot zich voor haar een terrein, waarmee zij hoopt eens veel jonge vrouwen te 
kunnen vertrouwd maken. Deze hoop werd werkelijkheid, toen zij in 1907 samen met Me-
juffrouw C. Pompe, die op een orchideeën-kwekerij werkzaam was geweest, “Huis te Lande” 
oprichtte. Om gezondheidsredenen moest Mej. Pompe na eenige jaren haar post verlaten en 
sindsdien heeft Mej. Hingst zich tot aan haar aftreden in 1937 alleen en met inzetting van 
haar heele persoonlijkheid aan de moeilijke taak gegeven. Wat haar daarbij schraagde was 
haar onwankelbaar idealisme en vaste geloof in de doelstelling van haar school, waarvan 
de gevelsteen in het schoolgebouw een bescheiden en waarachtig getuigenis aflegt, even 
bescheiden en waarachtig als de stichtster het meende. Men leest op dezen gevelsteen: “Zien 
groeien doet groeien”. Het is hier de plaats om haar in dankbaarheid te gedenken, aan wie de 
jongere generatie van vrouwen haar tuinbouwopleiding verschuldigd is. 

Jacoba Hingst rond haar dertigste Cornelia Pompe, ongeveer 35 jaar oud
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Wat brengt twee dames uit gegoede kringen ertoe in Rijswijk een tuinbouwschool voor meisjes te 
beginnen? Waarom richten ze zich vooral op meisjes uit de betere kringen? En waarom tuinbouw? 
De meeste vormen van landbouw lijken immers alleen weggelegd voor mannen, omdat het zware 
lichamelijke arbeid betreft. Is Jacoba Hingst, die bijna heel haar vermogen in het project steekt, 
een filantroop? Waar halen Hingst en Pompe hun idealisme vandaan? Zijn het de nieuwe ideeën 
en bewegingen als de theosofie en het feminisme die in het fin de siècle nieuw elan en geestdrift 
brengen? Zwemmen de dames tegen de stroom in? Waarom begeven zij zich op een terrein van 
onderwijs dat nog nauwelijks door de overheid geregeld is?
Het archiefonderzoek dat aan het schrijven van dit boek vooraf is gegaan, beoogt antwoorden 
te vinden op deze vragen om de uitzonderlijke opleiding te Rijswijk in een breder perspectief te 
plaatsen. Uitzonderlijk omdat Huis te Lande van betekenis is geweest voor de emancipatie van 
vrouwen en hun bijdrage aan het arbeidsproces in een bewogen eeuw.

Aan het begin van de twintigste eeuw heeft Rijswijk een primeur: Jacoba Hingst en Cornelia Pompe 
vestigen er de eerste – en naar later blijkt – enige middelbare tuinbouwschool voor meisjes in Ne-
derland, Huis te Lande. Men moet zich bij ‘school’ niet voorstellen wat er naderhand onder wordt 
verstaan. Het betreft aanvankelijk een initiatief van twee bevlogen dames om, naar het lijkt, meisjes 
uit de betere kringen vertrouwd te maken met de tuin rond hun toekomstige huis. Een particuliere 
schoolopleiding, waarbij in de eerste jaren niet alles goed ging. Erna Casparé, opvolgster van Jacoba 
Hingst, zou er in 1987 over zeggen: ‘De opleiding, in 1907 nog tweejarig, was oorspronkelijk gericht 

Prentbriefkaart van het hoofdgebouw
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op meisjes uit de gegoede stand. Als ze niet trouwden, hadden ze geen mogelijkheden om zelf in 
hun onderhoud te voorzien. Arme meisjes werden dienstbode, door een opleiding aan de tuinbouw-
school konden de welgestelde meisjes nu ook een baan vinden als dat nodig zou zijn’.1 Tuinieren in 
de eigen (villa)tuin werd voor vrouwen meer en meer geaccepteerd, maar dat is iets anders dan er 
je werk van maken. Overigens bleek al snel dat veel meisjes grote liefde voor tuinieren aan de dag 
legden. 

In de eerste decennia komen de meisjes van heinde en ver en de meesten verblijven intern in de 
villa die tevens als schoolgebouw dient. Hun ouders zijn bereid en in staat om de hoge bijdrage 
aan de school te betalen. Leerlingen worden op alle mogelijke manieren geactiveerd, excursies zijn 
opgenomen in het lesprogramma. Van feesten en vieringen wordt veel werk gemaakt. De sfeer is 
informeel, familiair soms en er is veel persoonlijke aandacht. Er worden banden gesmeed voor 
het leven, oud-leerlingen voelen zich blijvend met Huis te Lande verbonden. Deze geheel eigen 
schoolcultuur werkt door tot op de dag van vandaag. Dat is een fascinerend aspect van de oplei-
ding Huis te Lande.

Voor een historische reconstructie bleken veel bronnen beschikbaar, primaire en secundaire. Deze 
laatste zijn zo overvloedig aanwezig, dat het beschrijven van de historie vooral heeft bestaan uit het 
maken van een representatieve selectie, die recht doet aan Huis te Lande als onderwijsinstelling en 
haar bijdrage aan de vrouwenemancipatie. 
De voornaamste primaire bron bestaat uit al het materiaal van Huis te Lande dat door het Natio-
naal Archief en het Stadsarchief Delft – waaronder het archief van de gemeente Rijswijk ressorteert 
– wordt beheerd. Een tweede bron in deze categorie is het archief van de Nationale Tentoonstelling 
van Vrouwenarbeid 1898 dat aan Atria (Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiede-
nis te Amsterdam) is overgedragen.
Secundaire bronnen zijn onder andere Tachtig jaar Huis te Lande 1907-1987 in de kroniek van 
1987 van de Historische Vereniging Rijswijk, het boekje 100 jaar tuinbouwonderwijs Rijswijk, Huis 
te Lande onder redactie van Jan Weideveld en Er stond een vrouw in de tuin van Anne Mieke Bac-
ker. Daarnaast zijn ook interviews gehouden met personen die bij Huis te Lande betrokken zijn 
geweest.2  

Voor een goed begrip begint dit boek met een korte geschiedenis van het landbouwonderwijs in de 
negentiende en twintigste eeuw. Tegen die achtergrond tekent het unieke van Huis te Lande zich 
scherper af. Daarna volgt een uitvoerig hoofdstuk over de Nationale Tentoonstelling van Vrou-
wenarbeid 1898 in Den Haag, waarin oprichtsters Jacoba Hingst en Cornelia Pompe duidelijk in 
beeld komen. Bovendien is die tentoonstelling illustratief voor de wijze waarop de vrouweneman-
cipatie wordt opgepakt.
De hoofdstukken daarna belichten Huis te Lande als onderwijsinstituut. Ze zijn gerelateerd aan de 
‘regeerperioden’ van de respectievelijke directrices en directeuren, te beginnen met de vrouw die 
samen met Cornelia Pompe aan de wieg van Huis te Lande heeft gestaan, Jacoba Hingst. Aan elke 
leidinggevende is een hoofdstuk gewijd. Veel zijdelingse en interessante informatie is in de tekst 
vervlochten en elk van die hoofdstukken wordt afgesloten met een of meer ‘portretjes’ van oud-
leerlingen die hun vakopleiding daadwerkelijk hebben benut. 
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De wintertuinbouwschool te Boskoop

HUIS TE LANDE, VROUWEN IN DE TUINBOUW
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1. GESCHIEDENIS VAN HET 
LANDBOUWONDERWIJS  

 
Van ‘huisonderwijs’ naar ‘overheidsgestuurd’ onderwijs

Begin negentiende eeuw is er nog geen overheidsbemoeienis op het gebied van het agra-
risch onderwijs.3 Land- en tuinbouwkennis is gebaseerd op ervaring en overlevering 
ofwel overdracht door middel van ‘huisonderwijs’. De scholen in die tijd zijn particulier 

initiatief, waarvan de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool voor land- en tuinbouw in 
Frederiksoord (1884) een vroeg voorbeeld is, evenals Huis te Lande (1907) in Rijswijk (Z.-H). De 
industriële revolutie en de snelle ontwikkelingen op het gebied van de land- en tuinbouw vragen 
echter om onderwijs dat ‘op hoger niveau’ is georganiseerd en meer economisch gericht. 

Agrarisch onderwijs dat door de overheid wordt georganiseerd begint schoorvoetend op het ‘hoog-
ste niveau’: het koninklijk besluit van 2 augustus 1815 regelt het vak ‘landhuishoudkunde’, in de 
twintigste eeuw ‘landbouwhuishoudkunde’ genoemd, aan hogescholen en universitaire faculteiten 
voor natuurwetenschappen. Lagere vormen van agrarisch onderwijs heeft de overheid nog niet in 
het vizier.
Een door koning Willem III in 1853 opgerichte commissie stelt voor om gedurende de winter-
avonden openbare voordrachten voor boeren te organiseren. Iedereen die in staat is zijn kennis op 
boeiende wijze over te dragen mag deze lezingen verzorgen. Men spreekt van ‘wandelleraren’ en 
’koninklijke lezingen’. Deze mogen zich in een grote toeloop van belangstellenden verheugen. 
Thorbecke besluit in 1863 dat op lagere burgerscholen een deel van het ambachtsonderwijs ver-
vangen mag worden door onderwijs aan toekomstige boeren. Zijn ontwerp van de ‘Wet op het 
voortgezet onderwijs’ wordt zodoende de voorloper van het huidige lager beroepsonderwijs. Niet 
veel later komen er ‘winterlandbouwscholen’ en ‘wintertuinbouwscholen’. Die moeten in een cursus 
van twee semesters in de winter ‘de aankomende landbouwers in de gelegenheid stellen op weinig 
kostbare wijze de nodige theoretische kennis van het landbouwbedrijf te verkrijgen’. Ze zullen zelfs 
tot na de Tweede Wereldoorlog grote populariteit genieten.
Gedurende de hele negentiende eeuw wordt het oprichten van bijzondere scholen –scholen met een 
eigen bestuur, niet bestuurd door de overheid en bedoeld voor gegoede landbouwers – overgelaten 
aan particulieren, al of niet in samenwerking met gemeenten en provincies en in het geval van ‘Fre-
deriksoord’ de Maatschappij van Weldadigheid.4

Vanaf het begin van de twintigste eeuw gaat de overheid zich steeds meer met agrarisch onderwijs 
bemoeien. In 1905 wordt het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel in het leven geroe-
pen. Daaronder ressorteert de ‘Eerste afdeling Landbouwonderwijs’. Deze heeft het volgende te 
behartigen: 

… de organisatie en het beheer van rijksscholen voor landbouwonderwijs, de subsidiëring van 
het onderwijs, het verstrekken van studiebeurzen en toelagen, de regeling en de kosten van 
examens en diversen.
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Het gaat daarbij om de ‘Rijks Landbouw Hooge School’ te Wageningen, vier middelbare en diverse 
lagere land- of tuinbouwscholen. 
Formeel is het middelbaar agrarisch onderwijs nog geregeld door enkele bepalingen uit de Wet op 
het middelbaar onderwijs van 1863 en het hoger agrarisch onderwijs door de Wet op het hoger 
landbouwonderwijs van 1917. De onvrede over deze versnipperde wetgeving neemt in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw sterk toe en daarmee de roep om het hele onderwijs in één wettelijk kader te 
regelen. Door de ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ (WVO) van 1963, de zogenaamde Mammoetwet, 
gaat die wens in vervulling: deze wet bestrijkt alle onderwijsvoorzieningen, inclusief het agrarisch 
onderwijs, beneden het universitaire niveau. De geschiedenis van Huis te Lande weerspiegelt deze 
ontwikkelingen en dan die voor vrouwen in het bijzonder.

Vrouwen aan de horizon 
In hoeverre is dit onderwijs toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen? De algemene overtuiging 
is immers dat de vrouwelijke natuur niet geschikt is voor het zware werk op het land. Vanaf de acht-
tiende eeuw zijn binnen de ‘werkende stand’ weliswaar steeds meer vrouwen werkzaam in de land- en 
tuinbouw, maar niet voor eigen zelfstandige broodwinning. Zij bieden hun echtgenoot binnen het 
eigen agrarische bedrijf de helpende hand en doen het werk waarvoor vrouwenvingers geschikter 
zijn dan mannenhanden zoals druiven krenten in het Westland, bessen plukken in Brabant, oppot-
ten van jonge plantjes, onkruid wieden, bloemschikken en klanten helpen in bloemenwinkels.

Lagere, middelbare en hogere rijksscholen op het gebied van land- en tuinbouw staan in principe 
open voor jongens en meisjes, maar laatstgenoemden schitteren door afwezigheid. Toch druppelt af 
en toe wat vrouwvolk binnen: in 1897 wordt in Aalsmeer het eerste meisje ingeschreven aan de Rijks-
tuinbouwschool, een instelling voor lager tuinbouwonderwijs. Iets meer meisjes melden zich bij de 
landbouwhogeschool in Wageningen, waar in 1906 Betsy van Goor afstudeert als tuinbouwkundige. 
Maar zelfs ‘Wageningen’ blijft een mannenbolwerk, waar veel aandacht wordt besteed aan schei- en 
natuurkunde. Eenmaal afgestudeerd komen meisjes vaak niet verder dan assistent zaadveredeling bij 
een mannelijke onderzoeker.5  

Serieus tuinbouwonderwijs aan meisjes begint in Nederland als particulier initiatief. Kwekerij 
‘Excelsior’ te Bussum, gerund door Albertus Jongkindt Coninck, begint als eerste met particulier 
tuinbouwonderwijs aan meisjes. Mogelijk heeft zijn Engelse vrouw en kwekersdochter Margareth 
Ware hierop invloed gehad. Men is op dit gebied in die tijd in Engelstalige landen verder dan in Ne-
derland. Dat wordt in 1895 ook al gesignaleerd door het tijdschrift De Huisvrouw:

Er zijn daar vrouwen, die aan het hoofd staan van groote bloemisterijen of zich op ooftbouw 
toeleggen en daarin een ruim bestaan vinden; die zich onderscheiden in de kunst om parken 
en tuinen aan te leggen. In Engeland hebben vrouwen eene aanstelling gekregen als opzich-
teres van openbare plantsoenen, en ook daar zijn vrouwen bestuursters van landgoederen, 
in dienst van aanzienlijke grondbezitters (…) waarom zouden Nederlandse vrouwen zich 
niet voor dergelijke bedrijven en betrekkingen kunnen bekwamen? Het tuinbouwvak is een 
aantrekkelijk vak en vrouwen bezitten vele eigenschappen, die haar daarvoor boven mannen 
geschikt maken. Men hoeft niet te vrezen dat wanneer de Rijkstuinbouwschool er eenmaal is 
en meisjes bieden zich als leerling aan, haar de toegang zal geweigerd worden.6
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Huis te Lande is het particuliere initiatief van de dames Hingst en Pompe. Zij steken al hun energie 
erin. Op onderwijsgebied zijn zij autodidacten. Lesmateriaal stellen ze zelf samen. Ze organiseren het 
onderwijs geheel naar eigen inzicht en smaak. Doel is om meisjes zo op te leiden, dat ze werk zullen 
vinden in de tuinbouw. Daar komt aanvankelijk niet veel van terecht, omdat ze vooral jongedames 
uit de betere en soms adellijke kringen aantrekken. Die hoeven hun boterham niet in de tuin te ver-
dienen en kunnen zich permitteren personeel in de eigen tuin bij hun riante huis aan te sturen. Ook 
in dat geval is het echter handig om kennis van zaken te hebben. In de zestiger en zeventiger jaren 
komt daar verandering in onder invloed van de veranderende maatschappij. Huis te Lande wordt 
minder elitair. De school voldoet in de loop der jaren steeds meer aan de voorschriften van de over-
heid, in 1985 worden er jongens aangenomen en de school gaat deel uitmaken van een groter geheel 
dat uiteindelijk ‘Wellantcollege’ zal worden. Leerlingen die de school verlaten verdienen steeds meer 
hun eigen boterham in de tuinbouw. 

Na deze geschiedenis-in-vogelvlucht van ‘huisonderwijs’ tot en met Wellantcollege terug naar de 
twee vrouwen waarmee Huis te Lande geschiedenis heeft geschreven, Hingst en Pompe.

Een foto in ‘vogelvlucht’: Huis te Lande gezien vanaf het hoofdgebouw (foto: omstreeks 1928)
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Celebesstraat omstreeks 1900 (foto: Haagse Beeldbank)
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2. HET BEGIN

Er is weinig bekend over Jacoba Hingst en Cornelia Pompe. Pas tijdens de Nationale Ten-
toonstelling van Vrouwenarbeid 1898 in Den Haag komen beiden in beeld. Over hun 
achtergrond en de betrokkenheid bij die tentoonstelling in 1898 werpt dit hoofdstuk 

een licht, maar hoe en wanneer ze elkaar leerden kennen wordt uit archiefstukken niet hele-
maal duidelijk.

Jacoba Hingst (1871-1950)
Op 15 december 1871 wordt Jacoba Hingst in Amsterdam geboren. Zij is de tweede dochter van 
Sybrand Jan Hingst (1834-1890), griffier en later rechter bij de arrondissementsrechtbank te Am-
sterdam, en Margaretha Catharina Müller (1840-1897). De eerste dochter is Adelaïde, geboren te 
Amsterdam op 26 mei 1870. Maria Elisabeth Theodora, de derde dochter, aanschouwt in dezelfde 
stad het levenslicht op 24 januari 1873. Zij zal, nog maar net 20 jaar oud, in Den Haag overlijden. 
Nummer vier, enige zoon en jongste van het gezin is Jelle. Op 7 oktober 1875 maakt hij in de 
hoofdstad het gezin Hingst compleet. Jelle zal later in Amsterdam rechten studeren en zich na 
zijn promotie als advocaat in die stad vestigen. Het gezin verhuist met dienstbode Grietje de Vries 
in 1883 naar Den Haag en wordt op 18 juli in het bevolkingsregister ingeschreven. Een tweede 
dienstbode, Alida de Wilde, voegt zich bij het gezin Hingst en wordt eveneens op 18 juli ingeschre-
ven. Waarom Den Haag? Omdat Sybrand Jan Hingst lid geworden is van de Hoge Raad.
In de kolom ‘Kerkgenootschap’ van het bevolkingsregister staat ‘DG’ ingevuld, dat ‘doopsgezind’ 
betekent. 
Het gezin Hingst komt te wonen op Noordeinde 204. Daarna – wanneer precies is niet bekend – 
verhuist het naar Celebesstraat 93.
Naast haar jongste zuster Maria is Jacoba een jaar tot anderhalf jaar ‘eventjes uithuizig’. Laatstge-
noemde vertrekt op 10 september 1889 naar Baarn en woont ‘bij Cramer’. Het is gissen naar het 
waarom van dat ‘intermezzo’. 

Cornelia Pompe (1863-1913) 
Van Cornelia Pompe is minder bekend over haar jeugd. Ze wordt op 19 juni 1863 geboren in Rot-
terdam. Haar ouders zijn Willem Hendrik Gerard Pompe, commissionair en assuradeur, en Elisa-
beth Johanna Leembruggen. In 1871 vertrekt het gezin naar Doornspijk. Daarna woont Cornelia 
onder andere in Bussum, Apeldoorn en Wageningen.
 

Jacoba Hingst en Cornelia Pompe
In 1897 worden Jacoba en Cornelia lid van de rubriekcommissie ‘Bloemenvak’ van de Nationale 
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 in Den Haag. Ontmoeten ze elkaar daar pas voor het 
eerst? Vermoedelijk kennen ze elkaar al. Dat is op te maken uit de volgende zinsnede in de brief 
van Jeanne Caspers, ‘presidente van de rubriekcommissie bloemvak’, van 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’. 
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Welk onderwijs hebben de dames genoten? Hebben ze gestudeerd? Waarom zijn ze geïnteresseerd 
in tuinbouw? Hebben ze in hun jonge jaren al iets ‘in de bloemen’ gedaan? Voûte schrijft dat Cor-
nelia werkzaam zou zijn geweest op een orchideeënkwekerij. Hoewel het antwoord op dergelijke 
vragen in nevelen blijft gehuld, is het voor hun latere samenwerking niet van essentieel belang.

Eerste feministische golf
Eind negentiende eeuw vindt een opmerkelijke gebeurtenis plaats tijdens wat nu de ‘eerste femi-
nistische golf ’ wordt genoemd, de ‘Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898’ in Den 
Haag en komen Jacoba Hingst en Cornelia Pompe wat scherper in beeld. Het is goed denkbaar dat 
hun inzet voor de tentoonstelling via de commissie waarvan beiden lid waren, direct of indirect 
aanleiding is geweest om een tuinbouwschool voor meisjes te stichten. 

Het initiatief wordt geboren in de boezem van de in 1894 opgerichte Groningse bond voor 
vrouwenemancipatie. Men denkt aan een reprise van de vrouwententoonstelling in ‘Woman’s 
Building’ op de ‘World’s Columbian Exposition’ te Chicago in 1893. Cato Pekelharing-Doyer, 
voorzitter van de ‘Groningse Vrouwenbond’ en zeer begaan met de ‘vrouwenquestie’, schrijft een 
verkennende vergadering uit. Die vindt plaats in Utrecht. Ze neemt twee andere initiatiefnemers 
mee, Catharina Agatha Worp-Roland Holst en Dientje Dull. De drie dames uit Groningen en 
andere vrouwen die gehoor geven aan Pekelharings oproep, waaronder Hendrina Scholten-
Commelin uit Amsterdam, Levysohn Norman en Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk uit 
Den Haag, zien zo’n expositie helemaal zitten. Ze besluiten met veertien stemmen voor en twaalf 
stemmen tegen dat deze alleen door vrouwen voorbereid zal worden. 

Op 26 juni 1896 wordt in Amersfoort door elf vrouwen de ‘Vereeniging Nationale Tentoonstel-
ling van Vrouwenarbeid’ opgericht. Hoofddoel is ‘de uitbreiding en verbetering van de werkkring 
der vrouw in Nederland’, daarbij inbegrepen lonen en arbeidsvoorwaarden. De dames willen een 
tentoonstelling organiseren in het jaar waarin Wilhel-
mina als koningin zal worden ingehuldigd. Zij vinden 
dit feit – voor het eerst een vrouw die de hoogste posi-
tie van het land zal bekleden – van grote betekenis voor 
de arbeid van de vrouw en verwachten veel belangstel-
ling in verband met de inhuldiging. Pekelharing wordt 
de eerste voorzitter, maar draagt al na twee maanden de 
voorzittershamer over aan Goekoop, de jongste van het 
gezelschap. Ze is net dertig geworden en gaat voortva-
rend te werk.7 Voor ruggenspraak met de achterban stelt 
ze een ‘jour’ in: elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 18.00 
uur bij haar aan huis aan de Laan van Meerdervoort in 
Den Haag. 
Bovendien weet zij veel vrouwen te bewegen om mee te 
doen, zoals de onderwijzeressen Suze Groshans en Ma-
rie Jungius die de vertrekkende Levysohn Norman in het 
hoofdbestuur vervangt. Beiden zullen haar steunpilaren 
worden. Ook Hélène Mercier wordt binnengehaald. 
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Zij bepleit al langer in artikelen betere wetten, vrouwenopleidingen en betaald werk. Ze wordt 
secretaris van het Amsterdamse comité dat onder voorzitterschap staat van Scholten. Niet veel 
later treedt Johanna Wilhelmina Antoinette Naber toe. Door haar inzet zal de tentoonstelling goed 
gedocumenteerd worden. Wat door haar toedoen aan officiële stukken, zoals notulen en brieven 
is gearchiveerd, berust nu bij Atria (Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis).

Brede opzet
Om vrouwenarbeid zo breed mogelijk zichtbaar maken, denkt het bestuur aan een tentoonstelling 
met twintig afdelingen, ‘rubrieken’ gedoopt, gewijd aan industrie en nijverheid, landbouw, hygi-
ene, maatschappelijk werk, letteren en wetenschap, beeldende kunst enzovoort. Ook aan de over-
zeese gebiedsdelen wordt gedacht: er komt een afdeling Oost-Indië ín het tentoonstellingsgebouw 
en de zogenaamde Kampong Insulinde buíten het gebouw. Voor elke rubriek wordt een commissie 
in het leven geroepen. De medewerksters komen uit het hele land. Vanaf 1897 draait het rader-
werk op volle toeren met niet minder dan 227 vaste commissieleden. De Vereeniging richt zoveel 
mogelijk plaatselijke comités op om vrouwenarbeid ter plekke te promoten. Als voorbeeld is het 
Amsterdamse comité al genoemd.

Tijdelijk gebouw in Den Haag
Wat de locatie van de tentoonstelling betreft wordt gedacht aan het Paleis voor Volksvlijt te Am-
sterdam. Maar op herhaalde verzoeken om informatie door het bestuur reageert het Paleis niet. 
Daarom wordt de locatie elders gezocht. Het wordt Den Haag: Céciles echtgenoot Adriaan Goe-
koop, actief als projectontwikkelaar in die stad, stelt niet alleen grond gratis ter beschikking, 
maar ook zijn ploeg van architecten, een ingenieur en onderaannemers. Wat de grond betreft 
gaat het om een stuk braakliggend en afgegraven 
duin op de hoek van de Scheveningseweg, later 
de Eisenhowerlaan. Het terrein dat beschikbaar 
komt voor het hoofdgebouw, de bijgebouwtjes, 
de kampong en de tuinen meet 200 bij 156 meter 
(3,12 ha). Het gaat om tijdelijke bouw. 
Jungius, niet gehinderd door enige technische 
opleiding, ontwerpt het tentoonstellingsgebouw. 
De basis van het ontwerp bestaat uit twee grote 
houten constructies, de latere congres- en in-
dustriezaal, die het bestuur goedkoop op de kop 
weet te tikken.  Ze verbindt die met twee parallel-
le galerijen waarin de overige tentoonstellingsza-
len worden gesitueerd. Zo ontstaat een carré met 
binnentuin. De échte architect, J.J. van Nieuker-
ken – hij zal zo’n vijftien jaar later het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen te Amsterdam bouwen 
– neemt de ontwerpplannen van Jungius over en 
werkt die verder uit, rekening houdend met het 
feit dat de bebouwing na de tentoonstelling weer 
wordt afgebroken. 

Plattegrond tentoonstellingsterrein
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Onvermoeibare voorzitter
Om de betrokkenheid bij de tentoonstelling te vergroten houdt voorzitter Goekoop overal in het 
land spreekbeurten, bijvoorbeeld voor arbeidsters in Amsterdam op 23 november 1897. Roosje 
Vos, Amsterdamse vakbondsleidster van naaisters, en Henriëtte Roland Holst-van der Schalk zijn 
de initiatiefnemers.8 Na de lezing van Goekoop springt ze op en reageert fel. Ze scheldt Goekoop 
uit voor een verraadster van de vrouw van het volk. Veel socialisten moeten niets hebben van het 
feminisme: het gaat wat hen betreft om de klassenstrijd waarbij arbeiders en arbeidsters samen 
dienen op te trekken. Ze zien feminisme als een hobby van vrouwen uit de bourgeoisie die niet 
hoeven te werken. Het verschil is inderdaad groot. Roland Holst, maar ook een tweede vrouwelijke 
propagandiste van de SDAP, Cornélie Huygens, beschrijven vrouwenarbeid op het land en in de 
fabrieken bijna in religieuze termen. Ze zijn ervan overtuigd, dat arbeidsters dichter bij de natuur 
en het echte leven staan dan de andere vrouwen. Roland Holst verwijt het bestuur van ‘de Vereeni-
ging’ elitair te zijn door geen arbeidster in zijn gelederen op te nemen. Goekoop, een freule, denkt 
vanuit de historische rol van de aristocratie als volksbeschermer en meent juist dáárom dichter 
bij de gewone mens te staan dan de bourgeoisie. Voor haar is de arbeiderswereld geen plek van 
authenticiteit, arbeiders moeten ontwikkeld worden. ‘Verheffing’ is een woord dat voor, tijdens en 
na de tentoonstelling regelmatig valt.
De beste reclame voor de tentoonstelling maakt Cécile met haar roman Hilda van Suylenburg, 
geen literair hoogstandje, maar wél actueel door het stellen van de ‘vrouwenkwestie’. Met het 
schrijven ervan worstelt ze enkele jaren, maar in oktober 1897 verschijnt het boek dan eindelijk. 
Hoofdpersonage Hilda is een sterke vrouw die werkt aan haar eigen ontwikkeling en aan die van 
de vrouwenbeweging. De mannen in het boek komen er minder goed vanaf. Het zijn slappe, be-
sluiteloze figuren of potentaten. Het boek wordt een bestseller en verkoopt zelfs beter dan Eline 
Vere van Louis Couperus. In maart 1898, enkele maanden vóór de opening van de tentoonstelling, 
verschijnt de tweede, goedkopere druk. Het maakt tal van reacties los: katholieken, socialisten en 
vooral mannen vallen met pamfletten en andere schrijfsels over Goekoop heen. Maar het regent 
ook adhesiebetuigingen in haar brievenbus, vooral van vrouwen. In de feministische pers wordt 
de roman goed ontvangen.

Borgstelling
Even dreigt de tentoonstelling niet door te gaan wegens geldgebrek. Een half jaar voor de opening 
ligt het terrein er nog desolaat bij. Om het gebouw te kunnen neerzetten, moet een fiks voorschot 
worden betaald. In het bestuur breekt paniek uit, penningmeester en secretaris willen hun ontslag 
indienen. De redding komt van Adriaan Goekoop, die zich borg stelt voor eventueel verlies. Het 
bestuur blijft compleet en de crisis blijft binnenshuis zonder investeerders en de rubriekcommis-
sies te bereiken. In razend tempo wordt dan het complex gerealiseerd. Riolering, gas- en water-
leidingen worden aangelegd en de HTM verlengt de tramlijn tot aan het tentoonstellingsterrein.

Opening 
De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid wordt op 9 juli 1898 geopend. Talloze pro-
minenten bevinden zich in de congreszaal: H.W.J.E. baron Taets van Amerongen als vertegen-
woordiger van het Koninklijk Huis, de voltallige Nederlandse regering, de Haagse gemeenteraad, 
diplomatieke gezanten waaronder de pauselijke nuntius en vele anderen. Goekoop houdt haar 
openingsspeech, waarna het ‘groot vrouwenkoor’ de openingscantate uitvoert op een tekst van 
Marie van Wissenkerke, met als typerend fragment:
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In ’t donker leefden de vrouwen. Het licht van vrije ontwikkeling, van wetenschap en kunst, 
van zelfstandigheid bescheen haar niet. De vrouwen durfden niet hardop haar stemmen 
doen klinken: zij bogen de hoofden voor den nacht en in haar zwakheid sloten zij zich 
aaneen, fluisterend nog. Maar het licht wil doordringen, de dag wil dagen en den nacht 
overwinnen.

Daarna worden de genodigden naar de industriezaal geleid. Die is van meet aan als grootste ten-
toonstellingszaal bedoeld en direct na de entree gesitueerd om de fabrieksarbeid van de vele vrou-
wen zichtbaar te maken.
Op een signaal van Jungius beginnen alle machines te ratelen, talloze Singernaaimachines, spoel-, 
scheer- en weefmachines. Een hels kabaal! In smetteloze kleding zijn circa zestig vrouwen aan het 
werk, maar de zaal lijkt in de verste verte niet op de gemiddelde fabrieksruimte en informatie over 
hongerlonen, te veel werkuren en belabberde huisvesting ontbreekt. Alleen onder die voorwaar-
den wilden de betrokken fabrikanten machines, grondstoffen, hulpmiddelen en dames beschik-
baar stellen. 
De minder fraaie kanten van fabrieksarbeid worden wél zichtbaar gemaakt verderop in de rech-
tervleugel, in de zaal van Maatschappelijk Werk. De meeste bezoekers die daar arriveren zijn dan 
echter al min of meer verzadigd van alles wat ze gezien en gehoord hebben. 

Industriezaal (foto: Charlotte Polkijn / Haagse Beeldbank)
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Geen Oranje
Het bestuur heeft de wens regentes Emma als beschermvrouw bij de tentoonstelling te betrek-
ken. Dertien brieven vanuit bestuur en commissies naar het hof leveren echter niets op. Mogelijk 
wil Emma met de inhuldiging van haar dochter Wilhelmina als koningin der Nederlanden in 
zicht niet te sterk bij de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid betrokken zijn, daarmee 
voorkomend dat de naderende monarchale gebeurtenis een feministisch-politiek tintje zal krijgen. 
Wel schenkt de regentes medailles voor verdienstelijke medewerksters, wat het bestuur als een 
fopspeen beschouwt. Op het verzoek aan Emma en Wilhelmina om in ieder geval de opening van 
de tentoonstelling op 9 juli 1898 bij te wonen, antwoordt het Koninklijk Huis dat H.W.J.E. baron 
Taets van Amerongen de vorstinnen zal vertegenwoordigen. 
Nogmaals probeert het bestuur Emma en Wilhelmina in beweging te krijgen, nu als bezoekers 
van de tentoonstelling, wellicht in de periode dat beiden toch in Den Haag zijn in verband met 
Wilhelmina’s inhuldiging. Daarop volgt het diplomatieke antwoord, dat dat vanwege de overvolle 
agenda van de vorstinnen op dát moment nog niet kan worden voorzien. Maar op 29 augustus, 
twee dagen voor de achttiende verjaardag van Wilhelmina, komt rond 13.00 uur het bericht bin-
nen, dat Emma en Wilhelmina naar de tentoonstelling komen. Spontaan bezoek is verrassend 
maar niet altijd gemakkelijk. Op stel en sprong moet van alles geïmproviseerd worden om het vor-
stelijk bezoek waardig te ontvangen. Daarin slaagt het bestuur, maar Emma en Wilhelmina krijgen 
op het voorterrein geen bloementapijt te zien in de vorm van een kroon. Want het hoofdbestuur 
wil, ondanks vele medewerkers uit de gegoede klassen en adel, de vrouwententoonstelling in poli-
tiek opzicht niet oranje laten kleuren. Mogelijk heeft Emma’s distantie deze neutrale stellingname 
versterkt. 

Drie drukke maanden
De kop is eraf. Er breken drie drukke maanden aan, juli, augustus en september. Er is een door-
lopend programma van voordrachten op het gebied van zang, dans en toneel, lezingen, verga-
deringen, kookdemonstraties enzovoort. Er worden daadwerkelijk ambachten uitgeoefend zoals 
manden vlechten, diamanten slijpen, honing maken en textiel vervaardigen. Voorwerpen worden 
geëxposeerd, bijvoorbeeld uit textielfabrieken waarin immers veel vrouwen werkzaam zijn. Ook is 
er een afdeling Bloemenvak waarin vele vrouwen het werken met bloemen en planten promoten. 
Hier zijn Jacoba Hingst en Cornelia Pompe actief, waarover later meer.
Eén congres mag niet onvermeld blijven, namelijk ‘De vrouwenbeweging en het arbeidersvraag-
stuk’. Het wordt door niet één arbeidster bijgewoond, wel door SDAP-leider Jelle Troelstra! Hij 
betitelt het feminisme als de nabloei van een kapitalistische periode. Dat de dames hun interesse 
voor de arbeidersmassa legitimeren met het argument van beschavende invloed, vindt hij aanma-
tigende betutteling.
Van de belangrijkste gebeurtenissen op de tentoonstelling wordt verslag gedaan in het blad Vrou-
wenarbeid, Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid waarvan de 
uitgave, drie keer per week en drie maanden lang, wordt verzorgd door de rubriekcommissie ‘Let-
teren en Wetenschap’. Johanna W.A. Naber – in het Haagse Zuiderpark is een weg naar haar ge-
noemd – is de eindredacteur. Zij ontpopt zich tot een actief Nederlands feministe en schrijfster 
van talrijke historische studies.9 Naber is ook enige jaren hoofdbestuurslid van de ‘Vereeniging 
voor Vrouwenkiesrecht’ (VvVK), wordt verantwoordelijk voor de contacten met de pers en is be-
stuurslid van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. Van 1917 tot 1922 is ze voorzitter van de 
‘Nationale Vrouwenraad’ en is als zodanig betrokken bij de ‘Internationale Vrouwenraad’.
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Het is dan ook niet vreemd dat ze enthousiast de redactie voert van Vrouwenarbeid, Orgaan van 
de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Haar berichtgeving is een statement 
van optimisme in het fin de siècle. Zij gelooft in de verheffing van de vrouw!
 

De afdeling Bloemenvak en haar samenstelling 10

Terug naar het begin, de voorbereiding van de tentoonstelling, maar nu ingezoomd op een klein 
onderdeel van de expositie, de rubriekcommissie Bloemenvak.
De zogenaamde rubriekcommissies maken een belangrijk deel uit van de organisatie van de Na-
tionale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898. ‘De verschillende soorten arbeid vormen even-
zoovele rubrieken, voor elke waarvan een afzonderlijke commissie werkzaam is.’ De leden van 
deze commissies worden door het bestuur aangesteld en kiezen uit hun midden ‘een presidente, 
vice-presidente, secretaresse en een penningmeesteres’. Elke rubriekcommissie ontwerpt een plan 
en stelt een begroting op voor haar rubriek. Op basis hiervan wordt de commissie een bepaalde 
som geld toegewezen, waarover zij tot een zeker bedrag de vrije beschikking heeft. De rubriek-
commissies leggen rekening en verantwoording af aan het bestuur. 
Het aansturen van de rubriekcommissies wordt verdeeld tussen de leden van het hoofdbestuur. Ie-
der bestuurslid heeft daarmee de verantwoordelijkheid voor enkele rubriekcommissies. Mevrouw 
C.A. Worp-Roland Holst wordt aan de dames van het Bloemenvak gekoppeld. Begin februari 1898 
is ze druk met het samenstellen van ‘haar’ rubriekcommissie. Meestal worden de kandidaten door 
derden aanbevolen: een mevrouw uit Utrecht noemt in één adem Jeanne Caspers en Cornelia 
Pompe. Mevrouw Worp draagt de leden voor aan het bestuur, dat ze benoemt. Zo wordt Cornelia 
Pompe in de eerste helft van februari 1897 benoemd. Op 18 februari 1897 schrijft ze aan mevrouw 
Hendrina Hermina Scholten-Commelin uit Amsterdam, bestuurssecretaris:  

Paschlaan 780 
Geachte Mevrouw,
Met genoegen neem ik de benoeming aan in de commissie, rubriek Landbouw, afdeeling 
bloemenvak, welke benoeming U mij namens het bestuur van de vereeniging Nationale 
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid deedt toekomen. Het Bestuur dankzeggend voor het in 
mij gestelde vertrouwen teeken ik nu met de meeste achting.

18 Febr: 97. – C. Pompe

Paschlaan 780 bevindt zich in Apeldoorn en is het adres van dhr. Verhagen, blijkt uit het bevol-
kingsregister. Pompe woont er op kamers. ‘Vroege vogels’ in de commissie zijn verder Elise Besier 
– zij bruist vanaf het begin al van de ideeën – en mejuffrouw A. Haan. 
Op 20 april 1897 komen de inmiddels benoemde dames in Amersfoort ter vergadering bijeen om 
de door het bestuur beoogde functies te verdelen: Jeanne Caspers (Apeldoorn) wordt president, 
Cornelia Pompe (Apeldoorn) vicepresident, mejuffrouw Willy Mees (Rotterdam) secretaris, Elise 
Besier tweede secretaris en mejuffrouw A. Haan (Groningen) penningmeester. 
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De dames Jacoba Hingst, C.M. Vissering, Anna Loman en M.A. Kottmann (Den Haag) komen 
pas enkele maanden later in beeld. De eerste drie worden door Caspers als volgt aan Scholten-
Commelin voorgedragen:

Apeldoorn 13 Sept: 97
Hooggeachte Mevrouw,

Een dezer dagen ben ik er nog in geslaagd de volgende dames als lid in onze rubriek 
commissie “Bloemenvak” te krijgen:

Mej: C.M. Vissering
83 Anna Paulownastraat
   den Haag

               en

Mej: L. Hingst
93 Celebesstraat
   den Haag

Ik vermeen dat Mevrouw Goekoop u ook reeds geschreven heeft dat Mej: A. Loman 40 
Kampersingel Haarlem ook als zoodanig is toegetreden. Mag ik u vriendelijk verzoeken 
deze drie dames haar aanstelling te zenden.
Nu is ons getal volledig, de dames die zich nu nog aanmelden, zullen wij als correspon-
denten aanstellen.
Na beleefde groeten, hoogachtend,

                                    Uwe dw.
                              Jeanne Caspers

Hingst komt ruim een half jaar later dan Pompe in de commissie. Uit de correspondentie van de 
rubriekcommissie Bloemenvak blijkt dat ze elkaar al kennen. Hoe close ze zijn, is niet bekend. 
Door de tentoonstelling zullen ze dichter naar elkaar toe groeien. Achteraf blijkt dat de dames 
begin twintigste eeuw in Rijswijk als een onafscheidelijk tweetal opereert. In de rubriekcommissie 
Bloemenvak manifesteren ze zich heel verschillend.
Pompe, vicepresident van de commissie, blijkt met president Caspers bij de werkzaamheden het 
voortouw te nemen en vormt met haar een twee-eenheid.11 Ze is zeer actief met het op poten zetten 
van de eigen tentoonstellingsruimte, die van het Bloemenvak, en met ontwerptaken buiten deze zaal 
om, maar ook met het landelijk inventariseren van hoeveel vrouwen er nu daadwerkelijk werkzaam 
zijn in de tuinbouw. Hingst komt binnen het geheel aan taken minder prominent in beeld. 
Terug naar het tentoonstellingsterrein. Vanuit de hoofdingang gezien wordt de expositieruimte 
Bloemenvak uiteindelijk gesitueerd in de linkervleugel. Er is een uitbouw naar buiten in de vorm 
van een broeikas van twaalf meter lang en zes meter breed, op de plattegrond van het tentoonstel-
lingsterrein als ‘serre’ aangeduid. Naaste buren zijn ‘Beeldende kunsten’ en ‘Confectie’. 
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Jeanne Caspers is dus ‘presidente’ van de rubriekcommissie Bloemenvak. Alle uitgaande stukken, 
hoofdzakelijk brieven en briefkaarten, registreert zij in een schrift. Met registreren wordt ‘kopië-
ren’ bedoeld, simpelweg door de tekst over te schrijven. Nogal omslachtig, maar voor historisch 
onderzoek een mooie informatiebron.

Uit deze circulaire aan aspirant-inzenders van bloemen en planten blijkt de samenstelling van de rubriekcommissie Bloemenvak
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Zo aanvaardt zij haar benoeming als president van de commissie met reserve. Ze beseft dat ze niet 
geschoold is, maar zich slechts ‘liefhebster’ mag noemen. Dit geldt voor de meeste vrouwen die zich 
belangeloos voor de tentoonstelling inzetten. Het past ook in de doelstelling van de vereniging: het 
zichtbaar maken van alle vormen van arbeid door vrouwen verricht, betaald en onbetaald.

Tweesporenbeleid
Binnen deze ruime doelstelling voeren de dames van de rubriekcommissie een soort tweesporen-
beleid. Enerzijds willen ze in hun eigen expositieruimte inzendingen van vrouwen uit alle ran-
gen en standen, anderzijds willen ze vrouwen en meisjes ‘opwekken’ om méér te doen dan alleen 
bloemschikken en boeketten maken.
Wat het eerste betreft, is de organisatie van de inzendingen illustratief: juist níet de ‘heeren kwee-
kers’ in den lande wordt verzocht ‘in te zenden’, maar de vrouwen. Daarover is de tentoonstellings-
catalogus duidelijk.12 De ‘Inleiding’ op het geëxposeerde in de zaal van het Bloemenvak vermeldt:

Nog verre zijn wij verwijderd, van met H.H. kweekers en bloemisten te kunnen wedijveren, 
al voldoen de inzendingen van haar, die eenigen tijd reeds in kweekerijen of als bindster 
werkzaam waren, meer aan de eischen. Toch getuigen de vele vrouwen en meisjes, die aan 
onze oproeping gehoor gaven om een keuze te doen uit ons programma en wier inzendin-
gen wij U hier aanbieden, dat er met liefde in het bloemenvak gewerkt wordt. Zij zijn voor 
ons een bewijs, hoe wenschelijk een geregelde opleiding voor de vrouw is, in een vak, dat in 
vele opzichten, zoo uitnemend voor haar geschikt is en dat juist daarom zoo aantrekkelijk 
is, omdat het daaglijks in aanraking brengt met de natuur en deze omgang niet anders dan 
veredelenden invloed kan hebben.

Voorbeeld van een biljet van inschrijving



2. HET BEGIN

25

Wat mag men inzenden? Levende planten en bloemen, zaden, bollen, opgemaakte bloemstukken 
van levende planten en bloemen, herbaria en boeken, maar géén droogboeketten, schilderijtjes 
van bloemen en dergelijke. De losse bloemen dienen onder andere om het bloembinden te de-
monstreren. Bij die 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’ 
aldus de catalogus van de tentoonstelling.   
Men komt potentiële inzenders tegemoet door vooraf gemaakte manden – rond, langwerpig en 
ovaal – aan huis te bezorgen, zodat men aldaar in alle rust de gewenste bloemen kan zaaien en 
verzorgen. Deze manden worden onder andere gemaakt en geleverd door het Rijksopvoedings-
gesticht voor jongens ‘Veldsticht’ te Amersfoort. Pompe neemt te Apeldoorn enkele manden Se-
laginella’s voor haar rekening. Zo ook haar moeder, de weduwe Pompe, die op dat moment in Den 
Haag woont, 1e Van den Boschstraat 3. Laatstgenoemde heeft zich, volgens de Catalogus, op de 
zogenaamde Phlox drumondii toegelegd.
Misschien is van alle bij het Bloemenvak betrokken medewerksters Hingst nog het meest actief 
met inzenden voor de expositieruimte. De al eerdergenoemde Catalogus vermeldt onder nummer 
18 een indrukwekkende hoeveelheid en gevarieerdheid aan flora van haar afkomstig:

Hingst (mej.J.) ‘s Gravenhage
18. Cobaea scandens.   
  Klimplanten.
  Briza maxima.
  Briza gracilis.
  Chloropsis blauchardiana.
  Zea japonica.
  Hordeum japonica. 

Maar daar blijft het niet bij: samen met mejuffrouw Bruining bezorgt ze de tentoonstellingszaal een 
‘bloemtafel’ en ‘twee hangers’, vermoedelijk hangplanten. En de ‘150 enkelbloemige begonia bollen 
en 48 Lanna’s knollen’ die door kweker Ant. Roozen & Zoon te Overveen aan de tentoonstelling 
geschonken worden, zijn aldaar ‘aangekweekt’ door Hingst, samen met Caspers. Misschien bren-
gen de rubriekcommissieleden die ook ‘inzenden’ de mooie zinsnede in praktijk waar de ‘Inlei-
ding’ op het Bloemenvak in de Catalogus mee begint: ‘Het kweeken van bloemen werkt veredelend 
op het gemoed; het leert geduld, vraagt volharding en doet waardeeren wat klein en gering schijnt’. 

Uiteindelijk zullen de manden met de dan hopelijk bloeiende bloemen vlak voor 9 juli 1898, de 
dag waarop de expositie geopend wordt, afgeleverd moeten worden om de afdeling Bloemenvak 
en andere delen van het tentoonstellingsterrein op te fleuren. De Gebr. Bouwhuis Expediteurs uit 
Den Haag haalt ze bij de inzenders thuis op en brengt ze naar het terrein en het gebouw van de 
expositie. 

Bredere interesse wekken
Wat betreft de ‘opwekking’ van vrouwen en meisjes om meer te doen dan alleen het schikken en 
binden van bloemen, doet de rubriekcommissie Bloemenvak twee dingen: inventariseren en op-
leidingsplekken regelen.
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Eerst die inventarisatie. Pompe is op dat terrein zeer actief. Aan plaatselijke comités die de Ver-
eeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid overal in den lande heeft, vraagt ze uit te 
zoeken hoeveel vrouwen er in hun regio op kwekerijen en bij bloemisten werkzaam zijn. Ze schrijft 
ook prominenten aan, soms indirect. Zo verzoekt ze Sophia Josephus Jitta-Cohen aan professor 
Went in Utrecht de vraag voor te leggen hoeveel vrouwen zich met botanie of plantkunde bezig-
houden en op welke wijze. Jitta-Cohen geeft Pompe in haar brief van 29 april 1898 het uitvoerige 
antwoord van Went. Het blijkt vrouwen te betreffen die in allerlei media over botanie schrijven. 
Aan P.L. Baudet, eveneens uit Utrecht, wordt de vraag voorgelegd ‘Kunnen meisjes met kans op 
succes worden opgeleid voor ’t tuinbouwvak?’ In april 1898 reageert Baudet met een uitgebreide 
brief. Het ziet het er nog niet goed uit in Nederland, beslist minder dan in Engeland, meent zij. 
Maar meisjes die over ‘fortuin’ en ‘energie’ beschikken en bovendien ‘intelligent’ zijn, kunnen bin-
nen het tuinbouwvak een goede positie verwerven. De minder fortuinlijke jongedames komen 
nauwelijks aan de slag, behalve bij bloembinden en het pellen van bloembollen.

Voor de rubriekcommissie Bloemenvak is beroepsonderwijs aan meisjes een hot item. Men denkt 
daarbij aan tuinbouwonderwijs. Maar dat is allerminst vanzelfsprekend en wel om twee redenen.
In de eerste plaats worden agrarische werkzaamheden van vrouwen op de tentoonstelling maar 
beperkt zichtbaar gemaakt. De rubriekcommissie ‘Zuivelbereiding, landbouw, hoender- en bij-
enteelt’ brengt díe werkzaamheden in beeld die uitsluitend door vrouwen worden verricht, zoals 
het bereiden van boter, kaas en karnemelk. En buiten het hoofdgebouw bevinden zich twee kleine 
afdelinkjes voor hoender- en bijenteelt. De ontelbare vrouwen die in het eígen agrarische bedrijf 
níet als kostwinner maar als echtgenote of moeder meewerken – dat is vooral het geval in ge-
zinsbedrijven op de zandgronden van Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Noord-
Limburg – komen niet in beeld. 
Een beroepstelling van 1899 vermeldt dat 80.000 vrouwen in de akkerbouw, veeteelt en tuinbouw 
werken en 87.000 in de traditionele en moderne nijverheid. Maar die 80.000 is beslist te laag: land-
bouwgegevens blinken in die tijd niet uit door nauwkeurigheid. Alleen vrouwen die een agrarisch 
beroep uitoefenen dat duidelijk afgebakend is van dat van hun echtgenoten worden meegerekend. 
Tot de hoofdtaak van veel ‘agrarische vrouwen’ behoren in de eerste plaats huishoudelijke werk-
zaamheden. Voor de telling van 1899 zijn ze dan niet meer dan ‘huisvrouw’.
Deze ondervertegenwoordiging van agrarische vrouwen geeft de Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid 1898 een bijna vanzelfsprekend urbaan karakter: liefst 1.409 m2 is bestemd voor 
industrie en nijverheid, slechts 230 m2 voor ‘landbouw’. Het hoofdbestuur is zich daarvan bewust. 
In het Eerste jaarverslag, na de eerste algemene ledenvergadering, motiveert het de zeer beperkte 
ruimte voor landbouw als volgt: ‘het werk van de vrouw op dat gebied (is) steeds zoo onderge-
schikt, dat het moeilijk, zoo niet onmogelijk is op eene tentoonstelling van Vrouwenarbeid veel 
daarvan te laten zien’. Eigenlijk zien de organisators de toekomst voor de meeste vrouwen in ma-
chinale arbeid, moderne industrie enzovoort.
De tweede reden is dat men bij ‘bloemenvak’ niet automatisch aan een tak van landbouw denkt – 
bloemkwekerijen zijn daarop misschien een uitzondering – maar aan een vak of beroep dat zich 
niet op telen richt maar op verkopen. De bruidsboeketten, tafelstukken, grafkransen, bloemen-
manden, losse bloemen en planten die in de zaal Bloemenvak worden geëxposeerd onderstrepen 
dat. Je zou kunnen zeggen dat de ‘landbouw’ en het ‘bloemenvak’ zich verhouden als productie en 
distributie. Daar staat tegenover dat de dames van de rubriekcommissie Bloemenvak het opval-
lend vaak over ‘tuinbouw’ hebben. Het ideaal van tuinbouwonderwijs aan meisjes zweeft hen ken-
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nelijk toch voor ogen. Ze willen dus méér 
dan wat ze tentoonstellen. Met tuinbouw 
begeef je je immers op het brede terrein van 
de landbouw waar niet gedistribueerd maar 
geproduceerd wordt.

Terug naar de vraag ‘Waarom denkt men 
binnen de rubriekcommissie Bloemenvak 
aan toekomstig tuinbouwonderwijs aan 
meisjes?’ Mogelijk ligt de inspiratiebron in 
het buitenland. In Berlijn bestaat al een tuin-
bouwschool voor meisjes. Frau Castner die 
deze school runt wordt dan ook gevraagd 
om tijdens de tentoonstelling een lezing te 
geven in de congreszaal, die speciaal voor 
dit soort doeleinden bestemd is. Daarnaast 
heeft men nog enkele sprekers op het oog 
zoals mejuffrouw Amy de Leeuw, mevrouw 
Therese Stoven en mejuffrouw Van der Vel-
den-Van Capellen. Zij dragen een vakoplei-
ding tuinbouw voor meisjes een warm hart 
toe. Mevrouw Castner kan niet komen om-
dat ze overwerkt blijkt.
Caspers schrijft meerdere pennen leeg voor 
brieven aan telers om meisjes in opleiding 
te nemen. Dit lukt vooral bij de teler die het tuinontwerp van het midden- en voorterrein van de 
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 zal uitvoeren, Richard en Jongkindt Coninck 
te Bussum. Op enig moment zijn daar vier meisjes in opleiding. 
Overigens, het besef dat er te weinig vakken en beroepen zijn waarin vrouwen zelfstandig hun 
boterham kunnen verdienen, leeft breed bij alle betrokkenen bij de Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid 1898. Zeker de tuinbouw en het ‘bloemenvak’ komen daarvoor in aanmerking. 
Caspers brengt het als volgt onder woorden:

De Comm: is zich bewust dat er nog weinig door vrouwen en meisjes in dit vak wordt ge-
werkt. Zij hoopt echter velen op te wekken tot medewerking en al vast door het kweeken 
van planten en bloemen op kleine schaal iets op de tentoonstelling bij te dragen, waardoor 
bij anderen de lust om zich op dit vak toe te leggen wordt aangewakkerd.

Caspers schrijft zelfs moeders van leerlingen in spe. Haar brief aan moeder Dekker te Barneveld, 
die wil weten in hoeverre er tuinbouwopleiding voor meisjes mogelijk is, is zó illustratief voor het 
gedachtegoed van de commissie, dat het volgende uitgebreide citaat gerechtvaardigd is:

Door middel van de Tent: van Vr: arbeid waarop ook het weinige wat op het gebied van 
bloemenkweeken door vrouwen gedaan wordt, een plaats zal vinden, bedoelen wij de op-
merkzaamheid op dit vak te vestigen, dat zulk een gezonde en geschikte arbeid voor meisjes 

Binnen de rubriekcommissie Bloemenvak rijpt de gedachte het 
eventuele batig saldo van de Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid 1898 te besteden aan de realisering van een 
tuinbouwschool voor meisjes



HUIS TE LANDE, VROUWEN IN DE TUINBOUW

28

vooral is. Er moet echter opleiding zijn; - de zin voor het onderwijs in tuinbouw wordt al 
meer en meer opgewekt. Wanneer U het bedoelde meisje wat wilt laten leeren, dan moet ik 
U aanraden haar volledig onderricht te doen geven, zowel theoretisch als practisch. Hierbij 
zend ik U een prospectus van de tuinbouwinrichting van de Heeren Richard en Jongkindt 
Coninck, waar behalve jongelieden nu ook meisjes worden onderricht. Zooals U in het 
prospectus zien zult is er aan de inrichting geen gelegenheid tot inwoning. Wenschelijk zou 
het voor uw pupil zijn, zoo zij te Bussum b.v. bij familie of vrienden huisvesting kon vinden. 
Pensions zijn er echter in alle prijzen verkrijgbaar.

Het is alsof hier een blauwdruk ligt voor wat enkele jaren later Huis te Lande zal worden! Caspers 
schrijft de meisjes zelfs aan en met het familiaire ‘Joh, dat moet je gewoon doen!’, hen daarbij een 
hart onder de riem stekend.

Weinig vergaderingen, onzekerheid en frictie
De commissie vergadert sporadisch omdat de leden uit alle delen van het land moeten komen, 
wat veel tijd vraagt. Men kan immers nog niet in de auto springen en moet reizen per trein. Cas-
pers regelt de meeste organisatorische zaken dan ook via brieven. Als er al wordt vergaderd, dan 
gebeurt dat vrijwel altijd bij de commissieleden thuis. Na september 1897 wordt ten huize van 
Hingst meermalen vergaderd. Zo spreekt Caspers in een brief van 28 januari 1898 van een bijeen-
komst bij de ‘dames Hingst 93 Celebesstraat’. Die andere ‘dame Hingst’ kan alleen Jacoba’s oudste 
zuster Adelaïde zijn.13 Die is eveneens bij de tentoonstelling van vrouwenarbeid betrokken. Ze is 
organisatorisch actief en financiert voor de rubriekcommissie Bloemenvak de overdekking van 
de serre of plantenkas.14 Die wordt geleverd en bevestigd door Th. A. de Koster, fabrikant van 
verwarmingstoestellen te Amsterdam. Het gaat om een bedrag van ƒ 47,50. Op 23 september 1897 
stuurt De Koster een briefkaart naar ‘mejuffrouw A. Hingst’ Celebesstraat 93 te Den Haag met de 
mededeling, dat het bedrag ‘ter name der Tentoonst. Van Vrouwen Arbeid te ’s Hage groot ƒ 47,50 
in dank ontvangen’ is. Maar ook broer Jelle draagt zijn steentje bij en laat de Firma Oostbaan & 
Teunissen planten leveren aan de afdeling Bloemenvak. De firma stuurt ‘Den WelGeboren Heer 
Hingst’ – ook nu wordt als adres Celebesstraat 93 genoemd – een kwitantie à raison van zes gul-
den.
Er is nóg een moeilijkheid waar de rubriekcommissie mee worstelt: de Nationale Tentoonstelling 
van Vrouwenarbeid 1898 is een éénmalig gebeuren en er is geen expertise met betrekking tot 
het organiseren van dit soort tentoonstellingen. Dat vraagt van alle partijen een groot improvi-
satievermogen en een enorme flexibiliteit. In de commissie kunnen de goedwillende en bevlogen 
dames, die geen professionals maar ‘liefhebsters’ zijn, die niet altijd opbrengen. Er zijn fricties en 
misverstanden. Deze lijken verergerd te worden door de tweede taak die de rubriekcommissie 
Bloemenvak, mogelijk op eígen initiatief, op zich neemt: het bedenken van het ‘tuinplan’. Daarbij 
gaat het steeds om twee plannen: dat van het voorterrein en dat van het middenterrein ofwel de 
ruimte die door het tentoonstellingsgebouw omsloten wordt. Bij beide ontwerpen worden vaak de 
namen genoemd van Caspers en Pompe, die het ontwerpinitiatief naar zich toe trekken. Pompe 
levert het leeuwendeel van alle daarmee gemoeide werkzaamheden. 
Het ontwerp van het middenterrein levert heel wat strubbelingen op omdat het hoofdgebouw, la-
ter dan verwacht, wordt neergezet. Zolang het er niet staat, is het vrijwel onmogelijk een goed ont-
werp te maken. Ook het ontwerpen van het voorterrein blijkt moeizaam vanwege een aantal facto-
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ren. Ten eerste moet met van alles en nog wat rekening worden gehouden zoals de locaties van de 
houten muziektent voor de dameskapel, het gebouwtje van Blookers Cacao, de fotografietent van 
de firma Lion en de vier kiosken voor de verkoop van poppen, sigaren – om de bezoekende man-
nen een plezier te doen – Goudse spritsen en het propageren van geheelonthouding. Ten tweede 
bespreken Caspers en Pompe hun ontwerp van het voorterrein en de wijzigingen erin steeds met 
de andere dames van de rubriekcommissie. Iedereen vindt wel wat. Vooral Besier geeft tegengas. 
Zij werkt het liefst in de stijl van de achttiende-eeuwse Franse tuin- en landschapsarchitect André 
le Nôtre en denkt daarbij aan klassieke rechte borders. Ze stuurt op 11 mei 1897 een plan naar 
president Caspers en motiveert dit in haar begeleidende brief als volgt: ‘… maar mij dunkt ‘t moet 
alles in strenge Le Nôtrestijl zijn, dat geeft het vierkante van de ruimte ook aan’. Met de tekening 
wil ze wachten totdat er tenminste íets van de gebouwen staat. Bovendien vindt ze dat de architect 
geraadpleegd moet worden – die dient de grote lijnen uit te zetten – en herhaaldelijk zal ze op dat 
aambeeld blijven hameren. In haar brief van 23 mei 1897 aan Caspers schrijft ze: 

Ten eerste begrijp ik niet waarom U en Mej. Pompe zoo geheel het raadplegen van den 
architect afkeurt. Ik geloof toch werkelijk dat het aanleggen van tuinen geen kleinigheid 
is, ik heb altijd gehoord dat tuin architectuur een heel moeilijk vak is waar men wel dege-
lijk studie van gemaakt moet hebben. Hoeveel lastiger wordt alles niet door onze totalen 
onbekendheid met de naasten omgeving van ons terrein en hoeveel moeilijker wordt het 
daardoor niet om afstanden, breedte van randen enz. te bepalen.

Ook in haar brief van 1 juni 1897 levert Besier uitgebreid commentaar op het plan van Caspers en 
Pompe. Daarin probeert ze het tweetal te overtuigen van de noodzaak om door middel van een 
hoge schutting de beplanting tegen zeewind te beschermen en om nog eens goed naar de kosten 
van het opbrengen van aarde en het inkopen van zaaigoed te kijken. Mogelijk vindt ze, dat Caspers 
en Pompe te duur begroten, want ze schrijft: ‘Ik vind ‘t allemaal cijfers om van te duizelen en een 
grote verantwoording voor ons om op zoo grote schaal iets goeds tot stand te brengen; ik zou zeg-
gen dat ik ‘t op die manier niet aandurf ’.
Een tweede factor die het ‘tuinontwerp’ moeilijk maakt zijn de interventies van de regelingscom-
missie met betrekking tot alles betreffende de inzending, verzending, plaatsing en dergelijke van 
het geëxposeerde. Zij grijpt stevig in, bijvoorbeeld als door buitenstaanders toegezegde kiosken in 
het ontwerp van het voorterrein een andere plek moeten krijgen.
En in een brief van 26 april 1898 wendt mejuffrouw M. Gallé van de regelingscommissie zich di-
rect tot Pompe, in de veronderstelling dat zij uiteindelijk het brein achter het plan van het voorter-
rein is. Daarin spreekt zij enkele wensen uit, zoals het opnemen van een spinnerij omdat er elders 
geen plek voor is.
Bovendien laat de regelingscommissie alsnog architect Nieukerken naar het plan kijken. Maar op 
29 mei 1998 schrijft Gallé van de regelingscommissie aan Pompe, dat de ‘calque nu eindelijk defi-
nitief is’ en dat daarmee een lange tijd van wachten en onzekerheid voorbij is. 
Een derde factor is het hoofdbestuur, dat vaak te laat reageert. De rubriekcommissie Bloemenvak 
moet bijvoorbeeld van derden vernemen, dat het optrekken van het hoofdgebouw enkele maan-
den later zal plaatsvinden dan gepland, waardoor er minder tijd zal overblijven om van het mid-
denterrein nog iets moois te maken voor de opening op 9 juli 1898. In de commissie is men not 
amused en Pompe past het plan aan.
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Bovendien hamert het hoofdbestuur er vooral op dat de uitvoering van het ontwerp niet te veel 
mag kosten. Uiteindelijk wordt er een bedrijf gevonden dat voor het middenterrein ƒ 1.000 en 
voor het voorterrein ƒ 5.750 begroot, de al eerdergenoemde kwekerij van Richard en Jongkindt 
Coninck in Bussum. Richard is voornemens enkelen van zijn knechts aan het werk te zetten. Zelf 
zal hij als opzichter optreden, gratis. Ook adviseert hij bijvoorbeeld een verharde rijweg richting 
hoofdingang aan te leggen en die aan weerszijden van recht opgaande bomen te voorzien. Pompe 
past ook nu weer voor de zoveelste keer haar ontwerp aan. 
De volgende interventie van het hoofdbestuur lijkt illustratief voor de niet altijd soepel verlopende 
communicatie: op een gegeven ogenblik wordt vernomen dat de rubriekcommissie het voorter-
rein van een bloembed wil voorzien in de vorm van een kroon vanwege de aankomende inhul-
diging van Wilhelmina als koningin. Op 17 mei 1898 schrijft de secretaris, mevrouw Scholten-
Commelin, aan Caspers een brief waarin dat onderdeel wordt afgekeurd:

Het bestuur van de vereeniging Nationale tentoonstelling van Vrouwenarbeid, gezien heb-
bende het door uwe rubriek in den tuin der tentoonstelling is ontworpen een tapijtbed in 
den vorm van een kroon, meent zich hiertegen ernstig te moeten verzetten.

Als argument wordt genoemd dat de neutraliteit van de tentoonstelling in acht genomen moet 
worden. Maar het niet in beweging krijgen van Emma en Wilhelmina richting Nationale Tentoon-
stelling van Vrouwenarbeid kan het ‘republikeinse’ standpunt van het bestuur versterkt hebben. 
Scholten-Commelin stelt voor het bloembed de vorm te geven van het Haagse of vaderlandse 
wapen of eenvoudigweg de letters NT.
De communicatie tussen hoofdbestuur en de rubriekcommissie Bloemenvak verloopt dus niet ge-
heel vlekkeloos. Al medio juli 1897 sturen Caspers, Pompe en Besier een door hen ondertekende 
brief naar het hoofdbestuur waarin ze hun ontslag aanzeggen. Zij geven twee redenen op: de reste-
rende tijd tot aan de opening van de tentoonstelling op 9 juli 1898 is te kort en tevens zijn er nog te 
weinig vrouwen bekwaam in het kweken van bloemen. Zij geven het hoofdbestuur in overweging 
de opening van de tentoonstelling uit te stellen tot … 1901! Op 18 augustus gaat mevrouw Worp 
van het hoofdbestuur met de dames in gesprek en slaagt erin de angel eruit te halen en de dames, 
Besier incluis, binnenboord te houden. Er komt zelfs een commissielid bij, Anna Loman.
Ook de interne communicatie in de rubriekcommissie Bloemenvak laat af en toe haarscheurtjes 
zien. Besier heeft veel commentaar op het ‘tuinplan’, zwaait met haar portefeuille, maar blijft toch 
binnenboord, maar zo níet Haan. Op 28 juli 1898 – de tentoonstelling loopt dan al drie weken – 
schrijft ze aan Caspers, dat ze haar functie als penningmeester neerlegt: 

De reden die mij tot dit besluit brengt, zult u zeker wel kunnen gissen. De dagelijks weder-
kerende onaangenaamheden en dikwijls onbillijke aanmerkingen van Juffr. Pompe werkten 
zeer verlammend op mijn werkkracht … De door mij gevoerde administratie sluit ik hierbij 
in, met verzoek deze ter hand te willen stellen aan de tegenwoordige penningm. mej. Hingst.

Deze brief spreekt boekdelen over de fricties binnen de rubriekcommissie. Tussen Pompe en Haan 
botert het in ieder geval niet. Vermoedelijk zit de laatstgenoemde enige tijd thuis en neemt Hingst, 
die in januari 1898 toegetreden is tot de financiële commissie van de Vereeniging Nationale Ten-
toonstelling van Vrouwenarbeid, het penningmeesterschap waar. Deze functie wordt haar vervol-
gens definitief toebedeeld.
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Tot slot
De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 mag zeker een succes worden genoemd 
wat het aantal bezoekers betreft, 90.000. Vrouwenarbeid is zichtbaarder geworden dan ooit. De 
enorme drive van alle betrokkenen om de arbeidspositie van vrouwen te verbeteren mag als posi-
tief punt worden genoemd. Het is dan ook niet vreemd dat de Algemene Vergadering van 22 sep-
tember 1990 besluit om het batig saldo van ƒ 20.000 te besteden aan een vurige wens van Jungius. 
Zij is tijdens de tentoonstelling secretaris van de rubriekcommissie industrie en droomt intussen 
van een Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. Zij richt dit bureau op in 1901 en wordt de eerste 
directrice.15 Het blijft tot 1940 bestaan. Om haar verdiensten wordt in het Haagse Zuiderpark de 
Marie Jungiusweg naar haar genoemd.

Na afloop van de tentoonstelling krijgen alle vrijwilligers een herinneringsspeld met de naam van de rubriekcommissie waarin zij actief 
zijn geweest
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Is de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 een doorbraak binnen de vrouwen-
emancipatie? Door vrouwen, feministen en historici wordt er verschillend over geoordeeld. Daar 
is vooral de terminologische verwarring debet aan, want wat bedoelt men precies met begrippen 
als ‘vrouwenbeweging’, ‘vrouwenemancipatie’ en ‘feminisme’?
Berteke Waaldijk, Nederlands sociaal historica en hoogleraar Taal- en cultuurstudies aan de Fa-
culteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, legt in de vijfde aflevering van de docu-
mentaireserie De IJzeren Eeuw – deze gaat over de negentiende eeuw in Nederland – uit wat een 
ongekend visueel spektakel de tentoonstelling is, waarin het werk van filantropische dames van 
goeden huize samen wordt gepresenteerd met dat van arbeidersmeisjes. ‘Heel Den Haag had het 
erover’, aldus Waaldijk, die de tentoonstelling als een doorbraak in de vrouwenbeweging bestem-
pelt.
Eind negentiende eeuw staan de volgende thema’s hoog op de agenda van vrouwen die vrou-
wen willen ‘verheffen’: zichtbaarder werk voor vrouwen, vooral die uit de hogere of welgestelde 
kringen, die tot dan geacht worden niet te werken of dat hooguit in het verborgene doen, meer 
betaald werk voor vrouwen, recht op vervolgonderwijs voor meisjes, kiesrecht en een gelijkwaar-
dige positie binnen het huwelijk met zeggenschap over de kinderen. Deze thema’s worden tot de 
zogenaamde eerste feministische golf gerekend die ruwweg loopt van 1870 tot 1919.
Hoe past de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 hierin? In ieder geval is het een 
duidelijke manifestatie van de ‘vrouwenbeweging’ in de meest brede zin van het woord. De gehele 
organisatie is in handen van vrouwen. Als mannen – op de architect na – worden toegelaten, dán 
alleen om de plannen van de dames uit te voeren of om te doneren. 
De initiatiefnemers hebben als hoofddoel voor ogen: het publiek tonen wat vrouwen allemaal 
doen in de maatschappij, zowel betaald als onbetaald. Daar slagen zij ruimschoots in. En passant 
hameren zij stevig op het aambeeld van meer en zichtbaarder werk voor vrouwen en het recht op 
vervolgonderwijs voor meisjes. In díe zin past de tentoonstelling in de eerste feministische golf.
Maar er zit ook een keerzijde aan de medaille omdat de initiatiefnemers jonge welgestelde vrou-
wen zijn. Die zien ‘recht op werk’ vanuit hun positie. Inderdaad hebben welgestelde vrouwen vaak 
geen mogelijkheid om te werken terwijl ze dat wel willen. Als ze al werken, dan meestal in het ver-
borgene. Wat de initiatiefnemers aanvankelijk echter niet scherp in het vizier hebben is de positie 
van de arbeidersvrouwen. Ze komen massaal in fabrieken terecht, hebben geen keus en moeten 
onder zeer zware omstandigheden het hoofd boven water zien te houden. 
In een speciale rede naar aanleiding van de tentoonstelling stelt Roland Holst dit scherp aan de 
kaak.16 Ze verwijt de ‘feministische bourgeois dames’ onrealistisch te zijn. Volgens haar is het niet 
meer noodzakelijk dat de vrouw zich afzet tegen de man, want ‘de tegenstrijdigheid tusschen de 
belangen van man en vrouw is in het moderne proletariaat overwonnen.’ Ze valt vooral over het 
opschrift ‘Wie niet werkt, zal niet eten’ boven de industriezaal. Roland Holst: ‘Waarlijk, dit getuigt 
van een zoo grenzelooze verblindheid voor de feitelijke toestanden, dat het onbegonnen is hier 
eenig licht te willen ontsteken – een blindheid, een onnoozelheid, die regelrecht afstamt van de 
hypokriete eerbied, waarmee de bourgeoisie gewoon is over de heiligheid van den arbeid te spre-
ken – nl. den arbeid anderer.’ Ze stelt voor de tekst te veranderen in ‘Wij hier werken dubbel, opdat 
anderen die niet werken, eten’.
Toch groeit tijdens de voorbereiding en gegevensverzameling bij de organiserende dames het in-
zicht hoe groot de verschillen zijn tussen arbeidsters en burgervrouwen. Zo ontstaat langzamer-
hand een tweede doel van de tentoonstelling: er moet aandacht komen voor de erbarmelijke om-
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standigheden waaronder veel arme vrouwen werken. Aldus komen ook de misstanden beeldend 
aan de orde. Op de zogenaamde ‘gruweltafel’ – weliswaar niet in de Industriezaal maar in die van 
Maatschappelijk Werk – liggen gegevens over de bloedlonen van de naaisters naast de producten 
die zij vervaardigen en de prijskaartjes die daarbij horen. Bovendien vinden tijdens de tentoon-
stelling veel lezingen en congressen plaats over onder andere vakopleidingen voor vrouwen, de 
armenzorg en het dienstbodevraagstuk. 
Feitelijk geeft de tentoonstelling een vrij open verslag van de stand van zaken in de maatschappij 
en bereikt door de ruime aandacht in de pers veel mensen. De situatie van de vrouwenarbeid is 
voor het eerst onderzocht en in kaart gebracht door vrouwen zelf. Daarin hebben de dames van 
het Bloemenvak zich zeker niet onbetuigd gelaten. De tentoonstelling levert een enorme hoeveel-
heid actuele gegevens op.

Conclusies
Wat kunnen de conclusies zijn uit dit alles? De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 
maakt op z’n minst de arbeid van vrouwen uit alle rangen en standen en uit alle sectoren van de 
samenleving zichtbaar. Het emancipatorische karakter schuilt in de wil om de vrouw te ‘verhef-
fen’: haar aandeel in diverse beroepen moet groter worden en ze moet daartoe worden opgeleid. 
Dit ideaal wordt zeker uitgedragen in de rubriekcommissie Bloemenvak. Een saillant detail is dat 
Caspers, met nadrukkelijke instemming van de overige dames van de commissie, begin 1900 een 
brief naar het hoofdbestuur van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 stuurt 
met het verzoek ‘uit het saldo der algemeene kas een subsidie te schenken aan degenen, die het 
initiatief nemen tot het oprichten van een Tuinbouw School voor meisjes’. Zoals eerder vermeld 
wordt het saldo anders besteed, maar het is veelbetekenend te lezen, dat de commissie al aan een 
tuinbouwschool voor meisjes denkt en dat er wordt gesproken over ‘initiatiefnemers’ die gesub-
sidieerd zouden moeten worden. Zijn Hingst en Pompe die initiatiefnemers? En in hoeverre leeft 
dit idee in de rubriekcommissie Bloemenvak?
Bewonderenswaardig is in ieder geval dát Hingst en Pompe die school daadwerkelijk stichten en 
dat ze daarmee de verdere emancipatie van vrouwen, misschien onbedoeld of anders bedoeld, mo-
gelijk maken. De oriëntatie op beroepsgericht en betaald werk zal pas in de loop van de geschie-
denis van Huis te Lande langzaam maar zeker toenemen. In elk geval mogen Hingst en Pompe 
pioniers worden genoemd!

Na 1898
Hoe is het na de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 met Jacoba Hingst en Corne-
lia Pompe verder gegaan? Als in 1898 een tuinbouwschool voor meisjes nog alleen een droom is 
en deze in 1932 daadwerkelijk vijfentwintig jaar bestaat, blikt het jubileumboekje als volgt terug.

Na afloop van de tentoonstelling ging Mej. Pompe terug naar haar kweekerij en Mej. Hingst, 
die tijd en lust had zich verder in het tuinbouwvak te bekwamen, vroeg een onderhoud aan 
bij den Heer Kottman, destijds Hortulanus van den Dierentuin in den Haag, teneinde te 
weten te komen, wat zij op dit gebied later zou kunnen presteeren. De Heer Kottman bracht 
de wenschelijkheid naar voren van een inrichting voor opleiding in den tuinbouw voor 
meisjes, daar hem zoo vaak gevraagd was, waar men tuinwerk zou kunnen leeren. Steeds 
had hij het antwoord schuldig moeten blijven. En nu de tentoonstelling zoo duidelijk bewe-
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zen had, dat de kennis van het onderhoud van planten en bloemen bij de meeste menschen 
zeer onvoldoende was, achtte hij een dergelijke inrichting van het grootste nut. ,,Richt zelf 
iets op”, besloot hij het gesprek, ,,waar anderen het werk kunnen leeren.”
De energie door Mej. Pompe tijdens de tentoonstelling aan den dag gelegd, deed als vanzelf 
het oog op haar richten om samen het werk aan te vatten. Mej. Pompe stemde toe. De dames 
vroegen de meening van den Heer E. Th. Witte, gepensioneerd Hortulanus van de Hortus 
te Leiden, over haar doel. Deze aarzelde niet Mej. Hingst te raden tot de oprichting van een 
dergelijke school over te gaan, overtuigd als hij was, dat zulk een school talrijke Nederland-
sche meisjes ten zegen en den Nederlandschen Tuinbouw tot voordeel zou zijn.

Uit het citaat hierboven blijkt het verschil in karakters: de een aarzelt, de ander is daadkrachtig. 
Hingst neemt pas besluiten na het uitgebreid inwinnen van advies, Pompe – dat blijkt al tijdens de 
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 al – pakt meteen aan, is een doener. Zij vullen 
elkaar uitstekend aan. 
Primaire bronnen vullen dit ietwat romantische beeld aan met nuchtere gegevens. Volgens het 
bevolkingsregister van Den Haag gaat Jacoba met haar zus Adelaïde op een moment – wanneer 
precies is niet bekend – in Den Haag op het adres 1e Sweelinckstraat 26 wonen. Van daaruit ver-
trekt Adelaïde op 25 februari 1902 naar Amsterdam en Jacoba op 18 september 1902 naar Leiden. 
Daar laat ze zich voor de tweede keer – de eerste keer was in 1899, kort na de Nationale Tentoon-
stelling van Vrouwenarbeid 1898 – als student biologie aan de Leidse Universiteit inschrijven.17 

Deze kaart aan ‘Lieve Koba en Cor’, mogelijk op dat moment woonachtig in Leiden, toont op de voorgrond J.H. Kottman, 
hortulanus van de Dierentuin in Den Haag (SD 255323)
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Pompe, zo’n acht jaar ouder, gaat 
eveneens in Leiden studeren en 
voegt zich in 1902 bij Hingst. In 
ieder geval wonen beide dames 
een tijdlang op het adres Apo-
thekersdijk 32.18 Daar bevindt 
zich op dat moment het Leidse 
Volkshuis met een aantal appar-
tementen.
Emilie Charlotte Knappert, pio-
nierster van het maatschappelijk 
werk in Nederland en vrijwillig-
ster bij de Nationale Tentoon-
stelling van Vrouwenarbeid 
1898, woont er ook. Zij is vanaf 
1893 betrokken bij pogingen 
dit volkshuis op te richten. Het 
wordt op 22 oktober 1899 ge-
opend en Knappert is de eerste 
directrice. Alle activiteiten staan 
in het teken van de ‘verheffing’ 
van de arbeidende bevolking. 
Die wordt kennis en gemeen-
schapszin bijgebracht door al-
lerlei cursussen, lezingen, culturele uitvoeringen – er is een toneelzaal – en door het uitlenen 
van kunstreproducties. Het kan geen toeval zijn dat Hingst, Pompe en Knappert een woning in 
hetzelfde complex hebben!
In 1904 behaalt Hingst de akte K4 Biologie, die lesbevoegdheid geeft in dier- en plantkunde op 
middelbare scholen. Wie les wil gaan geven op de hbs of het gymnasium kan rond 1900 op de 
universiteit terecht, maar voor een akte middelbaar onderwijs moet men zelfstandig alle studie-
boeken doorwerken – er zijn in die tijd nog geen mo-opleidingen – en daarna staatsexamen doen. 
Kennelijk rondt Hingst haar universitaire studie niet af. Valt die haar te zwaar? Of stapt ze om een 
andere reden over op een mo-studie? 
Ook in 1900 doet zich iets opmerkelijks voor. Hingst en Pompe sturen zaden in voor een tentoon-
stelling te Bussum die daar door de plaatselijke afdeling van de ‘Koninklijke Maatschappij tot be-
vordering van Tuinbouw en Plantkunde’ (KMTP) georganiseerd wordt. Het Leidsch Dagblad van 
6 augustus 1904 vermeldt op de voorpagina: ‘verg. zilv. med. Voor uitgebreide en fraaie collectie 
bloem- en tuinzaden aan de dames J. Hingst en C. Pompe, te Leiden’. Hingst en Pompe hebben die 
zaden misschien wel verzameld in verband met hun studie. Waarom zenden ze geen bloemen en 
vruchten in? Omdat ze nog niet over grond beschikken? Dat zal spoedig veranderen en de relatie 
met de KMTP zal een blijvende zijn.
In 1905 vestigt Hingst zich in Rijswijk (ZH), Pompe volgt. Vanaf dat moment zijn beide dames 
onafscheidelijk en werken hecht samen. Van het duo vormt Jacoba het ‘hoofd’, de praktische Cor-
nelia de ‘handen’.

Het Leidse Volkshuis, ontworpen door de Leidse architect W.C. Mulder
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3. PERIODE JACOBA HINGST (1903-1937) 

Hingst draagt de vrouwenbeweging een warm hart toe en breekt het mannenbolwerk 
open dat het tuinbouwonderwijs in het begin van de twintigste eeuw is. 
Tuinbouwscholen – Lisse, Aalsmeer en Frederiksoord – staan alleen open voor jon-

gens. Weliswaar zijn er meisjes en vrouwen die tuinieren, maar ze doen dat in de tuin bij het 
ouderlijk huis, bij familie en soms in het bedrijf van hun ouders. In die tijd hebben vrouwen 
zelden betaald werk en zeker niet in de land- en tuinbouw. Spitten en andere zware arbeid is 
vooral voorbehouden aan mannen. De vrouw die als hoofdtaak het huishouden voert begin 
twintigste eeuw is zowel het ideaal als de norm.

Vindt Hingst dat ook en richt ze daarom een tuinbouwschool op voor meisjes? Vaststaat dát ze 
het doet en dat ze in haar gedurfde onderneming een doorzetter en volhouder is! Voûte noemt 
haar onder de emancipators van vrouwenarbeid in de tuinbouw de voortrekster met ‘de meest 
onmiddellijken invloed op de jongere generatie’.19 Maar zij merkt ook op, dat de opleiding de 
eerste jaren gericht is op het inrichten en onderhouden van de eigen tuin. Denk daarbij vooral 
aan meisjes uit de gegoede burgerij, echtgenotes van een burgemeester, dokter of dominee die 
behalve het huishouden ook de tuin rond het huis moeten bestieren. Meisjes uit agrarische 
milieus en de arbeidersklasse komen op Huis te Lande pas later in beeld. 

Niet te stuiten dadendrang
Hingst begint dus een tuinbouwschool voor meisjes. Ze stopt er al haar tijd en energie in en ook 
heel veel geld. Ze moet dan ook vermogend zijn geweest. In mei 1904 koopt ze – de Haagse no-
taris Pieter Cato Louis Eikendal bemiddelt – van de gemeente Rijswijk een lang, smal stuk grond 
van ruim twee hectare, gelegen tussen de spoorlijn en wat tegenwoordig de Huis te Landelaan is. 
De ene korte zijde ervan grenst aan de Van Vredenburchweg, waar de toegang is tot het terrein, 
de andere korte zijde wordt begrensd door de Broeksloot, de gemeentegrens van Rijswijk met 
Den Haag.20

Er is met de locatie iets bijzonders aan de hand, want in datzelfde jaar 1904 tekent de Haagse 
architect Johan Mutters op verzoek van het college van B en W voor dat deel van Rijswijk een 
uitbreidingsplan. Het lijkt erop, dat de gemeente instemt met de grondaankoop onder voorwaar-
de dat er niet gebouwd wordt op de tracés van de twee wegen die volgens het plan dwars door het 
langgerekte perceel lopen. Het plan zal in die vorm overigens nooit gerealiseerd worden.
Voor haar ‘kweekerij’ denkt Hingst driekwart hectare nodig te hebben, de rest verhuurt ze als 
weiland aan C. v.d. Berg. In het najaar van 1904 wordt de grond gespit en worden enkele vrucht-
bomen geplant. In januari 1905 start de firma Van Nes de bouw van een groentekas en een 
daaraan parallel lopende rozenkas met loods, een machinekelder en een pakschuur, waarvan een 
gedeelte wordt afgescheiden en ingericht als kantoor. Er komt een Belgische vulketel voor de kas-
sen en het kantoor.
Intussen laat Hingst aan de straatkant van het 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 haar broer Jelle. In 1904 is De Clercq een samenwerkingsverband aange-
gaan met Jan Gratama (1877-1947). Beide heren houden zich met het ontwerp van de villa bezig. 
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Al hun tekeningen – die worden bewaard in het archief van ‘Het Nieuwe Instituut’ te Rotterdam 
– vermelden hetzelfde jaar 1904.21 Mogelijk is het hun eerste gezamenlijke opdracht. Het is ove-
rigens niet hun enige villa. Aan het eind van de negentiende eeuw is er veel vraag naar villa’s en 
landhuizen. Industriëlen en andere vermogenden willen graag buiten de stad wonen, wat wordt 
vergemakkelijkt door betere weg- en spoorverbindingen. 
Villa Huis te Lande en de ‘kweekerij’, zo blijkt uit de tekeningen van het architectenduo Gratama 
en De Clercq, worden als één geheel gezien. Hingst en Pompe ziet men ook als eenheid: beider 
namen als opdrachtgeefsters staan op alle tekeningen vermeld. 
Op de begane grond van de villa is een leslokaal gepland – op de tekening met plattegronden 
en dwarsdoorsneden is dat goed te zien – voorzien van een schuifbord met daarachter een in-
gebouwde boekenkast. Dat éne leslokaal wettigt het vermoeden dat Hingst en Pompe slechts 
een bescheiden school voor ogen hebben. De villa herbergt bovendien een laboratorium om 
plantenziekten te detecteren, schadelijke insecten in hun verschillende ontwikkelingsfasen te 
observeren en dergelijke. Door dat lab lijkt het of Hingst en Pompe hun praktische opleiding 

Ingekleurd ontwerp van de villa, die ‘De Distel’ wordt genoemd
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een ‘wetenschappelijk tintje’ willen geven. Aan het leslokaal grenst de koffiekamer, waar de toe-
komstige leerlingen hun koffie-, thee- en lunchpauzes kunnen doorbrengen. In verband met het 
tuinwerk is er ook een ruimte waar de meisjes zich kunnen wassen en omkleden. Er is bovendien 
een spreek- en eetkamer, die vanaf het schooljaar 1915-1916 volop gebruikt gaat worden als Huis 
te Lande voor een beperkt aantal leerlingen internaat wordt.

Hingst en Pompe betrekken in 1905 samen ‘De Distel’, zoals de villa wordt genoemd. De verdie-
ping telt vier slaapkamers en een zitkamer, er is ‘slechts’ één woonkamer op de begane grond. 
Het ligt voor de hand dat Hingst en Pompe, die hoogst waarschijnlijk elkaars levensgezellen zijn, 
daarvan samen gebruik maken. 

Op maandag 9 januari 1905 vermeldt Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad de start 
van het ‘project’ Huis te Lande en op 20 mei van hetzelfde jaar geven de architecten Gratama en 
De Clercq in nummer 20 van het Bouwkundig Weekblad tekst en uitleg bij ‘hun villa’ te Rijswijk. 

Het leslokaal



HUIS TE LANDE, VROUWEN IN DE TUINBOUW

40

Het is de moeite waard deze compacte tekst, geïllustreerd met een afbeelding van de voorgevel en 
de plattegrond van de benedenverdieping, in z’n geheel te citeren:

HUIS TE LANDE TE RIJSWIJK. Z.H.

   Dit huis, gebouwd voor de dames J. Hingst en C. Pompe, dient als woning en tevens 
als school voor onderricht aan meisjes in tuinbouwkunde. Het ligt geheel vrij aan den 
ingang van een kleine kweekerij, door een voortuin gescheiden van den straatweg (Van 
Vreedenburghweg).
   Bij het samenstellen van den plattegrond is rekening gehouden met de scheiding tus-
schen woon- en schoolvertrekken met toebehooren.
   De gevels zijn opgetrokken in miskleurige gele Friesche steen, met plint, strekken, fries, 
enz. van roode Waalsteen, en aanzetsteenen, deklijsten enz. van hardsteen. De afdekking 
geschiedt door middel van onverglaasde roode verbeterde Hollandsche pannen.
   De schoorsteentoren dient zoowel voor rookleiding en zuurkast-afvoer, als voor plaat-
sing van de bel, waarvan het staalkoord een eigen kanaal heeft nevens die andere kanalen.
   Het houtwerk, dat in ’t algemeen flink in ’t gezicht gelaten is, is in een zacht wit met sterk 
donker groen geschilderd. Ook het binnenwerk is in krachtige kleuren behandeld.
   Het werk is op degelijke wijze uitgevoerd door den aannemer D. Jurriëns te Naarden.22

Gevelsteen

Een bijzonder ornament van de villa is de ge-
velsteen: een tondo, omrand door een ring van 
gemetselde bakstenen met daarin een gestileerde 
zonnebloem en rondom de tekst ‘Zien groeien doet 
groeien’. Dit embleem zal als een rode draad door de 
geschiedenis van Huis te Lande gaan lopen: het ver-

schijnt als logo op briefpapier en andere documenten, 
op jubileumspelden van geelkoper en verguld zilver, op 

buttons, wordt geciteerd in tal van toespraken enzovoort. 
Het ontwerp uit 1904-1905 is van Johan Coenraad Altorf 

(1876-1955) en wordt tot het begin van zijn artistieke oeuvre ge-
rekend. In tegenstelling tot zijn latere werk met de voor hem kenmerkende zeer verheven 
en gestileerde dierfiguren, is deze symmetrische gevelsteen nog tamelijk floraal en mag tot 
de Art Deco worden gerekend. Altorf is bekend vanwege zijn samenwerking met Johan 
Thorn Prikker, werkt met hem samen aan de decoratie van de Haagse villa ‘De Zeemeeuw’, 
naar een ontwerp van Henry van de Velde, en is betrokken bij de decoratie van het jacht-
slot Sint-Hubertus van het echtpaar Kröller-Müller te Otterlo.
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Hingst werkt vanaf het begin met een ‘tuinbaas’, zodat De Clercq en Gratama gelijktijdig met de 
villa ‘een tuinmanswoning gelegen op een terrein achter de kweekerij van mej. Hingst’ ontwer-
pen, ‘Huis te Velde’ (momenteel Julialaantje 54).
Langzaam maar zeker geeft Hingst vorm aan haar ‘droomtuin’. 
In januari 1906 wordt een kwart hectare weiland aan de kwekerij toegevoegd. In april van het-
zelfde jaar begint men met de bouw van een kweekkas, ‘gematigde bloemenkas’, perzikkas en een 
druivenkas met glasprofielen van ijzer in plaats van hout. Hingst schrijft in een overzicht van 
de geleidelijke inrichting van haar kwekerij: ’27 Nov. werden 5 Frankenthalers geplant. Twee ce-
menten broeibakjes ieder voor 5 éénruiters werden aangekocht’.23 Een interessant fenomeen is de 
zogenaamde pittenbak, een door paardenmest verwarmde bak die speciaal bedoeld is voor het 
kweken van komkommers uit pitten (zaden).
Hét wapenfeit van 1907 is de start van de school, door Hingst consequent ‘tuinbouwinrichting’ of 
kortweg ‘inrichting’ genoemd. In september worden twee leerlingen welkom geheten. Per febru-
ari van hetzelfde jaar komt tuinbaas G. de Vries in dienst.
Terugblikkend op de eerste jaren schrijft Hingst in een kort memorandum dat ze in 1907 op-
nieuw een stuk grond koopt van ruim een hectare.24 Daarmee verbreedt ze het terrein van 
ongeveer veertig tot circa tachtig meter. Bij de villa worden een bloementuin en een arboretum 
aangelegd. Op het ruime achterste deel van het perceel komen hoeken met verschillende vrucht-
bomen en een moestuin. 
De Clercq, die inmiddels zijn eigen bureau in Den Haag heeft en zich ontpopt als vaste architect 
van Huis te Lande, ontwerpt in hetzelfde jaar een nieuwe, ruime assistenten- of tuinmanswo-
ning.25   Opmerkelijk is zijn briefje van 8 februari 1907 aan B en W van Rijswijk, waarin hij 
onder andere schrijft ‘… dat de woning de wegen van het uitbreidingsplan uwer gemeente op dat 
perceel, niet zal naderen korter dan 5 m (event. als latere voortuin te benutten.)’. De woning, ‘De 
Rozebottel’ genoemd, wordt gebouwd op het nieuwe door Hingst aangekochte perceel. Tuinbaas 
De Vries wordt de eerste bewoner. Het ‘arbeidershuisje’ aan het Julialaantje komt leeg te staan. Na 
enkele jaren zal het plaatsmaken voor een tweede villa. 

In 1908 worden hogere betonbakken aangeschaft voor veertien ramen. Hingst, die haar leer-
lingen ook recreatie en ontspanning gunt, laat in 1909 een gedeelte van de pakschuur als 
koffiekamer inrichten. In verbinding met de schuur wordt een ‘W.C.huisje’ gebouwd met drie 
toiletten voor de meisjes en een ‘privaat’ voor het personeel. 
Er komt een oranjerie van kalkzandsteen met een kelder van gewapend beton en een bergzolder. 
Een deel van de oranjerie wordt als werkplaats ingericht. ‘In den zomer werd de oranjerie be-
stemd om als inmaakkeuken dienst te doen, daar in ’t inmaken een bron van verdiensten werd 
gezien’, schrijft Hingst. Vanaf het begin wordt de opbrengst van de tuin verkocht. In dezelfde tijd 
verschijnt er een praktijkloods a en o, letters die staan voor ‘aanleg’ en ‘onderhoud’. De eigen sier-
tuin met vijver bij de villa is het visitekaartje van Huis te Lande. 
Ondanks het geringe en aanvankelijk nauwelijks groeiende aantal leerlingen, gaat het investeren in 
voorzieningen onverminderd door. Zo wordt in 1912 De Rozebottel verbouwd om als woonruimte 
te dienen voor leraressen, terwijl voor tuinbaas De Vries een woning wordt aangebouwd. De werk-
plaats achter de koffiekamer van de leerlingen wordt fietsenstalling. En Hingst financiert nog meer: 
‘De tegenwoordige meid-huishoudster Anna Bleijleven-Oostveen kwam op 15 Augustus jl. in be-
trekking. De inwoning van haar jongen oud 6 jaar wordt uit mijn particuliere middelen bekostigd’. 
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Over de inrichting van het terrein denken de dames Hingst en Pompe goed na. Het eerste wat 
bezoekers in de begintijd opvalt, is dat het er allemaal zo verzorgd uitziet. Huis te Lande is om 
door een ringetje te halen! 

Decennia lang blijkt Huis te Lande niet alle beschikbare grond nodig te hebben omdat de school-
populatie klein is. Daarom wordt het achterste stuk verhuurd. De ene huurder gebruikt het als 
hooiland, de ander voor het kweken van geneeskrachtige kruiden. Zo wordt op 1 september 1920 
een overeenkomst gesloten met H.J. Holtkamp, landbouwer, ‘wonende te Ryswyk’. Hij mag voor 
drie jaar een ‘perceel bouwland gelegen naby den van Vredenburchweg en den Spoorweg van ‘s-
Gravenhage naar Delft’ huren.26 Voor dat stukje grond van 81 aren betaalt hij ƒ 324 per jaar. En 
met ingang van 1 februari 1923 zal de Vereeniging Floralia te Rijswijk voor twee jaar eveneens 81 
are grond huren voor school- en werktuinen. De overeenkomst gaat in op 1 februari 1920 en de 
huur bedraagt ƒ 400.27 Weer later zullen er volkstuintjes komen.

Tot besluit van deze paragraaf: met de totale oppervlakte van drie hectare zet Hingst, de toon 
voor een specifieke eigenschap waarmee Huis te Lande zich van andere tuinbouwscholen onder-
scheidt: een school met zóveel grond, dat er van alles en nog wat aan teelten kan plaatsvinden. 
Kán, want in de eerste decennia van de geschiedenis van Huis te Lande wordt het beschikbare 
areaal niet ten volle benut. Deze ‘verspilling’ is waarschijnlijk het gevolg van de vooruitziende 
blik van Hingst: ze koopt bewust meer grond dan nodig is, omdat ze een kwekerij wil met alles 
erop en eraan om haar leerlingen ruime praktijkervaring te laten opdoen. Ze beseft dat de tijd 
nog niet rijp is om meisjes van externe stageplekken te voorzien. 

Pas in het laatste kwart van de twintigste eeuw wordt de grond wél volledig benut, on-
der andere als gevolg van het grote aantal leerlingen. In de jaren tachtig verandert dat 
weer, omdat de schoolleiding de leerlingen vooral praktijkervaring wil laten opdoen bij 
bedrijven.

Lange tijd te weinig leerlingen
Terug naar het begin: Hingst kon, in verband met de financiën, meisjes aantrekken uit gegoe-
de 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 buiten. (…) Hoeveel jonge meisjes zijn er 
niet, (…) die verloofd zijn met een aanstaand predikant of notaris. Zij zullen allen later in het be-
zit komen van een grooteren of kleineren tuin en welk een genot, daargelaten nog het voordeel, 
zou het haar verschaffen, indien zij eenig begrip hadden hoe zij bloemen, vruchten en groenten 
moeten kweeken. Voor zulke meisjes is onze inrichting bestemd’.28 In het interview, dat door 
de Leidse hortulanus Eduard Theodoor Witte – later zal hij bestuurslid respectievelijk bestuurs-
voorzitter worden van Huis te Lande – ter plekke wordt afgenomen, geven Hingst en Pompe 
uitdrukkelijk aan dat zij geen meisjes voor het tuinbouwvak willen opleiden die er alleen maar 
hun boterham mee willen verdienen.
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Huis te Lande trekt de eerste decennia inderdaad leerlin-
gen van goeden huize, waaronder meisjes van ouders met 
een landbouwbedrijf. Die vinden het maar wat handig om 
hun ‘tuinminnende’ dochters, die geen regulier agrarisch 
onderwijs kunnen volgen, naar Rijswijk te sturen. Ze ko-
men, dankzij de spoorwegen, 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. Mogelijk is de 
stopplaats Rijswijk-Wateringen, op loopafstand van Huis te Lande, minder geschikt om uit te 
stappen en wordt het om die reden niet op het briefpapier vermeld. Een andere reden zou kun-
nen zijn, dat het plaatselijke stationnetje qua status verbleekt bij het chiquere Hollands Spoor.
Vanaf het schooljaar 1915-1916 besluit Hingst – zij is 
dan secretaris van de zojuist opgerichte stichting, die 
Huis te Lande beheert – de jaarverslagen steevast met 
een dankwoord aan de ‘Directie der Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij’. 

Aspirant-leerlingen ontvangen op aanvraag een prospec-
tus. Zo’n exemplaar gaat op 23 december 1909, keurig in 
drieën gevouwen, per post naar mejuffrouw G.M. de Lint 
te Amsterdam. Waaraan moet mejuffrouw voldoen? Ze 
moet minstens zeventien zijn en een behoorlijke kennis 
van het Duits, Engels en Frans hebben. ‘Zeer gewenscht is 
eenige kennis (de grondbeginselen) van scheikunde.’ Wil 
ze nog meer weten? De ‘inrichting’ is elke maandagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen.
Zoals gezegd loopt het op Huis te Lande de eerste jaren 
nog niet storm. In 1907 melden zich twee jongedames, de 
volgende vier jaren respectievelijk vier, een, twee en drie. 

Pas in het schooljaar 1915 wordt naar verhouding een fikse sprong 
gemaakt met elf leerlingen in de eerste klas en twee in de tweede, 

waarvan er een ‘met zeer goed gevolg’ eindexamen doet, mej. J. 
Bakhuis. Een mogelijke verklaring voor de plotselinge toena-

me in leerlingen is het sluiten van de landsgrenzen door het 
neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar-
door minder meisjes voor een tuinbouwopleiding naar het 
buitenland konden uitwijken. Van de eerstejaars slagen er 
negen. Die zorgen tevens voor een ‘goedgevulde’ tweede 
klas in het cursusjaar 1916-1917. Dan is de instroom in de 

eerste klas zelfs ‘explosief ’ te noemen: zeventien leerlingen!
Overigens zijn er ook steeds ‘toehoorderessen’, meestal één of 

twee meisjes of vrouwen, zoals freule Asch van Wijck in 1920. 

Briefhoofd

Geadresseerde mejuffrouw Lint

Eerste leerling Christina Soeters, overleden in 1930 (SD 255287)
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Het gevolg van deze relatief sterke toename is, dat er aan de school nu ook een internaat ver-
bonden wordt. Als extra argument wordt vermeld: ‘Het doel van de oprichting van een internaat 
is mede het kunnen doen leeren van de dagelyksche zorgen van het vak’.29 Hiertoe wordt het 
hoofdgebouw ingrijpend verbouwd. Over wat er allemaal moet gebeuren voeren Hingst en archi-
tect De Clercq een zeer uitgebreide correspondentie en de toon wordt gaandeweg meer familiair. 
Briefjes beginnen bijvoorbeeld met ‘Waarde Sam’ en worden afgesloten met ‘Vele groeten van je 
C.H.’.
In het bewaard gebleven bestek van de verbouwing worden alle werkzaamheden genoemd en 
minutieus uitgewerkt zoals een nieuwe kap op de linkervleugel, het opmetselen van de topgevel 
en een uitbouw achter de keuken. De hele verdieping komt ter beschikking van het internaat, 
met tien nieuwe slaapkamertjes (!) en kasten. In de kleed- en wasruimte beneden komen acht 
garderobekastjes, het maximale aantal internen dat zal worden gehuisvest. Het oude leslokaal op 
de begane grond wordt zit- en eetkamer.
Er melden zich inderdaad acht meisjes. Zij krijgen kost en inwoning in de villa voor ƒ 700 per 
jaar, in díe tijd een aanzienlijk bedrag.
In het ‘Reglement’ wordt aangegeven wat de internen wel en niet mogen.30 ’s Avonds is er een 
gemeenschappelijke leertijd van 20.00 tot 21.30 uur. De dames dienen om 22.00 uur naar hun 
kamer te gaan. Na een half uur wordt het elektrisch licht in de kamertjes uitgeschakeld, maar kan 
nog wel gebruik worden gemaakt van waxinelichtjes. Wie zin heeft mag op zaterdag en zondag 
uitgaan, maar men moet uiterlijk met de trein van 23.00 uur thuiskomen. Voor wie gebruik wil 
maken van de mogelijkheid om op een doordeweekse dag uit te gaan geldt de volgende regel: ‘In 
de maanden November - Maart mag éénmaal in de week om 18 uur, (d.w.z. na afloop van opera 
of comedie) worden thuisgekomen mits men door 
een daarvoor besteld rytuig in de file staande voor het 
gebouw, zich laat thuisbrengen’. 
De internen hebben naast verplichtingen ook privile-
ges. Een fraai voorbeeld is regel 20 in Werkinstructies 
directrice: ‘Zij geeft gedurende den koffiemaaltijd 
aan de leerlingen gelegenheid tot het houden van 
telephoongesprekken’.31

Ene zuster Spat, tot op dat moment verbonden aan 
de ‘Amsterdamsche Huishoudschool’, krijgt de leiding 
van het internaat en kookt voor de internen. Bij de 
maaltijden kunnen ook andere leerlingen aanschui-
ven. ‘Tegen een nader overeen te komen jaarlijksche 
vergoeding kunnen de externen door het internaat 
gespijzigd worden’, vermelden de notulen van 16 april 1915.32 Spat kan het werk niet aan en 
wordt ontslagen. Haar opvolgers wisselen elkaar in rap tempo af, het leiden van het internaat 
blijkt geen sinecure. 
Aanvankelijk brengt het internaat voldoende geld in het laatje, maar na enkele jaren moet er geld 
bij en wordt het opgedoekt. Tijdelijk, zo zal blijken, want na een aantal jaren zal Huis te Lande 
het internaat toch weer invoeren met als gevolg, dat de lessen niet langer in de villa kunnen 
plaatsvinden. Eén van de twee tuinmanswoningen onder een kap, De Rozebottel, komt vrij door 

In het internaat wordt tussen de middag warm gegeten 
(foto: omstreeks 1920)



HUIS TE LANDE, VROUWEN IN DE TUINBOUW

46

het ontslag van tuinbaas Elfferich, die niet voldoet. In die woning wordt nu de school onderge-
bracht. Er komt een lokaal op de begane grond en een op de bovenverdieping onder het schuine 
dak. Daar is zelfs nog ruimte voor twee kleine laboratoriumkamertjes, een voor Hingst en een 
voor lerares De Bruijn.

Even een vooruitblik: het leerlingenaantal zal in de loop der jaren maar langzaam stijgen, 
met 1944 als dieptepunt vanwege de Tweede Wereldoorlog. Als halverwege de jaren zeven-
tig Huis te Lande een ‘normale’ tuinbouwschool wordt, doordat het schoolgeld niet meer 
exorbitant hoog is, stijgt het aantal leerlingen explosief.

Start van de school
We gaan weer terug naar het begin: het onderwijs start officieel in 1907. Hingst verzorgt de the-
oretische vakken zoals natuurkunde, plantkunde, dendrologie, scheikunde en … tuintekenen! 
Tuinarchitectuur ligt haar na aan het hart, evenals de geschiedenis van de tuinkunst. Daarbij gaat 
het niet alleen om de strakke Franse tuinen of parktuinen in de Engelse landschapsstijl, maar 
ook om de tuinkunst in de oudheid, van de Egyptenaren en Chinezen tot de middeleeuwse 
kloostertuinen.

Voor de verschillende theoretische vakken schrijft Hingst zelf de leerstof, in haar keurige hand-
schrift, zonder doorhalingen aan het papier toevertrouwd. Voor het vak plantkunde begint ze 
bijvoorbeeld als volgt. ‘Inleiding. Alle levende wezens behooren tot het planten- en dierenrijk. Bij 
hoogere organisatie laten zich planten en dieren gemakkelijk onderscheiden; bij lagere ontwikke-
ling is de overeenkomst veel grooter’. Dicteert ze de stof in haar lessen? Put ze uit deze leerstof? 
Het antwoord hierop blijft uit. 
De leerlingen mogen een microscoop van school gebruiken om daarmee de in- en uitwendige 
bouw van planten en micro-organismen te bestuderen en te tekenen. Dat vraagt scherper zien en 
zorgt ervoor dat de stof goed beklijft, zo meent Hingst.
De praktische vakken zijn het terrein van Pompe: de drie hoofdvakken groente-, fruit- en bloe-
menteelt en daarnaast het vlechten van manden, het verzorgen van de planten in de kassen en 

Aanvankelijk schrijft Hingst zelf haar leerstof



3. PERIODE JACOBA HINGST (1903-1937) 

47

technieken zoals oculeren of enten met als motto ‘zonder mes geen les’. Naast een oculeermes 
beschikken de meisjes over een snoeimes, snoeischaar, zakschaar en slijpsteentje. In het prakti-
sche werk wordt Pompe bijgestaan door tuinbaas De Vries. Praktische vakken, praktijkleraren 
en -assistenten zijn een fenomeen waardoor Huis te Lande zich onderscheidt van de middelba-
re ‘jongenstuinbouwscholen’ in Aalsmeer, Boskoop en Frederiksoord. Anders dan voor jongens 
kunnen meisjes in die tijd voor praktijkervaring niet of nauwelijks terecht bij tuinbouwbedrijven.

Hingst, Pompe en de docenten na hen maken zich nog lange tijd de vakken autodidactisch eigen. 
Ze improviseren en de lesstof weerspiegelt hun eigen interesses. Daardoor is het lesprogramma 
weinig vastomlijnd. Ook in de jaren daarna verschijnen kortstondig nieuwe ‘sterren aan het fir-
mament’, vakken zoals meteorologie, cursussen bijenteelt, bloemschikken, machineschrijven en 
boekhouden. Plantenkennis is een constante, die moeten de meisjes paraat hebben en daar staan 
Huis-te-Landers om bekend.
In vergelijking met de middelbare tuinbouwscholen voor jongens, die zich als streekscholen vaak 
toeleggen op wat de omgeving aan kennis en vaardigheden vraagt, specialiseert Huis te Lande 
zich nauwelijks. Het tuinbouwvak wordt in de meest ruime zin onderwezen, een kenmerk van 
deze bijzondere school. 
Is een romantische sfeer ook een van de kenmerken? Een jaar na de start van de school ontvan-
gen Hingst en Pompe eind juni 1908 per post het volgende gedicht:

Als ik aan het Huis te Lande
Dank breng, voor de allerhande
Schatten, die het mij verzond
Voor het oog, de neus, de mond:
      Zeg ‘k daarbij de wensch (zeer vurig)
      ‘t Ga daar beter steeds – gedurig!
Dat de heester, nooit verplant
Groene langs de waterkant
Dat de klimplant zijne tak
Slingre tot aan goot en dak
      Daarover zij deez wensch (zeer vurig!)
      ‘t Ga daar beter steeds – gedurig!
Dat der meisjes geest en spieren
Even welig mogen tieren,
Dat bij ‘t weggaan iedre dame
Zij een levende reclame:
      Daarvoor zij deez wensch (zeer vurig)
      ‘t Ga er beter steeds – gedurig!
Dat de Directricen beiden
Vroolijk verder mogen schrijden
Strevend met een juist gevoel
Immer nader tot het doel:
      Daarvoor zij deez wensch (zeer vurig)
      ‘t Ga haar beter steeds – gedurig! 
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In zwierige letters is het 
gedicht op een brief-
kaart geschreven.33 De 
geadresseerden zijn Mej 
J Hingst & C Pompe. 
Onderaan de adres-
zijde wordt de straat 
genoemd. Het huis-
nummer ontbreekt . 
Dat volstaat in het nog 
kleine Rijswijk van be-
gin twintigste eeuw. 
Bovenaan prijkt het 
stempel van het ar-
chitectenbureau van 
Samuel de Clercq

Huis te Lande neemt allesbehalve een geïsoleerde positie in. Een tuinbouwschool met 
alleen maar meisjes is een unicum en dat trekt de belangstelling van de pers. Kranten, week-
bladen en tijdschriften zoals Libelle, Beatrijs, De vrouw en haar huis, Onze tuinen: Geïllustreerd 
Weekblad voor Vaklieden- en Amateur-Tuiniers, De Amsterdammer: weekblad voor Nederland, 
Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) en 
Eindhovens Dagblad (ED). 
‘Tuinbouwspecialisten’ van diverse pluimage en groepen uit binnen- en buitenland komen de 
school graag bezoeken.

Tentoonstellingen zijn een goed middel voor het leggen van contacten. Hingst en Pompe, bei-
den actief in de weer met bloemen en bloemstukken op de Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid 1898, zijn gepokt en gemazeld in het houden van exposities. In 1910 is wat op 
Huis te Lande groeit en bloeit inmiddels zo divers, dat er een mooie selectie gemaakt kan worden 
voor een aantrekkelijke tentoonstelling in het Leids Volkshuis, een bekende locatie voor Hingst 
en Pompe. Het Leidsch Dagblad van 28 september schrijft er het volgende over:

Het Volkshuis opent zijn tentoonstellingen met een verzameling vruchten, alle gekweekt 
op het ,,Huis te Lande” te Rijswijk, de inrichting voor tuinbouw van de Dames J. Hingst en 
C. Pompe, waar tevens voor vrouwen gelegenheid bestaat om voor ooft- en groentencul-
tuur te worden opgeleid.
De tentoongestelde vruchten zijn alle eetbaar, met uitzondering van oneetbare van de-
zelfde soort en van enkele vruchten van sierplanten die of om de zeldzaamheid of om de 
schoonheid, met het gewas zijn tentoongesteld.
Allerlei Indische vruchten, onder koud glas gekweekt, trekken bijzonder de aandacht om 
de prachtige kleuren en eigenaardige vormen. Uit den aard der zaak kan deze tentoonstel-
ling slechts kort duren: vandaar dat zij ook Donderdag- en Vrijdagmiddag open is. Voor 
de vakmenschen en leeken beiden schijnt zij aantrekkelijkheid te hebben.

Adreszijde briefkaart van Samuel de Clerq aan de dames Hingst en Pompe
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Het is vooral Pompe die in de slechts 
zes jaren dat ze op Huis te Lande 
werkzaam is, deze vorm van ‘public 
relations’ voor haar rekening neemt. 
Zo houdt de ‘Vereeniging Rijswijks 
Bloei’ eind september 1909 een ten-
toonstelling van tuinbouwproducten, 
pluimvee, landbouw en veeteelt op 
het nog onbebouwde terrein nabij de 
Julianastraat. De voorzitter verzoekt 
‘De Dames Hingst Huis te Lande 
Alhier’ in een brief om te participeren. 
De inzending omvat diverse soorten 
planten. Het levert Pompe een gratis 
toegangsbewijs op maar vooral eer, 
want een deel van de inzending valt in 
de prijzen.

Een jaar later vindt in de herfst de internationale tuinbouwtentoonstelling te Brussel plaats. Een 
commissie van de Nederlandse Tuinbouwraad vraagt Huis te Lande om medewerking. Pompe 
denkt aan diverse soorten groenten. Ze heeft daarvoor vijf kisten nodig. Die bestelt ze bij een 
bedrijf in Rotterdam, dat de kisten ‘ledig’ laat afleveren op station Hollands Spoor. De kisten 
worden afgehaald, gevuld met groenten en verzonden naar Brussel.
Drie jaar later is Hingst – Pompe is inmiddels overleden – als presidente van de subcommis-
sie ‘Tuinbouw’ betrokken bij de tentoonstelling ‘De vrouw 1813-1913’ die op het landgoed 
Meerhuizen aan de Amstel te Amsterdam gehouden wordt. Misschien niet geheel toevallig valt 
Huis te Lande in de prijzen.
Het jaar daarna vindt op Java de ‘Koloniale Tentoonstelling te Semarang – 1914’ plaats. Het 
paviljoen ‘De vrouw’ wil een beeld geven van het arbeidsveld van Nederlandse vrouwen en 
het Damescomité voor Nederland vraagt Hingst om medewerking. Ze laat door Louise Baas 
Becking, tuinarchitecte te Heelsum, een fotoreportage maken van de werkzaamheden op Huis te 
Lande en schrijft een brochure ter toelichting.

Buitenlandse reizen
Vanaf de start van Huis te Lande staan er excursies op het programma. De leerlingen bezoeken 
kwekerijen, veilingen, proeftuinen en zo meer. Hoogtepunt zijn de tuinreizen naar het buiten-
land. De meisjes moeten met eigen ogen de resultaten van tuinarchitectuur zien. Zij kunnen 
zich de luxe permitteren van excursies die wel een maand of langer duren. Hingst gaat graag 
naar Frankrijk, met als uitvalsbasis het sprookjesachtige Château de Méridon van de markies 
van Breteuil bij Parijs. Van daaruit worden de reizen vervolgd naar Italië om Frascati, de tuinen 
van het Vaticaan en de Bobolituinen bij het Palazzo Pitti in Florence te bezoeken. In Engeland, 
bekend om zijn villatuinarchitectuur, worden de ‘flowerborders’ bewonderd die in de lessen 
behandeld zijn en dan in volle bloei staan. Als Huis-te-Landers op hun opleiding terugblikken 
scoren deze reizen hoog!

Bewijs van toegang Pompe
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Tuinarchitectuur
In de rubriek Voor vrouwen van De Amsterdammer: weekblad voor Nederland van 12 septem-
ber 1915 meent Geertruida Carelsen op grond van persoonlijke ervaringen Huis te Lande ‘met 
warmte te kunnen aanbevelen’.34 Maar zij besluit haar verhaal met: ‘Wat de tuinkunst betreft, ver-
heft deze school zich, tot mijn spijt, tot nog toe niet boven den alledaagschen sleur’. Toch weet 
Hingst, zelf geen tuinarchitecte, de liefde voor tuinarchitectuur op veel meisjes over te dragen, 
want er komen bovengemiddeld veel oud-Huis-te-Landers in dat beroep terecht. Om enkele na-
men te noemen: Jo Bouwens, Jeanne Stam-Dresselhuys, Iep Faber, Liesbeth Canneman-Philipse 
en Renske Boon. In het overzicht ‘Oud Leerlingen van Huis te Lande’ houdt Jacoba Hingst van-
af 1910 de loopbaan van de afgestudeerden bij. Ze noteert onder andere: ‘1912 J. Bouwens ,,de 
Zandkuil” Nymegen Tuinarchitecte’.

Kan een oud-Huis-te-Lander zich tuinarchitecte noemen en wanneer is sprake van tuin-
kunst? Tuinarchitect is een bij wet beschermde titel die alleen onder voorwaarden mag 
worden gevoerd, ánders dan de titel tuinontwerper. Belangrijker is dat Huis-te-Landers 
met plezier – en trots! – terugkijken op hun Rijswijkse opleiding en de daar opgedane 
kennis en ervaring in hun latere leven op een creatieve manier inzetten. Ook zónder het 
beschermde epitheton ‘tuinarchitect’ worden prachtige tuinen gecreëerd!
Van Iep Faber is bekend dat ze villatuinen ontwerpt. Met zogenaamde stapelmuurtjes, een 
novum in die tijd. De tuin wordt terrasvormig aangelegd vanaf de woning of villa en dan 
zijn muurtjes praktisch. Maar ze fungeren vooral als ‘plantenbakken’ met bloeiende vaste 
planten bovenin en in de voegen. Mogelijk hebben de ‘cottagetuinen’ van Gertrude Jekyll 
in Engeland haar daartoe geïnspireerd, ondersteund door de gedegen plantenkennis die zij 
op Huis te Lande heeft opgedaan.
Liesbeth Philipse huwt met de architect Elias Canneman, die van 1933 tot 1970 bij de 
Rijksdienst Monumentenzorg werkzaam is en in die hoedanigheid verschillende restau-
raties verzorgt, onder andere van kasteel Duivenvoorde te Voorschoten, de Markiezenhof 
te Bergen op Zoom en Zierikzee waar na de Watersnoodramp van 1953 veel te herstellen 
is. Bij verschillende van die restauraties houdt Philipse zich met de tuinaanleg bezig. Het 
echtpaar Canneman behoort tot de mede-oprichters van de ‘Nederlandse Tuinenstichting’ 
(NTs) in 1980 en bewoont in die tijd ‘Kasteel Walenburg’, een historische woontoren aan 
de Langbroekerwetering waarbij een prachtige tuin wordt aangelegd.
Renske Boon is assistente van tuinarchitect Th.J.H. Dinn in Den Haag. De weinige op-
drachten tijdens de crisisjaren en heimwee naar een eigen tuin doen haar terugkeren 
naar haar geboortegrond in Groningen. Van daaruit bouwt zij in haar eentje een com-
pleet oeuvre op. Haar particuliere opdrachten betreffen villatuinen, boerderijerven, 
boerensiertuinen, buitenplaatsen, instructietuinen bij landbouwhuishoudscholen, groen-
voorzieningen bij allerhande gebouwen, plantsoenen, parken en begraafplaatsen.
Aan het eind van dit hoofdstuk zullen deze vrouwen in ‘postume portretjes’ uitgebreider in 
beeld komen.
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Kleding 
Hoe gaan de meisjes in de beginjaren van Huis te Lande 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.35 Buiten het wer-
ken in de tuin zijn de benen in vetleren laarzen gestoken en op het hoofd wordt een gepijpte 
muts – gekscherend ‘broek’ genoemd – gedragen.36   Lekker warm en, zo meent men, vooral 

Het pilopak wordt slechts een korte periode gedragen: ook werkkleding is aan modewisselingen onderhevig (foto: jaartal onbekend)
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praktisch. Want ‘buiten’ neemt in het lesprogramma een belangrijke plaats in. Uiteraard is ook 
de mode van invloed en wordt het omstreeks 1920 een Engels kostuum: broek, hoge beenstuk-
ken, een lange jas en een ‘divided shirt’. Met het voortschrijden der jaren zal de kleding de mode 
blijven volgen en wordt het in elk geval almaar informeler. Na de Tweede Wereldoorlog zullen de 
dames uitgetekend kunnen worden in stevige broeken, vlotte bloesjes, degelijke truien en soepele 
werklaarzen. 

Jeanne Stam-Dresselhuys vertelt een prachtige anekdote over de vetleren laarzen die men 
in haar tijd op Huis te Lande moet dragen. Aanleiding is de biografie Miss Jekyll, Portrait 
of a great gardener van Betty Massingham die in 1966 verschijnt. Voor oud-leerlingen van 
Huis te Lande in de jaren twintig en dertig is deze Engelse tuinarchitecte een grootheid. 
Haar beplanting- en kleurenschema’s zijn een openbaring. Een paar oude laarzen als illus-
tratie op de voorkant van het boek trekken de aandacht van Stam-Dresselhuys. Ze schrijft:

Vandaag wist ik opeens waar ze als twee druppels water op lijken. Op onze vetleren 
laarzen van toen. Het was in 1915 verplicht op Huis te Lande vetleren laarzen te dragen 
en aangezien die niet in damesmaten bestonden, moesten we ze op maat laten maken 
(met houten pinnen, zeldzaam lomp en onbevallig en peperduur). Vanwege die duur-
heid kregen we van thuis de opdracht ze geregeld te onderhouden en zo gaven we af en 
toe in de ,,koffiekamer” onze schoenen gezamenlijk een beurt met smeer uit een doosje 
,,Ledervriend”. ,,Wat interessant, van die smeer die niet glimt” kweelde  onze luxe-leer-
ling, die ondanks het voorschrift haar mooie bruine rijglaarzen in de tuin aan hield. 
(Zij kwam alleen op school als zij zin had en verscheen als het regende op het werk 
met een paraplu. Tot onze spijt kwam ze na enkele weken helemaal niet meer – voor 
Juffrouw Hingst zeker een opluchting).

‘Zoomerkleding’ op Huis te Lande (foto: omstreeks 1930) De Haagse firma J.B. de Waal is ‘hofleverancier’ van de werkkleding 
op Huis te Lande (foto: omstreeks 1930)
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’s Middags als we maar tien minuten hadden om ons te verkleden en te hollen naar de 
trein (die speciaal voor Huis te Landers stopte, was dat even een service!) schopten we 
onze laarzen in een hoek om de volgende morgen weer de eigen bemodderde exempla-
ren bij elkaar te vissen. ,,Foei” – zei terecht een van de moeders op bezoekdag – ,,op de 
boerderij staan de klompjes netjes naast elkaar, wat een rommel is het hier!”
Later, in eigen tuin, heb ik de schoenen nauwelijks meer gedragen. Het was handiger 
gauw in een paar klompen te schieten dan de vetleren bonken dicht te veteren. Ik heb 
nooit meer aan ze gedacht, eigenlijk. Tot ik hun evenbeeld zag op het boek van Miss 
Jekyll en het indrukwekkende bijschrift las:
,,Symbolen uit de wereld van de tuin. Laarzen van iemand, die liefde en begrip voor 
grond bezit.”

Financiering
Huis te Lande is een particuliere school, voor leerlingen wordt in de beginjaren een bedrag aan 
lesgeld gehanteerd van ƒ 300 per jaar. Voor die tijd een fiks bedrag! Kennelijk hebben ouders dat 
voor dochterlief over. Een onbedoeld gevolg is echter dat meisjes uit minder bemiddelde milieus 
zich niet aanmelden en dat er bijgevolg niet in de grotere vijver wordt gevist van meisjes die van 
de tuinbouw hun beroep zouden willen maken. De meeste dames die op Huis te Lande ‘studeren’ 
trouwen binnen hun eigen welgestelde milieu. Behorend tot de notabelen zullen ze naast sociale 
activiteiten vooral het huishouden bestieren. Het is dan mooi meegenomen als je het geleerde op 
Huis te Lande kunt toepassen in de tuin! Een betaalde baan ligt minder voor de hand en wordt 
misschien ook niet geambieerd. 
Huis te Lande is ook particulier in díe zin, dat enkele bevlogen dames er zelf hun stempel op 
drukken vooral wat betreft het lesprogramma. Zónder de hete adem van een meekijkende 
overheid in de nek is het in de begintijd dan ook geen ‘echte’ tuinbouwschool maar meer een eli-
teopleiding voor meisjes uit de betere kringen. 
Enige druk van buitenaf plus financiële perikelen zijn nodig om de opleiding langzaam maar ze-
ker om te buigen naar een opleiding waar ook meisjes uit minder bemiddelde gezinnen terecht 
kunnen.
 

Omvorming tot stichting 
Wat het aantrekken van leerlingen betreft, is de school in het begin zeker geen succes. Dat heeft 
financiële gevolgen. Hoe hoog het schoolgeld ook is, met een jaargemiddelde van zo’n drie leer-
lingen in het eerste decennium kan de school onmogelijk gefinancierd worden. Het kan niet 
anders of Hingst betaalt de exploitatie in die jaren grotendeels uit eigen middelen.
Mogelijk daarom vragen Hingst en Pompe raad aan de heer Kotte, hortulanus van de Dierentuin 
in Den Haag, en aan de heer Witte, die dezelfde functie uitoefent in de Hortus Botanicus te 
Leiden.
In 1911 wordt Pompe ziek. Ze moet zich terugtrekken en overlijdt op 17 januari 1913 te Soest. 
Het draagvlak voor het leiden van de school wordt nu wel erg smal. Huis te Lande is dan een par-
ticulier project waarvan het welslagen sterk afhankelijk is van nog maar één persoon. 
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Onder het motto dat het ‘tuinbouwonderwijs niet 
van mijn leven afhankelijk mag zijn’ neemt Hingst 
een daadkrachtig besluit. Haar vermogen voor zo-
ver ze dat in grond, opstal en inventaris van Huis te 
Lande gestoken heeft moet worden ondergebracht 
in een stichting, beheerd door een Raad van Bestuur. 
Dat krijgt in 1914 zijn beslag. Er gaat een intensieve 
briefwisseling aan vooraf met het Ministerie van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. Via de inspecteur 
van Landbouwonderwijs, de heer Van der Zande, 
komt alles op het bureau van de minister terecht.37  
Er is Hingst veel aan gelegen dat de verantwoordelijke 
bewindsman van Landbouw achter haar stichting kan 
staan. Daarom stuurt ze ook het concept van de stich-
tingsakte voor commentaar naar het ministerie. De 
inspecteur van Landbouwonderwijs stelt enkele wij-
zigingen voor, die welwillend worden geaccepteerd. 
 
 Hingst heeft lang vóór het passeren van de akte haar 
dreamteam al in gedachte. Ze wil wetenschappers en 
praktijkmensen in de raad. Ze heeft daarbij díe tak-
ken van tuinbouw op het oog die zich toeleggen op 
groenten, fruit, bomen en bloemen. Ze benadert de 
door haar gewenste personen en stelt de Raad van 
Bestuur daadwerkelijk samen. De eerste vergadering 
is al op 31 oktober 1914 en punt één van bespreking 
is het door Hingst gewenste internaat. Vanaf diezelfde 
datum is er het Notulenboek, dat Hingst bijhoudt in 
haar zeer leesbare handschrift. 
Op 30 december 1914 wordt het officieel en passeert de ‘Acte van Oprichting der Stichting ,,Huis 
te Lande’’’ bij de al eerdergenoemde notaris Eikendal in Den Haag.38 Die akte biedt een schitte-
rend inzicht in de motieven en beweegredenen van Hingst, waarin ze te kennen geeft,

- 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 ruim-
sten 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 ….

Johanna Westerdijk, hier afgebeeld op de tentoonstelling 
‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ in Amsterdam Museum 
van oktober 2018 tot en met maart 2019, behoort tot het 
dreamteam van Hingst
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Wat Hingst met ‘wetenschappelijke beoefening van den tuinbouw’ precies voor ogen heeft, is niet 
helemaal duidelijk. Maar dát ze die wetenschappelijke kant belangrijk vindt, blijkt uit verschil-
lende 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 
…..

Voorts 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 personen, alsmede ver-
tegenwoordigers van vereenigingen als hy wenschelyk zal achten’ bijeen moet roepen – statutair 
krijgt ook de minister van Landbouw deze bevoegdheid – en de aldus ontstane gezamenlijke 
vergadering de vragen moet voorleggen of de opleiding voor de komende tijd nog in een be-
hoefte zal voorzien en wat er aan de werkwijze veranderd moet worden. Als de theoretische en 
praktische opleiding niet ‘bestendigd kan blijven’, merkt de akte op, dan dient de ‘inrichting’ 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 ba-
tig saldo ‘moet worden aangewend om de wetenschappelijke beoefening van den tuinbouw te 
steunen’. 

Raad van bestuur
De stichtingsakte vermeldt dat de Raad van Bestuur uit minstens zeven leden moet bestaan. Elk 
jaar, te beginnen in 1918, dient een derde deel af te treden. Men kan twee keer herkozen worden. 
Een jaar na het verstrijken van een bestuurstermijn mag een lid opnieuw benoemd worden. De 
raad dient daartoe een rooster op te stellen.  

Hingst behoudt zich volgens de akte het recht voor het eerste bestuur samen te stellen. Een legi-
timatie achteraf, want de Raad van Bestuur ís er al en heeft voor het passeren van de akte reeds 
twee keer vergaderd. 
De akte vermeldt de volgende personen:

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 aldaar;
6. Hendrik Marinus Velders sr. (Scheveningen), warmoezier en vruchtenkweker;
7. Eduard Theodoor Witte (Leiden), hortulanus aldaar.

Artikel 6 in de statuten brengt zelfs nog een achtste persoon in beeld: een gedelegeerde, door de 
minister aan te wijzen, heeft toegang tot de bestuursvergadering. Op dat moment is dat de heer 
Van der Zande. Die moet de realisering van de doelstellingen van de stichting helpen bewaken. 
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Daarom wordt hij voor alle vergaderingen uitgenodigd. Maar de gedelegeerde zal vaak ‘wegens 
ambtsbezigheden’ afzeggen. Aanwezig of niet aanwezig, Hingst zal hem voortdurend om advies 
vragen. Westerdijk, een sterke vrouw, is voor Hingst een grote steun.
De meeste bestuursleden blijven, handig gebruik makend van de bepalingen met betrekking tot 
aftreden en herverkiezing, Huis te Lande lang dienen: VerLoren van Themaat en de later tot het 
bestuur toegetreden professor J.J. Sirks zelfs tot 1937!

VerLoren van Themaat (1881-1975) bewoont ‘Huis 
Welgelegen’ in Warnsveld nabij Zutphen. Met haar 
jongere zuster volgt zij in 1907 tuinbouwcursussen 
in Parijs om een fruitkwekerij op te kunnen zet-
ten. Als haar zus kort daarna trouwt, voert VerLoren 
van Themaat het plan alleen uit en begint op de 
Bruninksweerd even buiten Warnsveld haar gedroom-

de kwekerij. Zij wordt de eerste vrouwelijke beroepsfruitteler in Nederland. Als bestuurslid 
adviseert ze Hingst vooral wat betreft de fruitbomen op Huis te Lande. In 1926 leert zij 
Jeanne Stam-Dresselhuys kennen. Stam-Dresselhuys is oud-leerlinge van Huis te Lande en 
neemt in dat jaar zitting in de Raad van Bestuur. Stam-Dresselhuys verhuist in 1931 naar 
Warnsfeld. Voor bestuursvergaderingen reizen beide dames voortaan samen per trein naar 
het westen des lands.

Terug naar de statuten: voor Hingst 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 de tuinbouw, die geheel in lijn is met de wens van 
Hingst 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 noemen Raad van 
Bestuur nimmer gebonden zijn aan wat ten tijde van het verlijden der stichtingsacte onder 
tuinbouw in den ruimsten zin des woords begrepen werd, doch zal hij, indien in later tijd 
meer daaronder verstaan wordt ook dat meerdere kunnen rekenen tot het arbeidsveld van 
de stichting.39

Op 1 januari 1915 treedt de stichting officieel in werking. De 
Raad van Bestuur stelt vanuit zijn midden het dagelijks be-
stuur samen, dr. Bos wordt de eerste voorzitter. Het secretariaat 
komt in handen van Hingst. Zij zal deze functie tot 1945 blij-
ven uitoefenen! De Raad van Bestuur komt gemiddeld twee 
à drie keer per jaar bijeen. Al snel zijn er vaste tijdstippen en 
laat men bijvoorbeeld de vergadering in juli samenvallen met 

VerLoren van Themaat bezig met aanplant op fruitkwekerij ‘de Bruninkweerd’ 
nabij Warnsveld (foto: archief familie VerLoren van Themaat-Kronenberg)

In de kantlijn van de notulen noteert Hingst, heel bescheiden, 
haar eigen aanstelling tot secretaris
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de diploma-uitreiking. Bij die gelegenheid wordt vaak een gedeelte van de vergadertijd gereser-
veerd voor overleg met het personeel. In de vergadering van oktober of november worden de 
jaarverslagen, balans, begroting en overige financiële stukken besproken. Op dat moment treden 
bestuursleden af, zijn eventueel herkiesbaar of moeten nieuwe gekozen worden. 
Het dagelijks bestuur overlegt elke week en neemt talloze, vaak praktische, besluiten. Deze wor-
den meegedeeld, en zo nodig nabesproken, in vergaderingen van de Raad. 
Met ingang van het schooljaar 1915-1916 bemoeit de Raad van Bestuur zich voortaan daadwer-
kelijk met de school en alles wat erbij hoort. Hingst wordt officieel tot directrice benoemd. Voor 
het eerst van haar leven ontvangt zij nu een, zij het bescheiden, salaris! 

Zaterdag 4 september 1915 zijn op Huis te Lande veel genodigden bijeen om de ‘officieele 
opening der stichting’ bij te wonen, aldus het Leidsch Dagblad van 6 september. Onder 
hen bevinden zich de Rijswijkse burgemeester mr. B.J.D. Zubli, wethouder P. van Vliet – 
hij is namens de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) ook Tweede Kamerlid – en de heer P. 
van Hoek, directeur-generaal van het Ministerie van Landbouw. Er zijn meerdere sprekers. 
Voorzitter Bos is er een van. Het Leidsch Dagblad van maandag 6 september vat zijn toe-
spraak als volgt samen:

Spr. herinnerde aan de vragen in 1907 door het hoofdbestuur van de Maatschappij be-
treffende een werkkring voor vrouwen en meisjes in den tuinbouw. Toen waren er nog 
twijfelaars. Veel is sedert veranderd. Het meisje, zegt spr., wordt zelf door den dichter 
een bloem genoemd, en van haar is zeker toewijding te verwachten voor haar soort-
genooten. In het ruwe werk is desnoods nog wel hulp te krijgen ook. In den tuinbouw, 
zegt spr., heeft men aan den eenen kant de roos, aan den andere kant den mestvaalt. De 
tuinbouw vereist voortdurend vele kleine zorgen waartoe het meisje uit haar aard bij-
zonder geschikt is. Eigenlijk moest elke huisvrouw eenige kennis bezitten betreffende 
planten en bloemen. 

Zijn visie, misschien ook die van de Raad van Bestuur, op de positie van de vrouw in de 
tuinbouw, blijkt rolbevestigend, ondanks het vele dat sedert 1907 veranderd is. 

Omdat het leerlingenaantal vanaf 1915 sterk toeneemt, worden er nieuwe leerkrachten aange-
trokken. In het eerste Notulenboek van de Raad van Bestuur duiken bijvoorbeeld de namen op 
van de mejuffrouwen Van Rossem, Wulff, Kronenberg en De Bruijn. In de vergadering van 15 
maart 1915 wordt voorgesteld hen per jaar respectievelijk ƒ 900, ƒ 750, ƒ 500 en ƒ 750 uit te 
betalen. Zij zullen met ingang van het schooljaar 1915-1916 officieel in dienst komen van de 
stichting, met een benoeming op ‘Oud-Hollandsch papier’. De dames worden voortaan ‘leerares 
in theorie en praktijk’ of ‘leerares in de praktijk’ genoemd. 
In hetzelfde jaar start het vernieuwde curriculum: de meisjes wordt geleerd niet alleen de eigen 
tuin maar ook die van anderen bij te houden.
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Als de Raad van Bestuur op 16 april 1915 voor de vijfde keer in successie ter vergadering bijeen-
komt, buigt deze zich over een bijzonder ingekomen stuk: een door de minister van Landbouw 
ondertekend afschrift van stichtingsakte, vergezeld van een schrijven waarin hij goedkeurt wat in 
de statuten omtrent de medewerking van het ministerie is vastgelegd, echter zonder dat dit alles 
‘eenigerlei recht gaf op subsidie’. 

De feestelijke opening van de stichting en het schooljaar vindt plaats op 3 september 1915. De 
heer Bleeker, directeur van de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool te Frederiksoord, 
bevindt zich onder de genodigden. Hij houdt een korte, geïmproviseerde toespraak. De Gerard 
Adriaan van Swieten Tuinbouwschool, die dan nog alleen jongens aanneemt, is niet zó maar een 
‘collega-tuinbouwschool’, maar een school waarnaar Hingst haar curriculum graag modelleert.

De Raad van Bestuur beheert niet alleen grond en opstal, maar stelt ook officieel het onder-
wijsprogramma vast voor theorie en praktijk. Alles wordt binnen de gelederen besproken. Een 
voorbeeld: met grote regelmaat komen brieven binnen van ouders die het schoolgeld voor hun 
dochter niet kunnen betalen en verzoeken om een lager bedrag. De Raad van Bestuur wikt en 
weegt en in de meeste gevallen vindt schoolgeldverlaging plaats. 
Fysieke personen en rechtspersonen kunnen begunstiger worden door jaarlijks ƒ10 te betalen of 
ƒ100 ineens. Begunstigers hebben twee belangrijke rechten: zij mogen tijdens de algemene ver-
gadering de leden van de Raad van Bestuur kiezen en de begroting vaststellen. In de praktijk laat 
de Raad zo’n algemene vergadering aansluiten op de eígen bestuursvergadering in oktober of no-
vember. Maar die koppeling doet zich niet vaak voor, omdat begunstigers ontbreken. 

Totdat er in het najaar van 1921 ineens vier aan de horizon verschijnen! Dus schrijft de 
Raad van Bestuur voor 29 november, in aansluiting op het eigen overleg, een algemene 
vergadering uit. Eén begunstiger meldt zich af. Als de bewuste datum aangebroken is en 
om 15.00 uur de algemene vergadering begint, schitteren de drie verwachte begunstigers 
door afwezigheid! Kortom, artikel 22 van het huishoudelijk reglement dat dit soort bij-
eenkomsten voorschrijft, blijkt niet altijd het gewenste resultaat te hebben. De ijver om 
begunstigers te blijven benaderen om toch vooral te doneren – zelfs oud-leerlingen en hun 
ouders worden aangeschreven – is er niet minder om. Een potentiële begunstiger, de heer 
Voûte, zou volgens de notulen van 7 mei 1923 gereageerd hebben: ‘Zolang er nog obli-
gaties zijn, doneer ik niet’. De Raad van Bestuur heeft inderdaad in een eerder stadium 
obligaties gekocht als financiële buffer voor moeilijke tijden. Ze besluit op diezelfde datum 
een deel daarvan te verkopen.

De Raad van Bestuur legt elk jaar rekening en verantwoording af aan de inspecteur van 
Landbouwonderwijs. De financiële stukken gaan steevast richting ministerie, maar ook het over-
zicht van de geslaagden en het jaarverslag van de onderwijsactiviteiten. Hingst houdt daarbij het 
schooljaar aan. Vaak schrijft ze het verslag keurig met de hand, waarna het wordt gedrukt. 
Vanaf het allereerste begin wil zij een goed contact met het ministerie. Als er nog geen Raad van 
Bestuur is, kijkt de inspecteur van Landbouwonderwijs al mee en adviseert hij Hingst gevraagd 
en ongevraagd. De contacten met het ministerie zijn goed en zullen dat blijven.
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De Raad van Bestuur komt vaak in 
Utrecht bijeen, in het ‘stationskoffie-
huis’ of in ‘Hotel de la Station’. Voor de 
bestuursleden ligt dat centraal. Maar er 
wordt ook regelmatig op Huis te Lande 
vergaderd of in ‘Hotel de Kroon’ in Den 
Haag. Hingst, de secretaris, verstuurt 
vooraf de handgeschreven agenda. Dat 
doet zij ook voor de vergadering op 25 
maart 1918 in het ‘stationskoffiehuis’, 
waarbij de agenda een opmerkelijk 
punt vermeldt: ‘Condities tot toetreding 
als gratis leerling’. Al langer dringt bij 
de Raad van Bestuur het besef door, dat 
de hoogte van de lesgelden, inmiddels 
naar rato van het ouderlijk inkomen, 
weleens hét struikelblok zou kunnen 

zijn voor dochters van minder bemiddelde ouders om op Huis te Lande het tuinbouwvak te ko-
men leren. En één ding is zeker, dat struikelblok moet volledig uit de weg geruimd worden om 
ooit voor rijkssubsidie in aanmerking te kunnen komen. 

De lijntjes tussen school en bestuur zijn zeer kort. De school kent, ondanks de opmerkelijke toe-
name toestroom vanaf 1915, nog geen dertig leerlingen. Er zijn slechts enkele leerkrachten en 
een paar ondersteunende personeelsleden, een zeer overzichtelijke schoolgemeenschap. Daarom 
is het niet vreemd, dat de Raad van Bestuur, samen met Hingst als secretaris en directrice, prak-
tisch alles bespreekt: het lesprogramma met alle onderdelen, de diploma’s met de beoordelingen 
voldoende, goed en zeer goed, de wijze waarop het toelatingsonderzoek het beste vormgegeven 
kan worden en … de probleemleerlingen! Zo worden tijdens de bestuursvergadering van 30 april 
1917 twee ‘mejuffrouwen’ besproken en de wens geuit dat zij de ‘inrichting’ verlaten. Het argu-
ment luidt als volgt: ‘Verkeerden geest brachten beide erin: Mej: Visser door haar ongeneigdheid 
tot leeren, Mej: Breitenstein door haar te eigenmachtig uitgekozen schoolbezoek’. 
Natuurlijk houdt de Raad van Bestuur zich ook met personeelszaken bezig. Het aantrekken en de 
wijze van inzet van leerkrachten en ondersteuners, of hun ontslag, is vaak onderwerp van over-
leg. In de eerste ‘bestuursjaren’ worden voor nieuw aan te trekken personeelsleden nauwelijks 
advertenties geplaatst. Bestuursleden kennen meestal wel een paar namen van geschikte kandi-
daten en geven Hingst het advies met hen in contact te treden.
Regelmatig staat ook ‘salariëring’ als vergaderpunt op de agenda. Het valt op, dat het bestuur 
precies op dát punt weinig wil vastleggen. Als de leraressen Van Rossem, Wulff en Kronenberg 
een brief aan de Raad van Bestuur schrijven met het verzoek om duurtetoeslag en de wens de 
periodieke verhoging vast te leggen, is men not amused. De raad wil dit soort zaken laten afhan-
gen van de exploitatie en die is verre van zeker. Het besef dat de nog niet gesubsidieerde school 
in hoge mate een experimenteel karakter heeft, telt zwaar. Daarom wil men liever de salarissen 
per geval bekijken. Bij ‘meerdere prestatie’, zwaarder of extra werk, kan aan personeelsleden ex-
tra geld worden toegekend. Echter, zijn de jaren ongunstig, dan moet men rekening houden met 
vermindering.

Agenda bestuursvergadering 25 maart 1918
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‘Leeraressenvergaderingen’ en ‘copieboek’
 Vanaf 1915, tegelijk met de inwerkingtreding 
van de Raad van Bestuur, vinden er regelmatig 
‘leeraressenvergaderingen’ plaats, zo’n vier of 
vijf keer per jaar. Er is een Notulenboek bewaard 
gebleven met de verslagen van die bijeenkom-
sten.40 Het loopt van 24 februari 1915 tot en 
met 18 december 1928 en van 9 september 1948 
tot en met 6 december 1966. Er is dus een gat 
van twintig jaar. Schrijft men in die periode 
geen notulen of geeft men ze een andere plek? 
Het laat onverlet, dat dit een periode betreft van 
ruim een halve eeuw! 
De notulen van 24 februari 1915 vermelden: 
‘Tegenwoordig zijn de directrice, alle leerares-
sen en de heer Slager. De directrice heet allen 
welkom op deze eerste leeraressenvergadering 
en spreekt den wensch uit, dat de leeraressen-
vergaderingen mogen bijdragen tot bloei van de 
stichting’.
Het eerste punt van bespreking: welke waarde 
moeten wij aan het diploma hechten? Dit punt 
is kennelijk nog niet uitgekristalliseerd. Moeten 
we alleen een diploma uitreiken aan meisjes die 
getoond hebben zelfstandig te kunnen werken? 
Of reiken we het al uit als een leerling ‘twee jaar 

werkzaam is geweest’? De aanwezigen neigen naar de eerste opvatting, maar willen de beslissing 
aan het bestuur laten. Uit de ‘leeraressenvergadering’ van 19 mei wordt gemeld: ‘Ook het be-
stuur meent, dat ieder, die een diploma verkrijgt, geacht moet worden oordeelkundig te kunnen 
werken’.
Tijdens de meeste personeelsvergaderingen worden leerlingen besproken. Niet alleen hun rap-
port- en examencijfers, maar ook wat op scholen ‘van alle tijden’ is: te laat komen, absenties 
zonder kennisgeving, ordeverstoringen, spieken et cetera. Een citaat: ‘Geklaagd wordt door de 
leeraressen over het vele te laat komen der leerlingen. Besloten wordt daarom dat om de beurt de 
leeraressen om 9 uur en 11/4 uur de bel zullen luiden en dat degene, die dan niet aanwezig zijn, 
zoowel in de praktijk als theorieles weggestuurd zullen worden voor dat uur’.

Er is nog een ‘juweeltje’ bewaard gebleven: Copieboek No I.41 Ook hier wordt in 1915 een be-
gin mee gemaakt. In haar functie van directrice bewaart Hingst er kopieën in van alle uitgaande 
brieven, voorzien van een nummer. Geadresseerden en briefnummers worden in het register 
achterin het boek keurig bijgehouden. Tot en met juli 1929 zijn de brieven allemaal met de hand 
geschreven, daarna volgen alleen nog maar doorslagen van getypte brieven. De laatste kopie da-
teert van 18 juni 1937, het laatste jaar waarin Hingst directrice is. Het merendeel der brieven is 
gericht aan ouders van leerlingen die problemen geven qua gedrag of die onvoldoende presteren. 

Stadsarchief Delft bewaart 
het notulenboek van de ‘leeraressenvergadering’
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De eerste brief, gedateerd 24 maart 1915 en gericht aan meneer en mevrouw Kolff, zet meteen al 
de toon. Een citaat:

De onderlinge besprekingen hebben ons aangaande Everdien tot het besluit gevoerd, dat 
het wenschelijk voor haar zou zijn, indien U haar nog een jaar aan onze inrichting zou la-
ten blijven. Indien zij met Juli de inrichting verliet, zouden we haar geen diploma kunnen 
meegeven. Eef doet wel haar best, maar is nog jeugdig speelsch bij haar werken …’

Per omgaande reageert de moeder van Eef en dáárop volgt weer een brief van Hingst waarin ze 
onder meer schrijft:

Met het oog op Everdien zou ik U gaarne uitdrukkelijk willen zeggen, dat in den tuinbouw 
veel meer te leeren valt dan gedacht wordt. Lang niet iedereen kan in twee jaar goed on-
derlegd worden. Het is niet de schuld van Everdien, want ze doet bepaald haar best, maar 
haar aard zit haar wat meer in den weg dan een ander; daarmee is volstrekt niet gezegd, 
dat ze minder is en later niet een kracht kan worden.

Wat opvalt is de pedagogische en voorzichtige toon. Hingst kent de leerlingen door en door en 
beseft, dat ze de band met hun ouders goed moet houden. Huis te Lande is immers voor een 
groot deel afhankelijk van hun bereidwilligheid hoge schoolgelden en fikse bijdragen aan het in-
ternaat te betalen.

De allereerste notulen van de ‘leeraressenvergadering’ dateren van 24 februari 1915
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Panorama
In 1917 komt Huis te Lande prominent in beeld: Panorama, een geïllustreerd tijdschrift, 
wijdt in het hart van de uitgave van 11 april een fotoreportage aan de school onder de titel De 
Tuinbouwschool voor Meisjes ,,Huis te Lande” te Rijswijk. Aanleiding is de actieve rol die de 
school speelt in verband met de voedselschaarste ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog. Aan 
wie maar wil verstrekt Huis te Lande advies over het zo goed mogelijk benutten van de grond 
voor het telen van aardappelen en groenten. De fotoreportage is voorzien van de volgende toe-
lichtende tekst:

Van overheidswege wordt thans in verband met de in ons land heerschende schaarschte 
aan levensmiddelen en de bijna onoverkomelijke moeilijkheden waarmede de aanvoer ge-
paard gaat, erop aangedrongen, dat particulieren hun tuinen zooveel mogelijk benutten tot 
het kweeken van wintervoorraden groenten 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 werke-
lijk niet overbodigen wenk gevolg te geven, ten eenenmale ontbrak. Velen echter, wien het 
niet aan plaats ontbreekt om zelf een en ander te verbouwen 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 inlichtingen 
verschaffen. Ook de Tuinbouwschool voor Meisjes ,,Huis te Lande” te Rijswijk, heeft haar 
diensten tot dit doel aangeboden, hetgeen zeker met instemming zal worden begroet, door 
allen, die belang hebben bij de voedselvoorziening van ons volk. Het is dan ook te wenschen, 
dat meerdere instellingen op dit gebied het voorbeeld van ,,Huis te Lande” navolgen.

Huis te Lande prominent in beeld
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‘Het aanleggen van een warmen bak voor jonge groenten en het uitsnijden van winterporselein.’

‘Een kas met spinazie. In de eerste afdeeling wordt ze aangegoten.’
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‘De leerlingen aan het snoeien’

‘Ieder jaar wordt een deel van den tuin vernieuwd. Dezen keer werden seringen verplant.’
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‘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’
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De Tuinvrouw
Ook anderszins is 1917 een vruchtbaar jaar: er blijkt schrijftalent onder de meisjes. Op zater-
dag 24 november verschijnt ‘no.0001’, het eerste nummer van De Tuinvrouw. Aanleiding is het 
twaalf-en-een-halfjarig bestaan van Huis te Lande. De samenstellers van deze eerste periodiek 
zijn waarschijnlijk onkundig van het feit dat Hingst al een jaar langer actief is in Rijswijk, na-
melijk vanaf mei 1904. Het is een geestige uitgave, met merkbaar plezier geschreven, humor en 
persiflage voeren de boventoon. Uit de inhoud blijkt, dat er in die tijd al jaarlijkse bijeenkomsten 
zijn van oud-leerlingen en dat het Rijswijkse kroegje van Verlaan favoriet is.

Een onverwacht telegram!
1917 levert nog een verrassende vrucht op, telegram 363! Dit komt op 26 september binnen. 
Hierin laat de voorzitter van de KMTP aan Hingst het volgende weten: 

Het is mij bijzonder aangenaam u te kunnen berichten dat u heden wegens uwe groote 
verdienste ten opzichte van den Nederlandsche Tuinbouw door de 57ste  algemeene 
jaarlijksche ledenvergadering der Nederlandsche Maatschappij voor tuinbouw en plant-
kunde met algemeene stemmen tot erelid dier maatschappij zijt benoemd. De voorzitter 
der maatschappij voornoemd Van Tets.42

Hingst is verrast, schrijft terug dat ze het erelidmaatschap aanneemt en krijgt op woensdag 19 
december 1917 haar oorkonde overhandigd in de buitengewone algemene ledenvergadering van 
de ‘De Maatschappij’. De felicitaties stromen binnen, de meeste per briefkaart. 
De genius achter dit gebeuren zou raadsvoorzitter Bos weleens kunnen zijn. Hij heeft in ieder 
geval ‘voorkennis’. De mogelijke aanleiding is vermoedelijk het koperen jubileum van Huis te 
Lande, gevierd op 24 november 1917, twaalf en een half jaar na de oplevering van de villa. 

Curricula
Hingst verantwoordt van jaar tot jaar het lesprogramma van Huis te Lande aan de inspecteur 
van Landbouwonderwijs. Een voorbeeld: op twee velletjes papier beschrijft ze heel beknopt de 
leerstof voor het schooljaar 1920-1921. Vervolgens schrijft ze die tekst over met de precisie en 
toewijding van een middeleeuwse monnik in het scriptorium van zijn abdij en stuurt die ‘ko-
pie’ naar het ministerie. Daaraan is te danken dat die nu nog te lezen is in het Nationaal Archief 
(NA).
Ze onderscheidt een A- en een B-groep. De eerste bestaat uit alle leerlingen ‘die geen gebruik 
wenschen te maken van hun kennis dan voor eigen terrein’. Daarmee worden de dochters van 
welgestelde ouders bedoeld die een huwelijk met een notabele in het vooruitzicht hebben. Ze 
zullen de ideeën in praktijk kunnen brengen die ze op Huis te Lande opdoen, waarbij ‘in praktijk 
brengen’ betekent, dat zij een plan bedenken en dit veelal door een tuinaannemer laten uitvoe-
ren. Hun cursus duurt twee jaar. Groep B ‘omvat alle leerlingen, die in een of andere richting van 
hun kennis in de maatschappij gebruik willen maken. Daarbij wordt gedacht aan de meisjes die 
later hun boterham zullen gaan verdienen in het ‘tuinbouwvak’: een bloemisterij, kwekerij, ge-
meentelijke plantsoenendienst en een hoogst enkele keer een proeftuin. Voor de B-groep is iets 
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Eerste nummer van ‘De Tuinvrouw’
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extra’s bedacht, namelijk een ‘Leerplan voor een specialen cursus in Boekhouden’ bedoeld voor 
het geval dat een meisje een eigen bedrijf begint. Een hoog gegrepen ideaal, want vrouwen die 
anno 1920 een eigen bedrijf beginnen en zeker in de tuinbouw, zijn op de vingers van één hand 
te tellen. 
Het eerste leerplan voor boekhouden schrijft Hingst zelf. Het is nauwelijks gespecificeerd en 
bijzonder kort. Ze vermeldt feitelijk alleen de cursusduur: zestien keer twee uur over twee jaar 
uitgesmeerd. Een volgend leerplan voor boekhouden is specifieker. De cursusleider, C.P. van 
Leeuwen uit Delft, beschrijft uit welke onderdelen de cursus bestaat.
Alle overige vakken leveren deelleerplannen op die de docenten zelf schrijven, vakken zoals 
natuurkunde, scheikunde, kennis van de bodem en bemesting, groenteteelt, fruitteelt, planten-
ziekten en dergelijke. Een frappant voorbeeld is het leerplan, of het ontwerp ervan, voor de 
derdejaars van 1923-1924. Dit is geschreven op het bedrijfspapier van Jan Kriest Jzn. Kweekerij 
,,De Koepel” te Leiden, bij nader inzien een stageplek.

Een vanzelfsprekend onderdeel op Huis te Lande wordt in de leerplannen niet genoemd, na-
melijk onderhoudswerkzaamheden. Buiten de theoretische en praktische lessen om moeten de 
leerlingen, in overleg en in samenwerking met onderwijzend personeel, tuinbaas en tuinknecht-
stoker de tuinen en kassen verzorgen en onkruidvrij houden. Daarbij zijn weekenddiensten 
inbegrepen, met name voor de tweede- en derdejaars.

Wat Hingst de inspecteur van Landbouwonderwijs laat weten is steeds handgeschreven, maar 
het prospectus voor aankomende leerlingen en hun ouders is gedrukt in de vorm van een boekje, 
Programma getiteld. In het begin is dit dun en beknopt. Maar in de loop der jaren groeit de ‘stu-
diegids’ qua inhoud, omvang en kwaliteit. Illustratief is die van 1 januari 1929: ‘PROGRAMMA 
VOOR DE  TUINBOUWSTICHTING ,,HUIS TE LANDE’’ TE RIJSWIJK (Z.-H.)’ Nog steeds is 
het lesprogramma ingedeeld in een cursus A en B. Er is een winterhalfjaar van september tot on-
geveer maart en een zomerhalfjaar gedurende de overige maanden. In het winterhalfjaar worden 
er per leerjaar wekelijks ongeveer acht theoretische en acht praktische lessen gegeven, maar in het 
zomerhalfjaar – als de meisjes langer buiten kunnen werken – zes theoretische en tien praktische 
lessen. Die lessen zijn, zoals gebruikelijk is, gericht op de teelt van ‘de grote drie’: fruit, groenten en 
bloemen. Daarvoor zijn, buiten de vollegrondsteelt en de culturen onder heel wat vierkante meters 
(plat)glas, inmiddels vier kassen beschikbaar voor vruchten, groenten en bloemen. 
In de theoretische lessen wordt vaak gedicteerd en maken de meisjes aantekeningen. 

Van één van hen, J.W. Bergacker, die in 1927 op Huis te Lande als eerstejaars begint, wor-
den meerdere schriften bewaard. Ze zijn van verschillend formaat, maar hebben steeds 
een dikke kaft. Het eerste schrift opent met de elementen en hun afkortingen, terwijl op 
de volgende pagina de aantekeningen van plantkunde beginnen. Kennis van planten en 
bloemen staat op Huis te Lande hoog in het vaandel. Dezelfde Bergacker legt een groot 
formaat schrift aan voor plantenkennis. De aantekeningen worden verspreid over de vol-
gende kolommen: plantnaam, familie, grondsoort, groeiwijze, herfst (sic!), opmerkingen, 
maanden van groei en bloei en kleur. Naast de Nederlandse benaming moeten de meisjes 
alle wetenschappelijke namen van planten en bloemen leren.
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Natuur- en scheikunde maken deel uit van het curriculum, maar de meisjes moeten ook kennis 
opdoen over grondsoorten, bodemgesteldheid, bemesting en plantenziekten. Een speciaal vak is 
‘tuinaanleg’, dat het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en plantsoenen inhoudt.
Naast deze vaste lesonderdelen kunnen de leerlingen, met geïnteresseerden van buitenaf, tegen 
betaling van de kostprijs allerlei extra cursussen volgen, van inmaken tot bijenteelt en pedagogi-
sche methodiek.

Een volgende studiegids, nu ‘Prospectus’ genaamd, is weer verder geëvolueerd. Dit boekje is niet 
gedateerd, maar moet van na 1937 zijn, het jaar waarin Hingst afscheid neemt. Ze wordt name-
lijk als ‘erevoorzitster’ van de stichting Huis te Lande vermeld. Casparé, de opvolgster van Hingst, 
is verantwoordelijk voor deze uitgave.

Tot slot een sprong van twintig jaar, het ‘Programma cursusjaar 1955-1956’. Ook hiervoor is 
mevrouw Casparé verantwoordelijk. Het oogt nog professioneler. Het vak ‘geschiedenis der 
tuinkunst’ is er bijvoorbeeld in opgenomen. Het toont ook enkele andere opmerkelijke verande-
ringen: het schoolgeld bedraagt nu nog maar ƒ 50 per jaar! Slechts een beperkt aantal leerlingen 
kan op Huis te Lande in pension zijn, à raison van ƒ 100 per maand. Casparé beschikt over een 
lijst met adressen van families die meisjes in de kost of op kamers willen nemen.

Aantekeningenschrift uit 1927 van J.W. Bergacker, eerste twee bladzijden 
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Financiële perikelen
De informatie over de financiering van Huis te Lande heeft, zeker in de lange periode dat de 
school onder het Ministerie van Landbouw valt, wel wat weg van een hoofdpijndossier. 
We gaan even terug naar het cursusjaar 1915-1916. Door de grotere toeloop van leerlingen zijn 
nieuwe bouwactiviteiten nodig. Architect De Clercq en aannemer A. Paardekooper J. Hzn. ne-
men de verbouwing van de villa voor hun rekening. Daar moet, naast de twee lokalen in De 
Rozebottel, weer lesruimte komen. 
Hingst verlaat de villa en neemt, na 
een kort verblijf in De Rozebottel, 
haar intrek in de nieuwgebouwde 
directricewoning, Huis te Velde, 
gelegen aan het andere eind van het 
langwerpige terrein op de plek van 
het ‘arbeidershuisje’.43 Dit wordt 
afgebroken, maar de fundamenten 
worden in die van Huis te Velde 
opgenomen. De directricewoning 
wordt bewust niet als aanbouw van 
de villa gerealiseerd, omdat Hingst 
de mogelijkheid tot uitbreiding 
van het internaat open wil houden. 
Voor de inrichting van de nieu-
we ruimten richt Hingst zich tot 
‘Meubileering, Stoffeering, Behangerij’ van J. J. Reeser te Den Haag.
Nieuwbouw en inrichting kosten veel geld. Hingst stelt de Raad van Bestuur voor dit uit eigen 
portemonnee te betalen, maar de kosten vallen veel hoger uit dan geraamd. Daarom gaat de 
Raad van Bestuur een ‘geldlening met hypotheekstelling’ aan op een deel van de villa. De akte 
passeert op 14 juli 1916. Vier jaar later wordt nog eens geld vrij gemaakt door een hypotheek op 
het hoofdgebouw te nemen. En steeds klinkt tijdens bestuursvergaderingen in de jaren daarna 
hetzelfde refrein: de schulden moeten omlaag. Pas in 1931 zal ƒ 5.000 worden afgelost en in 1944 
ƒ 13.000.
Zolang Huis te Lande een particuliere school is, zullen de financiën zorgen blijven baren. Een 
later voorbeeld uit de bestuursvergadering van 27 november 1950: geconstateerd wordt, en zeker 
niet voor het eerst, dat de begroting niet sluitend te krijgen is. Er worden allerlei ideeën geopperd 
om de exploitatie rond te krijgen: schoolgeld omhoog, subsidie bij de provincie aanvragen, aan 
het Rijk vragen om naast de salarissubsidie ook de kosten van brandstoffen te vergoeden, zaden 
en mest te bekostigen en nog veel meer. 

Er is nóg een bron van inkomsten, donaties. Die komen regelmatig en spontaan binnen, maar het 
totaalbedrag per jaar vertoont een grillig patroon. Het eerste jaarverslag 1915-1916 vermeldt een 
totaal van ƒ 1.380 aan giften, die meestal van oud-leerlingen en hun ouders afkomstig zijn.
In oktober 1919 stuurt Hingst namens de Raad van Bestuur een ‘brandbrief ’ naar de ouders. 
Financieel staat de school er niet rooskleurig voor en het zou jammer zijn als deze moet sluiten, 
laat ze weten. Of de ouders toch vooral willen doneren! Er komt een stroom aan schriftelijke 
reacties binnen.44 Sommigen zeggen ƒ 10 toe, enkelen ƒ 100 en één persoon stuurt zelfs een 

Huis te Velde kort na oplevering (SD 255354)
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cheque van ƒ 500. Anderen schrijven dat zij, gezien hun eigen nijpende financiële situatie of om-
dat ze al aan ‘tal van instellingen’ geld gegeven hebben, nu niet kunnen bijdragen. Maar er zijn 
ook kritische geluiden. Een zekere P.H. Kaars Sypesteyn mist in de ‘circulaire’ van de ‘geachte 
directrice’ cijfers en vraagt om meer gegevens alvorens tot doneren over te gaan. C.B.W. Kraake 
uit Arnhem vraagt de statuten op. G.J. Salm uit Amsterdam schrijft een uitgebreide brief waarin 
hij aangeeft, dat een instituut als Huis te Lande zichzelf moet kunnen bedruipen, desnoods door 
het schoolgeld en de bijdrage aan het internaat te verhogen. Toch is Salm bereid ƒ 150 ‘duurtetoe-
slag’ voor zijn ‘dochter Comelin over het loopend jaar’ te betalen, laat hij via een daaropvolgend 
schrijven per briefkaart weten.   

Er zijn ook grote bedragen vermeld. Bestuurslid mejuffrouw VerLoren van Themaat schenkt 
ƒ 5.000, bedoeld om een begin te maken met het aflossen van de hypotheek. Hingst zal ook nog 
eens in de buidel tasten en de Raad van Bestuur ƒ 10.000 aan obligaties en andere waardepapie-
ren schenken om zo een reserve te vormen voor onvoorziene gevallen. Ze kondigt dit eind 1914 
al aan met als argumentatie: ‘De R.v.B. zou er vrijer door komen te staan en bij voorkomende 
tekorten niet meer afhankelijk te zijn van de stichtster’.45 Ze verbindt er tevens aan, dat ze naast 
secretaris geen penningmeester wil zijn en vindt dat laatstgenoemde functie door een ander be-
stuurslid moet worden vervuld. De heer Velders meldt zich ervoor aan. Het gaat immers niet 
meer om het geld van Hingst maar om dat van de stichting. De penningmeester krijgt onder an-
dere de taak om aan het begin van elke maand de directrice de benodigde gelden voor die maand 
ter hand te stellen.

Een van de reacties op de oproep om te doneren
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Naast financiële bijdragen worden ook vaak giften in natura gegeven. Zo vermeldt één van de 
jaarverslagen:

Mej. Neurdenburg schonk drie stoelen, eenige manden en bakjes, wat planten en vier 
dwergconifeertjes.
Mevrouw van Reyn snoeck liet aan de achteringang van Huis te Lande 2 fietssteenen 
plaatsen.46

De vaste bronnen van inkomsten zijn het lesgeld van de leerlingen en de opbrengst uit de tuin. 
Worden de gekweekte groenten, vruchten en bloemen aanvankelijk aan particulieren aangebo-
den, vanaf het schooljaar 1915-1916 worden opbrengsten aan de veiling verkocht. Het veilen van 
groenten en fruit wordt onderbroken in jaren dat de oogst uit de schooltuin te gering is.
Daarnaast ontvangt de Raad van Bestuur ‘minder zekere’ revenuen uit de verhuur van grond aan 
derden – de volle capaciteit van de beschikbare grond wordt door de school bij lange na niet 
benut – en uit de cursussen inmaken, pedagogie, bloemschikken en ‘bedrijfscontrole’. Deze cur-
sussen worden gevolgd en betaald door geïnteresseerde vrouwen en Hingst verstaat de kunst 
creatief in deze vijver te vissen. Een voorbeeld: in een circulaire van begin 1934 legt ze uit hoe 
belangrijk elementaire kennis van planten is, vooral voor ‘aankomende woningopzichteressen, 
nazorgverpleegsters en jeugdleiders’ en hoe die kennis vanaf 1 april – geen grap! – op Huis te 
Lande kan worden vergaard.47 Op die datum start een cursus van een jaar voor tien personen 
die gedurende vier middagen per week van 14.00 tot 16.00 uur tegen een vergoeding van ƒ 100 
worden ingewijd in de teelt en verzorging van klein en groot fruit, groenten, bloemen en kamer-
planten. Interessant detail: elke cursist krijgt een klein stukje grond toegewezen van achttien bij 
viereneenhalve meter. De insteek is dus praktisch.
Er moeten nog twee cursussen buiten het reguliere lesprogramma worden genoemd: ‘boekhou-
ding’ en ‘bedrijfsleer’. Die starten in het schooljaar 1923-1924 en worden wél door de overheid 
gesubsidieerd.

De Raad van Bestuur meent dat ook bezuinigingen kunnen bijdragen aan een een betere finan-
ciële situatie. De vergadering van 8 december 1916 levert in de notulen de volgende suggestie op: 
‘Indien de verhooging eerst met sept. e.k. intreden zal, kwam het de Raad van Bestuur nu ook 
gewenscht voor, dat de secretares een schrijven zou richten aan Mej: Spat, uit naam van den Raad 
van Bestuur, verzoekende het ter kennis brengen aan allen dat ,,wegens de tijdsomstandigheden 
de Raad van Bestuur verzoekt het electrisch licht om half elf uit te draaien en de voeding zoo 
voedzaam en eenvoudig mogelijk te houden”. 

Lesgeld wordt verhoogd van ƒ 300 naar ƒ 325 en is niet alleen een vaste bron van inkomsten, 
maar vanaf 1915 ook de grootste, zij het nog steeds niet kostendekkend en overstegen door uitga-
ven zoals ‘huisvesting’, ‘salarissen’ en ‘leermiddelen’. De Raad van Bestuur is zich hiervan pijnlijk 
bewust en neemt een aanloop om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen. Hingst neemt 
daartoe het voortouw en ze zet hoog in!
Het begint met een begeleidend briefje bij de begroting voor het schooljaar 1919-1920 dat ze 
op 9 mei 1919 aan de heer Van der Zande van Landbouwonderwijs stuurt. Daarin geeft ze twee 
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punten van zorg aan: het ‘algemene gevoelen’ dat de salarissen omhoog moeten en het creëren 
van de mogelijkheid om dochters van niet-welgestelde ouders minder lesgeld te laten betalen. Ze 
hoopt dat daarmee meisjes worden aangetrokken die daadwerkelijk een betrekking in de tuin-
bouw zoeken, met als conclusie: Huis te Lande kan niet langer zonder rijkssubsidie.
Van der Zande reageert drie weken later met een brief aan Huis te Lande. Hij vraagt zich af  ‘of er 
uit een algemeen oogpunt behoefte aan zulk eene onderwysinrichting is, m.a.w. of de “gemeen-
schap” zulk eene school noodig heeft’. Eigenlijk vindt hij van niet: ‘Het is nog niet gebleken, dat 
in den tuinbouw eenigszins geregeld plaats is voor vrouwelyke werkkrachten, en uit wat men zoo 
hier en daar hoort en ziet is het zelfs te betwyfelen of er in afzienbaren tyd een eenigszins gere-
gelde “afzet” van opgeleide meisjes in de tuinbouwpractyk zal gevonden kunnen worden’. Even 
verderop schrijft hij: ‘Aan de Rykstuinbouwwinterscholen zyn af en toe enkele vrouwelyke leer-
lingen geweest, doch van een eenigszins geregeld bezoek is vooralsnog geen sprake’. Tot slot biedt 
hij toch een opening: ‘… als U argumenten kunt aanvoeren die mijn bezwaren opheffen, dan ben 
ik geheel bereid my te laten overtuigen als ik het mis heb’.
Het is duidelijk: Van der Zande argumenteert vanuit de status quo in het tuinbouwvak, terwijl 
Hingst die mannelijke overheersing wil doorbreken. Daarom besluit zij daarover met Van der 
Zande in gesprek te gaan. In juni 1919 is Hingst op het ministerie om Van der Zande ‘te overtui-
gen’. Laatstgenoemde maakt daar aantekeningen van.48 Volgens hem ‘betoogt’ Hingst dat er meer 
‘maatschappelijke werkkringen’ voor vrouwen moeten worden geopend waarvoor de tuinbouw-
school opleidt. Ze ‘betoogt’ ook, dat een groot deel van de leerlingen op Huis te Lande niet uit 
de ‘ryke stand’ afkomstig is en dat haar school vergeleken moet worden met vakscholen die voor 
rijkssubsidie in aanmerking komen. Ze toont een overzicht van haar leerlingen en geeft over elk 
meisje relevante informatie.

Op 1 juli 1919 bespreekt Van der Zande zijn memorandum met de directeur-generaal van het 
ministerie. Ook die toont zich niet overtuigd van de noodzaak casu quo wenselijkheid om Huis 
te Lande te subsidiëren. Van der Zande brengt door middel van een brief de Raad van Bestuur 
van Huis te Lande daarvan op de hoogte, maar geeft wel in overweging de zaak zelf bij de mi-
nister van Landbouw te bepleiten. De directeur-generaal, besluit hij, zal graag bevorderen dat ‘U 
daartoe eene byzondere audientie worde verleend’.

Namens de Raad van Bestuur schrijft Hingst op 8 september 1919 een brief aan minister ir. H.A. 
van IJsselsteyn van Landbouw met het verzoek ‘… te willen bevorderen, dat aan deze inrichting 
(Huis te Lande – red.) met ingang van 1920 een jaarlyksche subsidie van Rijkswege worde ver-
leend’. Anderhalve maand later, 20 oktober, gaat een afvaardiging van de Raad van Bestuur ‘op 
audiëntie bij den Minister’. De afgevaardigden geven duidelijk te kennen, dat ze Huis te Lande 
gerekend willen zien onder de ‘landbouwscholen’ die in het ingediende wetsontwerp op het 
Nijverheidsonderwijs (NO) genoemd worden. Als redenen geven ze aan, dat de prijzen van 
benodigdheden voor het onderwijs enorm gestegen zijn, de salarissen omhoog moeten en de 
school voornemens is de tweejarige cursus uit te breiden tot een driejarige. De minister merkt 
onder andere op, dat ‘een aantal van de leerlingen der school behoort tot de zeer vermogende 
klasse’ en geeft in overweging bij ‘vermogende ouders van leerlingen en oud-leerlingen … aan te 
kloppen’. Van der Zande is bij de audiëntie aanwezig en maakt aantekeningen.
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Huis te Lande krijgt vanuit de Tweede Kamer support. Vooral mr. dr. L.N. Deckers en mr. H.C. 
Dresselhuys breken een lans voor subsidiëring. Op 9 december 1919 legt Van der Zande in een 
brief aan de Raad van Bestuur het volgende voor: bereken de totale kosten van het onderwijs, sla 
die om over de leerlingen en ga na welke ouders dat bedrag niet kunnen betalen. Die zouden met 
subsidie of een beurs geholpen kunnen worden. Zoúden, want de minister gaat niet zomaar tot 
subsidiëring over.

Hingst is een volhouder: in januari 1921 klimt ze nog eens in de pen met de vurige wens aan 
de minister ‘dat de suppletaire Begrooting voor 1920 spoedig in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal in behandeling worde genomen’. Het water staat Huis te Lande tot aan de lippen: ‘Het 
nadeelig saldo bij de Bank stijgt onrustbarend. Mede doordat de thans ingevoerde nieuwe pro-
gressieve schoolgeldregeling minder opbrengt dan vroeger. Binnenkort zal geen kasgeld genoeg 
zijn te verkrijgen’. Huis te Lande heeft een begin gemaakt met het verlagen van het schoolgeld voor 
meisjes uit gezinnen met minder vermogende ouders. Mogelijk spelen daarbij twee motieven een 
rol: meer meisjes aantrekken én de kans verhogen op rijkssubsidie. 
Waarschijnlijk is dit laatste goed ingeschat want de minister stuurt de brief door naar de afde-
ling Crisiszaken en kort daarna wordt de ‘suppletaire begrooting’ door de wetgevende macht 
aangenomen.

Namens de Raad van Bestuur beproeft Hingst nóg een strategie, die van het verzamelen van me-
destanders. Ze vraagt aan de Nederlandsche Tuinbouwraad het subsidieverzoek van Huis te Lande 
aan de minister van Landbouw kracht bij te zetten met het sturen van een brief. De raad doet 
dat op 30 april 1920. De Nederlandsche Pomologische Vereeniging – pomologie betreft de fruit-
teelt – waaraan hetzelfde wordt gevraagd, verstuurt haar brief richting ministerie op 12 juli 1920. 
Daarvóór heeft ze vier verenigingen gevraagd adhesiebetuigingen naar de Tweede Kamer te stu-
ren: de hiervoor genoemde Nederlandsche Tuinbouwraad en de Pomologische Vereniging, maar 
ook de KMTP en de Christelijke Vereeniging van School- en Werktuinen. 

Over eventuele verdere correspondentie tussen Huis te Lande en het ministerie is niets bekend, 
maar in 1921 leveren alle inspanningen een positief resultaat op: over dat jaar wordt de school een 
subsidie toegezegd als ‘tegemoetkoming in de kosten van de exploitatie’. Om precies te zijn: het 
Rijk vult het van de leerlingen ontvangen schoolgeld aan tot ƒ 600 per leerling en komt daarmee 
uit op een bedrag van ƒ 9.175. Een nadeel van deze formule is, dat de subsidie per jaar in hoogte 
zal verschillen. Ook zou het Rijk mogelijk een plafond kunnen instellen als het aantal leerlingen 
sterk stijgt.

Op voordracht van de minister van Landbouw wordt de subsidie bekrachtigd in het koninklijk be-
sluit (KB) van 15 april 1921 nummer 52. Met terugwerkende kracht wordt tenslotte ook subsidie 
verleend over 1920 en wordt voor 1922 ƒ 10.000 in het vooruitzicht gesteld.

In 1922 verandert, na langdurige onderhandelingen waarbij de Raad van Bestuur zich vooral ge-
steund weet door het kamerlid Dresselhuys, de rijkssubsidie van aard. De overheid garandeert de 
salarissen van het personeel, overigens niet de hoogte ervan! 
Als voorwaarde wordt gesteld, dat het lesgeld aangepast wordt aan de hoogte van het ouderlijk 
inkomen. Dit wordt bepaald volgens de laatste aanslag van de inkomstenbelasting. De achterlig-
gende wens is dat daardoor meer meisjes uit minder elitaire kringen de weg naar Huis te Lande 
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Toezegging ‘Wilhelminasubsidie’ voor het lopende jaar 1921
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weten te vinden. Dit komt mooi tot uitdrukking in het logo van Huis te Lande, de zonnebloem. 
Dit is een zogenoemde samengesteldbloemige plant die bloeit met buis- en lintbloempjes. Die 
bloempjes verschillen van vorm en functie, maar zijn samen één geheel. Ofwel, meisjes uit alle 
hoeken van het land en uit verschillende maatschappelijke klassen vormen in Rijswijk één 
leergemeenschap. 

De financiële zorgen blijven echter als zich de malaise van de jaren dertig aandient. De jaarlijkse 
subsidie van ƒ 9000 wordt in 1932 verlaagd tot ƒ 8000 en in 1933 tot f 7000. Dit vertaalt zich in 5% 
salarisvermindering. 

Overheidsbemoeienis
Vanaf het moment dat de overheid subsidieert neemt de bemoeienis van het Ministerie van 
Landbouw met de inrichting en inhoud van het onderwijs op Huis te Lande toe. De contacten met 
het ministerie worden intensiever. De inspecteur van Landbouwonderwijs krijgt een stevige vin-
ger in de pap. Hij zet nogal wat ministeriële eisen kracht bij. Enkele voorbeelden: ‘internaat’ moet 
als post van de begroting worden afgevoerd. De rijkssubsidie betreft immers alleen de school, niet 
de huisvesting van de meisjes. Ook de post ‘huren’ sneuvelt. Een school behoort geen huizen te 
hebben die huurinkomsten opleveren. Kortom, de exploitatierekening van de school moet voort-
aan geheel losstaan van de boekhouding van de stichting.
Ook onderwijsinhoudelijk roert de overheid zich: de opleiding moet beroepsgerichter worden. 
Voor meisjes die metterdaad een beroep in de tuinbouw willen gaan uitoefenen wordt de oplei-
ding vanaf 1923 verlengd tot drie jaar. 
Eén van de leerlingen die zich daartoe geroepen voelen, schrijft vele jaren later in het jubileum-
boekje 50 JAAR ,, HUIS TE LANDE’’ 1907-1957: 

Ik behoorde in 1922 tot de eerste leerlingen, die van de gelegenheid om nog een derde jaar 
op Huis te Lande te blijven, gebruik maakten. Als hoogtepunt uit die tijd herinner ik mij 
de reis met Juffrouw Hingst naar Engeland. Het was een belevenis om de in haar lessen be-
handelde tuinen nu in werkelijkheid te zien! Een dergelijke reis heb ik als oud-leerlinge nog 
enige malen meegemaakt, evenals een reis naar historische tuinen in Frankrijk.49 

Door gemeenten bedreigd?
Er zijn nóg twee vormen van overheidsbemoeienis richting Huis te Lande, een oprukkend Den 
Haag en het bestemmingsplan van de gemeente Rijswijk. De wens van gemeente Den Haag 
om haar grens te verleggen tot aan de Van Vredenburchweg – uiteindelijk geeft het college van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geen groen licht – wordt niet als een bedreiging ervaren. 
Wél de inzet van de vergadering met de Rijswijkse Wethouder van Openbare Werken G. Whitlau 
op 24 juni 1926. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw is er een gemeentelijk bestemmings-
plan dat het grondgebied van Huis te Lande en zijn omgeving betreft. Nu wordt hardop gedacht 
aan bebouwing. Whitlau wil, om de rust op Huis te Lande te bewaren, afzien van huizenbouw op 
het eigen terrein van Huis te Lande, maar de consequentie is dat men wel door bebouwing om-
ringd zal worden en dat de grond in geval van verkoop alleen als tuinbouwgrond verkocht mag 
worden. Kan de Raad van Bestuur daarin toestemmen? Nee, luidt het antwoord, de grond zou 
daardoor in waarde verminderen. De wethouder wordt te verstaan gegeven de bebouwing dan 
maar gewoon door te trekken. Overwogen wordt de school elders te vestigen. Bebouwing en ver-
huizing, het zal er niet van komen.
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Groepsportret naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van de school op 16 september 1932 (MR). Staand van links naar 
rechts: mejuffrouw R. van Waveren (penningmeester van het bestuur), Johanna Westerdijk (oud-bestuurslid), mejuffrouw L. Hingst, 
jonkvrouw L.C. de Graeff (vertegenwoordiger leerlingen), J.J. Sirks (bestuurslid), mevrouw Jeanne Stam-Dresselhuys (bestuurslid) en 
Johannes Ballego (bestuurslid). Zittend van links naar rechts: mejuffrouw J.Vis (presidente oud-leerlingenvereniging), Hemmo Bos (oud-
voorzitter), Jacoba Hingst (directrice van de school en secretaris van het bestuur), Eduard Witte (bestuursvoorzitter) en Anna VerLoren 
van Themaat (bestuurslid)

Jubileumfoto met de leerkrachten (foto: P. van Tol, Den Haag, 1885-1935). Enkele vraagtekens op de achterzijde van de foto maakt de 
volgende identificatie van personen onzeker: staand van links naar rechts de leraren Kriest (Bloementeelt, theorie), Slager (Groente en 
Fruit, theorie en praktijk), Hoitingh (Tuinaanleg) en v.d. Vliet (Schei- en Natuurkunde, Grondbemestingsleer). Zittend van links naar 
rechts: mejuffrouw van Hemert, mejuffrouw v.d. Berg, Jacoba Hingst, mejuffrouw S. Neurdenburg en de heer W.H. Visser
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Onderscheiding
Op 15 september 1932 bestaat de school vijfentwintig jaar. Dat wordt door alle betrokkenen bij 
Huis te Lande – bestuursleden, directrice, leraren, leraressen, leerlingen en begunstigers – uit-
bundig gevierd. Het bestuurslid Jeanne Stam-Dresselhuys stelt voor een jubileumboekje uit te 
geven met statistische gegevens over oud-leerlingen: wie hebben in welke jaren de school be-
zocht, in wat voor werkkring zijn de meisjes uiteindelijk terechtgekomen en zo meer. Hiermee 
wordt een trend gezet en worden in volgende jubileumboekjes alle leerlingen vermeld die ooit 
hun opleiding op Huis te Lande genoten hebben! 
Terug naar het zilveren jubileum. Op het terras voor het hoofdgebouw, net opgeleverd, kunnen 
geschenken zoals een zonnewijzer en een bank in ontvangst worden genomen.

Maar er gebeurt nóg iets bijzonders. De heer Witte, inmiddels voorzitter van de Raad van 
Bestuur, heeft enkele maanden eerder – op 14 juni – een onderhoud met de Commissaris der 
Koningin in Zuid-Holland, mr. dr. A.L. Scholtens. Het onderwerp van gesprek is een koninklijke 
onderscheiding voor Hingst vanwege haar grote verdiensten voor Huis te Lande. Scholtens raadt 
Witte aan hem snel een brief te schrijven, want koninklijke onderscheidingen worden gewoonlijk 
op de verjaardag van de koningin, 31 augustus, uitgereikt. Dezelfde dag nog verzendt laatstge-
noemde die brief. Scholtens stuurt vervolgens een brief naar waarnemend burgemeester J.A.G.M. 
van Hellenberg Hubar van Rijswijk met de vraag of de gegevens in het schriftelijk verzoek van 
Witte kloppen. De burgemeester antwoordt met een onomwonden ‘ja’. Het verzoek om die on-
derscheiding moet vervolgens naar de minister van Economische Zaken en Arbeid. Scholtens 
is voornemens negatief te adviseren, want ‘een jubileum van vijfentwintig jaar is wel érg kort’ en 
‘bovendien kunnen er precedenten worden geschapen’. 

Hingst bij de zojuist onthulde zonnewijzer, geschonken ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de school (MR)



3. PERIODE JACOBA HINGST (1903-1937) 

81

Sc
ho

lte
ns

, C
om

m
iss

ar
is 

de
r K

on
in

gi
n,

 zi
et

 ee
n 

ko
ni

nk
lij

ke
 o

nd
er

sc
he

id
in

g n
ie

t z
itt

en



HUIS TE LANDE, VROUWEN IN DE TUINBOUW

82

De ambtenaar die het verzoek met alle op- en aanmerkingen van Scholtens en de burgemeester 
moet doorsturen naar de minister – hij ondertekent met RW – voegt in zijn nota deze persoon-
lijke regels toe:

Ik veroorloof mij hierbij aan te teekenen, dat een precedent in dit geval niet geducht be-
hoeft te worden, omdat Mej. Hingst bij de stichting zorgde voor het benoodigde kapitaal 
en de school in 1913 in vollen eigendom (met kapitaal voor uitbreiding) overdroeg aan het 
bestuur van de stichting.

8/7 ’32  RW

De minister oordeelt uiteindelijk positief. Hij schrijft in potlood onder de nota van zijn ambte-
naar:

Laten wij 31 Aug. maar nemen. Ik voel er veel voor, vooral daar het een vrouw is!

J.J.V. ii-VII n

Aldus geschiedt. De minister draagt Hingst voor en zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Het verrast en verheugt haar. Ze schrijft een dankbrief, waarin ze niet haar eigen 
verdiensten uitvergroot maar die van de school. 

Instructies
Het personeel op Huis te Lande is divers. Naast Hingst, leraren en leraressen zijn er werkzaam: 
het hoofd van het internaat, de tuinbaas, de tuinknecht-stoker en de conciërge-amanuensis. 
Daarom zijn eenieders taken en verantwoordelijkheden keurig afgebakend in zogenaamde 
Instructies. De tuinbaas is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de afzet van tuinbouwproducten, 
de tuinknecht houdt onder andere de goten, aard- en composthopen bij, terwijl de conciër-
ge-amanuensis de koffiekamer en schoolvertrekken stofvrij houdt en opstal en materialen 
onderhoudt. Tot zijn werk hoort ook ‘Het deugdelijk onderwijzen van het onderhouden en ma-
ken van het materiaal aan telkens twee leerlingen dagelijks van 8.45 – 10 uur’. Daarvóór kan hij, 
mét anderen, in het hoofdgebouw van 8.15 tot 8.45 uur zijn ontbijt genieten. De verzorging daar-
van behoort tot het werk van het hoofd van het internaat.

Enthousiasme
Hingst is een gedreven vrouw en dat werkt aanstekelijk op de schoolpopulatie. Het enthousiasme 
is misschien nog wel het sterkst onder de groep oudere en vaak al getrouwde vrouwen die de 
opleiding volgt. Een voorbeeld. Onder de titel Pionieren schrijft M. Verbrugh in 50 JAAR ,, HUIS 
TE LANDE’’ 1907-1957 het volgende:

Het was in 1907, dat ik in het tijdschrift Onze Tuinen de geboorte las van Huis te Lande. 
Maar pas in 1916 ging mijn wens in vervulling om deze tuinbouwschool te bezoeken en 
met juffrouw Hingst kennis te maken. Het eerste waar mijn oog in haar kamer op viel was 
de spreuk ‘Men moet leren trotseren’. Daar was ik het volkomen mee eens en die wenk 
deed mij goed. De kennismaking verliep vlot en ik ging meteen op stap om een pension te 
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zoeken. Dat het internaat bezet was, bleek achteraf een juiste beschikking. Na enige weken 
in hotel Kuys Witsenburg kwam er een plaats in Westerbro bij Margaretha Meijboom en 
daar trof ik meer Huis te Landsters aan. In het begin was het contact met hen gering: ‘Zo’n 
invalster midden in de cursus en veel ouder dan de leraressen…’ Maar ik genoot volop van 
het werk in tuin en kassen. Zonder mulo of middelbare schoolopleiding viel het niet mee 
lessen in scheikunde, natuur- en plantkunde te verwerken. En dan al die Latijnse namen! 
Maar dat had alles mijn volle belangstelling. Het wekelijkse noteren van wat er bloeide, het 
opzoeken van gegevens over de planten en over de betekenis van hun namen, nam avon-
den in beslag.50

Vereniging van oud-leerlingen
Vanaf het begin hebben de leerlingen van Huis te Lande een sterke onderlinge band, vaak zelfs 
voor het leven. Velen beseffen dat hen in Rijswijk een unieke kans geboden wordt. Kennelijk is 
de band tussen de cursisten van de lichting 1920-1922 zo sterk, dat wordt besloten de ‘Vereniging 
van Oud-Leerlingen der Middelbare Tuinbouwschool Huis te Lande’ op te richten. Op 27 juni 
1922 is het zo ver en wordt Coby Visser de eerste voorzitter. Het eerste verenigingsjaar levert een 
kassaldo van 12 cent op!

De oud-leerlingenvereniging komt tot grote bloei en zal in toenemende mate het reilen en zei-
len op Huis te Lande beïnvloeden. Vier keer per jaar wordt het zogenoemde Orgaan van de 
Vereniging van Oud-leerlingen der Middelbare Tuinbouwschool voor Meisjes ‘Huis te Lande’ 
uitgegeven. Het blad bevat gebruikelijke rubrieken als ingekomen brieven, nieuwe leden, adres-
wijzigingen en boekbesprekingen. Het belangrijkste nieuws van school passeert de revue. 
Opvallend veel artikelen gaan over tuinen en tuinreizen. De jaarlijkse reünie, in de beginjaren 
gecombineerd met de algemene ledenvergadering van de stichting Huis te Lande, wordt uitvoe-
rig aangekondigd en verslagen. Regelmatig worden volledige ledenlijsten vermeld in het orgaan. 
Jaarlijks worden de geslaagden bij name genoemd en welkom geheten. 

Veel oud-leerlingen blijken een vaardige pen te hebben. Vooral bij jubilea schrijven ze wat af, te 
beginnen bij het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de vereniging in 1934. Dan verschijnt, in aan-
sluiting op het eerste nummer van De Tuinvrouw uit 1917 nú ‘No.0002’ van dezelfde ‘periodiek’. 
Dan valt te midden van alle wetenswaardige en grappige stukjes het Huis-te-Landelied op:

De tuinbouwdeerns van ’t Huis te Land,
Die vormen saâm een hechte band,
En zijn vol idealen.
De tuinbouw is ons aller keus,
,,Doen groeien” is daarbij de leus,
Er komt een tijd van oogsten.
Van ’t kleinste bloempje houden wij,
De fijnste groenten kweeken wij,
Appel, peer en perziken
Groeien, Bloeien,
Hoog ons werk!
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Deze vroegst bekende versie bevat nog maar één strofe. In de loop der jaren komen er strofen bij 
en zal er nog heel wat aan de tekst veranderen. Maar steeds klinken het plezier van de leerlingen 
en het sterke saamhorigheidsgevoel erin door.  

Er verschijnen dikke jubileumnummers in 1987 en 1997 als de vereniging respectievelijk vijfen-
zestig en vijfenzeventig jaar bestaat of als er schooljubilea zijn. Die bevatten vooral verhalen van 
oud-leerlingen, herinneringen aan toen en wederwaardigheden over hun latere levensloop.
Oud-leden worden in toenemende mate bij het reilen en zeilen op Huis te Lande betrokken. Ze 
adviseren bijvoorbeeld de directie bij de innovatie van het curriculum en helpen eerstejaars hun 
weg te vinden in het tuinbouwonderwijs en wat dat voor hun toekomst op kan leveren.

Vernieuwing
Zoals het een zichzelf respecterende school betaamt, is het curriculum steeds in ontwikkeling. De 
opleiding wordt in begin twintiger jaren gesplitst in een meer praktisch gerichte tweejarige oplei-
ding en in een driejarige theoretische opleiding. Enkele jaren later wordt het derde jaar verplicht 
voor alle leerlingen. Er zijn twee keuzes mogelijk: ‘kweken’, voor de meer praktisch aangelegde 
leerlingen, en ‘tuinaanleg’. In het derde jaar lopen de meisjes stage op een kwekerij. In de jaren 
daarna vinden steeds verschuivingen en kleine veranderingen in het curriculum plaats. 
Naast de op tuinbouw gerichte hoofdvakken komen ook steeds twee in omvang bescheiden 
vakken aan de orde, boekhouden en handelscorrespondentie. Het eerstgenoemde vak is nut-
tig voor wie een eigen bedrijf begint, maar naar later blijkt is hun aantal op een hand te tellen. 
Handelskwekerijen nemen eerder afgestudeerden van Huis te Lande aan, zo meent men, als ze 
handelscorrespondentie hebben gehad. 
Om de kans op een werkkring voor afgestudeerden nóg meer te vergroten, wordt het facultatie-
ve vak bloembinden verplicht. Bovendien moet men, om het einddiploma te kunnen ontvangen, 
vanaf 1939 een getuigschrift ‘machineschrijven’ overleggen. De inspecteur van Landbouwonderwijs 
dringt hierop aan: het vergroot de kans op werk en … op verhoging van de rijksbijdrage!

Naast het driejarige kerncurriculum blijkt Huis te Lande vindingrijk in het bedenken van allerlei 
kortere cursussen. Voor een deel wordt dat bepaald door wat in de mode is. In de beginjaren is 
dat bijvoorbeeld een cursus ‘inmaken’ en halverwege de jaren dertig de cursus ‘tuinarchitectuur’ 
voor oud-leerlingen – deze richting zal geschiedenis gaan schrijven! – of een éénjarige opleiding 
tot leidster bij kindertuinen. Dit laatste mogelijk geïnspireerd door de school- en werktuinen van 
Floralia achter op het eigen terrein of door de behoefte van de gemeente Den Haag aan dit soort 
leidsters. Helaas melden zich zowel van buiten als vanuit de leerlingenpopulatie, te weinig of he-
lemaal geen gegadigden aan voor deze cursussen.

Huis te Lande haakt handig in op actuele ontwikkelingen elders in het land. Zo komt halver-
wege de jaren dertig de Rijkslandbouwhuishoudschool ‘Nieuw Rollecate’ te Deventer in zicht. 
Daar bestaat de mogelijkheid om de nijverheidsakte N XXI te halen, die lesbevoegdheid tuin-
bouw verschaft ‘aan den landbouwhuishoudscholen ten platten lande’. Deze scholen voorzien in 
de behoefte van meisjes uit agrarische gezinnen om als toekomstige vrouw van een landbouwer 
méér te zijn dan een extra arbeidskracht in het bedrijf. Nieuw Rollecate trekt leerlingen uit het 
hele land aan, ook uit Rijswijk.51 Voor leerlingen van Huis te Lande die van deze mogelijkheid 
gebruik maken, levert dat de aantekening N XXI bij hun einddiploma op. 



3. PERIODE JACOBA HINGST (1903-1937) 

87

Maar wát voor onderwijsvernieuwingen men ook doorvoert, de meeste oud-leerlingen huwen 
en komen niet in de werkkringen terecht waarvoor ze opgeleid zijn. De Raad van Bestuur vraagt 
zich in zijn vergadering van 14 mei 1935 hardop af of nog wel het goede spoor wordt gevolgd. 
Veel bijgebrachte praktische en theoretische kennis lijkt onbenut te blijven, omdat zoveel afge-
zwaaide leerlingen huwen en huisvrouw worden. Mogelijk werpen alle inspanningen op Huis te 
Lande ‘indirect nut’ af. De discussie wordt beëindigd met de wens ‘dat het onderwijs in dezelfde 
richting in de toekomst te Huis te Lande zou worden voortgezet.’ 

Vernieuwing met betrekking tot de opstal op het terrein is vanzelfsprekend. Er is periodiek on-
derhoud, kassen worden vervangen. Soms wordt de tuin verrijkt met iets nieuws, zoals in de 
jaren twintig een ‘perenlei’. De tuin van Huis te Lande heeft een hoofdpad dat haaks op de Van 
Vredenburchweg staat. Vanaf de villa loopt het helemaal door naar achteren. Een groot deel van 
dat pad wordt beplant met ‘leiperen’. Met veel geduld leidt men de groei zodanig, dat ze plat 
groeien en bovenaan naar elkaar toebuigen, zodat ze op den duur een boog of berceau vormen.

Leerlingen werken aan de ‘perenlei’ onder toezicht van de tuinbaas (foto: omstreeks 1930 / SD 255447)



HUIS TE LANDE, VROUWEN IN DE TUINBOUW

88

Ondanks alle vernieuwing blijft de praktijk hoog in het vaandel staan.
De meisjes verrichten de meest uiteenlopende werkzaamheden. 

Een ‘fotobloemlezing’ uit de periode 1910-1937.

Leerlingen pellen bloembollen (foto: 1917 / MR)
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Blad verzamelen voor de composthoop (foto: 1918 / MR)

Leerlingen verrichten zwaar werk. Op de achtergrond ’t Houtvat, koffiekamer en soos van de leerlingen (foto: jaartal onbekend / SD 255396)

Leerlingen zijn hier vermoedelijk aardappels aan het rooien 
(foto: 1937 / MR)
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Vijf leerlingen en tuinbaas De Vries aan het werk bij de fruitbomen (foto: jaartal onbekend / SD 255306)

Leerlingen leggen ontwerptuintjes aan (foto: omstreeks 1918 / MR)
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Drie leerlingen rooien een boom (foto: jaartal onbekend / SD 255404)

Een leerling bezig met verplanten, een gieter onder handbereik 
(foto: jaartal onbekend / SD 255445)

Lerares Neurdenburg geeft instructie aan een leerling. 
Op de achtergrond is de oranjerie zichtbaar 
(foto: omstreeks 1929 / MR)

E. Kolff van Oosterwijk, in 1913 op Huis te Lande gekomen, 
haalt onkruid weg bij een bloemperk met lupinen 
(foto: jaartal onbekend / SD 255320)
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Leerlingen aan het werk in de moestuin (foto: jaartal onbekend / SD 255444)

Leerlingen verzorgen een heestergroep en onderhouden het gazon (foto: 1932 / MR)
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Leerlingen pakken met rietmatten de kardoens in om de stelen te bleken (foto: omstreeks 1930 / SD 255417)

Zelf kistjes maken hoort ook bij de praktijk. Rechts is een mandje voor zacht fruit zichtbaar (foto: jaartal onbekend / SD 255458)
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Leerlingen zijn langs het pad in de siertuin aan het werk. Op de achtergrond is de Van Vredenburchweg te zien 
(foto: jaartal onbekend / SD 253727)

De siertuin met vijver vraagt om regelmatig onderhoud. Op de achtergrond is het hoofdgebouw zichtbaar 
(foto: jaartal onbekend / SD 255441)
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Hingst geeft instructie aan een leerling, 
met standaard een mes aan haar riem, 

bij een bloeiende heester 
(foto: jaartal onbekend / SD 255452)
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Promotiefilms
Naast folders, brochures, advertenties en deelname aan tentoonstellingen maakt Hingst gebruik 
van film om haar school te promoten, zeker in de jaren dertig. Halverwege dat decennium wordt 
een professioneel bedrijf ingehuurd: ‘Filmfabriek Profilti NV’ uit Den Haag, later ‘Profilti Nieuws’ 
geheten.52

De auto van PROFILTI NIEUWS DEN HAAG GELUID/FILMOPNAME staat op het terrein (foto: halverwege jaren dertig / MR)
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Veel van die films worden bewaard door zowel het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid te Hilversum als het Stadsarchief Delft. Ze zijn niet ingesproken, maar tussentitels 
leggen uit wat er te zien is. In de beschrijving van invoernummer 256091 bij Stadsarchief 
Delft staat onder andere te lezen: 

De school ging na den eersten tijd in nieuwe richting, Kreeg toeslag van het Rijk, ver-
anderde in een Stichting.

De klimrozen worden gesnoeid en aangebonden. De bel heeft ’t sluitingsuur gemeld, 
Naar het koffiehuis nu heengesneld, Naar borstel, zeep en waterkraan, Voor zij gepakt 
naar huis toe gaan.

De meeste films moeten anno 2019 nog gedigitaliseerd worden.

Ook leerlingen maken filmopnamen. Minstens één ervan is bewaard gebleven en nu op YouTube 
te zien. Het filmpje toont een idyllisch beeld van Huis te Lande, ondersteund door romantische 
muziek die het paradijselijke beeld onderstreept.53

Rechtspositie personeel
Pas in 1929 wordt de salariëring van het personeel gelijkgesteld aan dat van het nijver-
heidsonderwijs. Nu de pensioenen nog, het personeel verlangt een goede regeling en met 
terugwerkende kracht. Dit vergt een financiële aderlating. De pensioenpremies zijn talloze malen 
een agendapunt voor de Raad van Bestuur, die zich genoodzaakt ziet daardoor op andere posten 
te bezuinigen. Een sprekend voorbeeld: op 9 november 1933 besluit de raad de 60 meter lange 
kas met z’n vier afdelingen voor groenten, bloemen, perziken en druiven – in april 1917 in ge-
bruik genomen – niet langer te verwarmen. Men verwacht dat dit een besparing zal opleveren 
van ƒ 1.400. 
Nog andere ideeën worden geopperd, zoals meer grond verhuren aan derden of zelfs een groot 
deel van de grond verkopen en Huis te Velde verhuren. Dit laatste is mogelijk, omdat in deze ja-
ren het hoofdgebouw geen internaat herbergt en Hingst er weer kan gaan wonen. Het verhuren 
van Huis te Velde zal in de loop der jaren geen succes worden en zeker niet het verwachte bedrag 
opleveren.

De Raad van Bestuur vraagt zelfs voor pensioenuitgaven subsidie aan bij de gemeente Rijswijk 
– in 1930-1931 bijvoorbeeld ƒ 500 – maar deze draagt niet bij. Bij de Commissaris der Koningin 
wordt eveneens voor dat doel aangeklopt.  

Vanaf 1 januari 1931 is verzekering van het personeel tegen ziekte verplicht. De Raad van Bestuur 
sluit die af bij de Tuinbouw Onderlinge. Bij eventuele ziekte wordt 80% uitgekeerd. De Raad, die 
de ziektepremies betaalt, zegt ook een aanvulling van 20% op de uitkering toe, zodat uitbetaling 
van het volledige salaris gegarandeerd is. Uiteindelijk komt er ook een wachtgeldregeling.  
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Overheidserkenning diploma
De contacten met het ministerie van Landbouw worden steeds intensiever. Dit leidt in 1934 
tot erkenning van het diploma van Huis te Lande. Voortaan wordt dit ook voorzien van de 
handtekening van de inspecteur van Landbouwonderwijs. Die is vanzelfsprekend bij de diploma-
uitreiking aanwezig, wat Hingst als een kroon op haar werk ervaart. 

Netwerker avant la lettre
Hingst is een groot communicator, ze onderhoudt de band met eenieder die bij Huis te Lande 
betrokken is. In de Raad van Bestuur voelt ze zich als een vis in het water. Omdat de leden van 
de Raad in veel gevallen niet in de buurt wonen, wordt vaak gecommuniceerd per brief. De eer-
ste voorzitter, Hemmo Bos, schrijft vanuit Wageningen talloze brieven.54 De aanhef is steevast 
‘Geachte Mejuffrouw Hingst’ en de ondertekening ‘Uwe H.Bos’. De inhoud van de brieven is be-
stuurlijk en zakelijk van aard, maar er klinkt altijd een toon van bewondering en dankbaarheid 
in door. De penningmeester regelt ook veel zaken per brief. Deze begint steeds met ‘Beste Co’ of 
‘BC’. Indien nodig beantwoordt Hingst die brieven. Maar ze doet meer en schrijft bijvoorbeeld 
talloze dankbrieven, vaak vergezeld van foto’s. Begin maart 1928 mogen de leden van de Raad 
van Bestuur dat genoegen smaken bij gelegenheid van het koperen jubileum. Hingst voegt er 
zelfs een attentie aan toe. Dat doet ze ook als betrokkenen niet meer ‘in functie’ zijn. Een voor-
beeld daarvan is Hemmo Bos. Hij treedt in 1929 af als bestuurslid en ontvangt een jaar later een 
postpakket met peren. Dat wordt gewaardeerd en prompt stuurt Bos op 9 november 1930 een 
dankbrief terug.
Hingst correspondeert ook met leerlingen, zowel tijdens als na hun opleiding op Huis te Lande. 
Zo ontvangt ze een prentbriefkaart met een afbeelding van de Kleine Poel te Aalsmeer – het 
poststempel is niet te ontcijferen, maar het moet rond 1916 zijn – van zes leerlingen waaronder 
Stam-Dresselhuys. 

De klas van Martha Nijland geslaagd in juli 1929 (foto: 1929 / MR)
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De ‘brave meisjes’ schrijven:

Wij rusten nu een oogenblikje in de 3 kolommen nadat wij met aandacht van ochtend bij 
de veiling en verschillende kweekers zijn geweest. Zonder uitzondering maken wij allen 
ijverig aanteekeningen om die later uit te werken. 

Een goed contact met leerlingen en oud-leerlingen stelt Hingst dus zeer op prijs. Illustratief is het 
album van Martha Nijland die eind jaren twintig leerling op Huis te Lande is.55

In dit bijzondere document zijn tal van kiekjes te bewonderen van medeleerlingen bij 
het pottenhok, de rotstuin, de oranjerie enzovoort. Hingst is gefotografeerd op haar zes-
tigste verjaardag in 1931 en bij andere gelegenheden. Uit alles blijkt een warme band 
tussen Martha en ‘juffrouw’ Hingst. Een band die blijft bestaan, ook nadat Martha Huis 
te Lande verlaten heeft. Daarvan getuigen twee postkaarten van Hingst aan Martha. Het 
poststempel van de eerste vermeldt 1929. Hingst schrijft: ‘Lieve Martha, Welbedankt voor 
je Nieuwsjaarswensch en je aardige inkleeding ervan. Boven studeeren staat probeeren en 
daarom is jou groet extra geapprecieerd. ‘k Hoop jij ook een heel goed jaar zult hebben. 
Met vr. gr. je juffr Hingst.’
De tweede kaart vertoont aan de voorkant een foto met Hingst die kennelijk op het terras 
van Huis te Velde zit en in een notitieblok lijkt te schrijven. Ze is omringd door bloemstuk-
ken. De foto vult niet heel de voorkant: er staan enkele woorden naast. Op de achterkant 
blijkt de kaart geschreven te zijn aan: ‘Mevrouw M. v Peski Nijland Prins Hendrikkade 147 
Amsterdam. C.’ Onder de datering ’28 Dec ‘37’ schrijft Hingst het volgende: ‘Lieve Martha, 
Bij de momenten waarop jij het feest van je geluk vierde, was ik helaas ook in geschrif-
te niet aanwezig. Misschien hebt jij wel dit (‘dit’ veranderd in ‘dat’, daarna doorgestreept 
- red.) niet begrepen. En nu hebt jij op 31 Juli weer deel genomen aan het algemeene ca-
deau. Je photo in ’t album herinnert me aan je tijd te H.t.L. Van harte hoop ik dat ’t je goed 
gaat en gelukkig bent. Jullie groot geschenk stelt mij in staat met Mei ’38 naar Italië te gaan 
in gezelschap v. enkele oud leerlingen. Nieuw werk kan ik nu opnemen en daarom ont-
vang hierbij mijn ... bijzonder hartelijken dank juffr. Hingst.’ Dit laatste zinnetje staat op de 
voorkant van de kaart: de achterkant is immers vol geschreven.

Afscheid
Hingst is zeker al vanaf 1933 met haar opvolging bezig. Tijdens de vergadering van de Raad van 
Bestuur op 13 april van dat jaar rept ze van mevrouw Boelman als geschikte kandidaat ‘gedach-
tig haar prettige omgang en haar goed lesgeven’, daarbij terugdenkend aan een eerdere periode 
dat deze dame, toen nog mejuffrouw Casparé, als lerares op Huis te Lande werkzaam was. In de 
notulen van 19 april 1920 merkt ze op: ‘In Mej: Casparé zagen alle leden een geheel tot haar taak 
berekende en aangename kracht, die men gaarne aan de inrichting zag verbonden’. 

In de vergadering van 18 oktober 1934 wordt hardop uitgesproken dat haar opvolger iemand 
moet zijn met een bredere, liefst universitaire, opleiding. Een oud-leerling van Huis te Lande kan 
daarvoor niet in aanmerking komen. Kennelijk wél een oud-docent met minstens dezelfde oplei-
ding als zij.
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Hingst neemt in 1937 afscheid als directrice. Aan week- en dagbladen gaat dat niet ongemerkt 
voorbij. Bijvoorbeeld de NRC besteedt daar op 29 juli aandacht aan en citeert onder andere de 
volgende woorden van Johanna Westerdijk: 

Jacoba Hingst was in het begin van deze eeuw studente in de biologie te Leiden. Nog staat 
mij duidelijk voor den geest met hoeveel toewijding zij in dien tijd de plantensystema-
tiek bestudeerde en met hoeveel geduld zij haar kennis uit het door ons geschuwde werk: 
Engler und Praubl’s Pflanzenfamilien verzamelde. Dit geduld en deze toewijding hebben 
haar nooit verlaten.

Hingst gaat door met lesgeven, zoals in de geschiedenis van de tuinkunst en tuinarchitectuur. 
Ook als secretaris van de Raad van Bestuur blijft ze actief. Dat er een warme band is met die 
groep blijkt uit haar geschenk op 3 september 1940 als de Raad zich precies vijfentwintig jaar 
daadwerkelijk met besturen bezighoudt. Ze overhandigt de ‘zilveren jubilaris’ een aandoen-
lijk boekje met de titel OVERZICHT van de LEIDING aan de TUINBOUWSCHOOL HUIS te 
LANDE. Ze heeft het hoogstpersoonlijk samengesteld. In haar prachtige handschrift schrijft ze in 
diverse kleuren een overzicht van alle werkzame bestuursleden, leraren en ondersteunende per-
soneelsleden van de afgelopen vijfentwintig jaar. De teksten worden goudkleurig omkaderd en 
op aparte bladen staan portretjes. Heel secuur geeft ze met cijfers aan welke naam bij welk ge-
zicht hoort.

Hingst in de tuin bij haar woning Huis te Velde. De foto is afgedrukt op de dankbetuiging die ze iedereen stuurt die bij haar afscheid 
aanwezig was of die anderszins gereageerd heeft (foto: 1937 / MR)
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In 1941 wordt ze op haar zeventigste verjaardag – haar woonadres is inmiddels Wilhelminalaan 1 
in Rijswijk – bedolven onder de gelukwensen. In hetzelfde jaar moet ze vanwege een oogziekte 
verstek laten gaan, de eerste keer in haar leven! Na een jaar neemt ze het secretariaat weer op 
zich, geassisteerd door mejuffrouw Jo Bouwens uit Nijmegen. Niet lang daarna vertrekt ze naar 
het oosten van het land. In 1944 is ze getuige van de Slag om Arnhem van 17 tot 25 septem-
ber. Ze blijft gespaard, belandt als evacué in de ooglijderkliniek te Nijmegen, wordt daarna in die 
stad gastvrij opgevangen door Bouwens en verhuist vervolgens naar Groenestraat 52. Pas in 1945 
neemt ze écht afscheid als bestuurslid. Ze licht toe: ‘Nu is echter het moment gekomen, dat ik of-
ficieel mijn ontslag als secretaresse moet nemen. De tijden, die ons land beleeft, maken mij dit 
gemakkelijker dan anders het geval zou zijn. Nieuwe perspectieven doen zich voor, jonge krach-
ten met hart voor Huis te Lande gaan aan het werk’.
De Raad van Bestuur, dankbaar voor het vele pionierswerk dat Hingst verzet heeft, noemt zich 
vanaf 1947 – de oprichtster van Huis te Lande is dan 75 jaar – de Jacoba Hingst Stichting (JHS). 
Op 12 april 1950 overlijdt ze te Nijmegen en wordt ze begraven op Oud Eik en Duinen in Den 
Haag. Casparé werkt de leerlingen van Huis te Lande op hun gemoed. Zij maken ‘een grote 
krans van Juniperusgroen met een touffe van alle bloemen, die op dat moment op Huis te Lande 
bloeien’ en brengen daarmee de laatste eer aan de illustere stichtster van hun school die ze alleen 
kennen van horen zeggen. 

Familiegraf Hingst op Oud Eik en Duinen (foto: Jan Weideveld)
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Terugblik
Hoe wordt op Hingst teruggekeken? Madelon de Beus, secretaris van de oud-leerlingenvereni-
ging, brengt het in het ‘orgaan’ van die vereniging in 1984 treffend onder woorden: 

Het is toch heel knap zoals zij dat destijds allemaal klaarspeelde. Met wat eigen kapitaal 
richtte zij de school op en begon met twee leerlingen. Niet echt als beroepsopleiding. Zij 
vond dat vrouwen meer moesten weten van fruitteelt, het bloemenschikken en andere 
praktische werkzaamheden in de tuin. Juffrouw Hingst ging ervan uit, dat die meisjes later 
toch met een arts of notaris zouden trouwen. Mooi huis, grote tuin. En dan moesten ze 
alles van bijvoorbeeld fruitteelt en bloemenschikken afweten, zodat zij hun man na een 
vermoeiende dag konden verrassen met prachtige boeketten en heerlijke maaltijden, ge-
maakt van vruchten en kruiden van eigen tuin. De leerlingen moesten voor de lessen een 
bedrag op tafel leggen, dat voor die tijd niet gering was.
Huis te Lande in Rijswijk werd hoe langer hoe meer een begrip. Meisjes die daar drie jaar 
van hun leven hadden doorgebracht, waren welopgevoed en van alle markten thuis die no-
dig waren om een gezin draaiende te houden.

Eerder nog blikt Stam-Dresselhuys in 1957 terug op haar schooltijd in Rijswijk. De school van 
juffrouw Hingst is de titel in het jubileumboekje ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 
de school. Ze weet op een beeldende, luchtige manier zo’n trefzeker beeld van haar voormalige 
school neer te zetten, dat geen geschiedschrijver haar kan verbeteren. Hier volgt het hele verhaal:

Rijswijk lag nog ver van Den Haag in 1915. Daarom reisden wij met de trein van Den 
Haag naar station Rijswijk. Met mantel, hoed, handschoenen en een koffer, ’s winters bo-
vendien met bont en mof. Op Huis te Lande aangekomen verkleedden we ons van top 
tot teen in ‘reukeloos pilo’ (een plankachtige stof) en trokken een paar op maat gemaakte 
vetleren laarzen aan, buitengewoon duur en buitengewoon plomp van model. Als hoofd-
deksel raadde juffrouw Hingst ons een speciale hoofddoek aan, door ons ‘het broekje’ 
genoemd vanwege de vreemdsoortige pijpen, die het in uitgeslagen vorm vertoonde. Wij 
lieten ‘het broekje’ aan juffrouw Hingst en gingen ons te buiten aan fijn zijden slaapmutsen 
(toen de nieuwe mode) of aan grote geruite mannenpetten van broers of vaders. Wat zagen 
we er potsierlijk uit! Maar wat hadden we een plezier en wat sjouwden we! Op het terrein 
was nog geen waterleiding, alle water kwam uit de sloot; er reed altijd wel iemand met een 
waterwagen of met de gierwagen.
‘Toe, ruil je met mij de beurt van het gieren? Ik moet vanavond naar dansles en je krijgt de 
lucht gewoon niet uit je haar.’ Maar je moest oppassen, dat juffrouw Hingst niets van dat 
ruilen merkte, want het excuus ‘dansles’ zou zij nooit aanvaarden. Voor haar was er maar 
één belang, dat van de planten.
‘Juffrouw Hingst, de badketel gaat deze week bij ons aan (er heerste kolennood en een 
warm bad was een felbegeerde luxe). Mogen de meisjes van het internaat een nacht bij 
ons logeren?’ ‘Bad?’ zei juffrouw Hingst verbaasd, ‘Maar dan worden de kassen een uur te 
laat gegoten’. (De interne leerlingen verzorgden ’s morgens om half acht de kassen.) ‘Bad? 
Neen, de planten gaan voor.’ Dat was haar lijfspreuk waarover we ons vrolijk maakten: ‘De 
plantjes gaan voor’. Bedoelde zij hiermee, dat wij in de eerste plaats moesten leren, wat de 
planten nodig hadden om ons werk daarnaar te kunnen richten? Juffrouw Hingst kon zich 
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nooit gemakkelijk uitdrukken en de toon tegenover de jongere generatie wist zij niet te 
vinden. Dikwijls waren er misverstanden, strubbelingen, zelfs huilpartijen.
Maar het was dan ook een uitzonderlijk lastige klas, die in 1915 begon. Merendeels wa-
ren het meisjes, die in vredestijd hun opvoeding op een buitenlandse kostschool voltooid 
zouden hebben, maar die nu in de illusie van een gemakkelijk jaartje tussen de bloemen, 
naar Huis te Lande gingen. (Het verloop was dan ook groot, we begonnen met ons veer-
tienen en kwamen met ons drieën door het examen.) De school was nog niet ingesteld 
op dit grote aantal nieuwelingen. Middagen lang werden we tussen de verwaarloosde 
aardbeibedden gezet of op de zolder van de oranjerie opgeborgen om erwten en bonen te 
sorteren. Spijbelen ging niet gemakkelijk, juffrouw Hingst haalde ons zelfs van het station-
netje nog terug!
De jonge leraressen – zelfs nauwelijks klaar met hun opleiding – wisten de leerlingen, 
waarvan maar een gedeelte belangstelling had, op een amicale manier toch aan ’t werk te 
krijgen. Een grote aanwinst was in het tweede jaar ‘Mijnheer Slager’, vakman met ervaring 
en geboren onderwijzer. Juffrouw Hingst gaf zelf les in tuintekenen en de geschiedenis van 
de tuinkunst. Een wat verwarde geschiedenis, waarvan zij ons een onsamenhangend dic-
taat gaf, waar wij – verwend door de degelijke leerboeken van de middelbare school – de 
gek mee staken. Hoe konden wij weten, dat er over deze geschiedenis nog geen naslagwerk 
bestond en dat juffrouw Hingst zich dit onderwerp door moeizame zelfstudie had eigen 
gemaakt?
In de andere vakken moest de leerstof van de bestaande tuinbouwscholen pasklaar ge-
maakt voor meisjes en gericht worden op vrouwelijke beroepen in de tuinbouw. Dit was 
pionierswerk, door juffrouw Hingst met ijzeren doorzettingsvermogen, en terzijdestelling 
van haar eigen belangen, verricht.
‘Singleness of mind is a form of genius’, zegt Charles Morgan. Deze singleness of mind, of 
de eigenschap om zich geheel te kunnen concentreren in de verwezenlijking van één ide-
aal, bezat juffrouw Hingst in hoge mate.

‘Mijnheer Slager’ en lerares Neurdenburg op weg naar de pakschuur (foto: 1934 / MR)
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Wij, luchthartige leerlingen, vonden haar – niet wetend hoe onverbiddelijk zij voor zich-
zelf was – moeilijk in de omgang en overdreven in haar eisen. Liet zij ons niet alle blaadjes, 
stuk voor stuk, van de vier meter hoge perebomen knippen, opdat die niet te lijden zou-
den hebben van een vroege herfstverplanting? Maar toch … twee eigenschappen waren 
er waarmee ze ons regelrecht trof: haar eerbiedige liefde voor de natuur en haar enthousi-
asme bij elke geslaagde kweek.
Wij stonden samen met haar bij de bloeiende winterjasmijn, bij de eerste rode aardbei in 
de peperkas (45 cent in die tijd opbrengend!), bij de knop in de Cymbidium. Herkende zij 
diezelfde eigenschappen bij een leerling dan sloofde zij zich voor deze uit – sans rancune 
tegen lastigheid en eigenwijsheid. 
Enkele jaren na ons eindexamen werd de Oud-leerlingenvereniging opgericht, waardoor we 
weer op geregelde tijden op Huis te Lande terugkwamen. Juffrouw Hingst ontving ons allen 
met warme belangstelling. Wie herinnert zich niet hoe ze op een grote reünie niet alleen 
feilloos onze namen kende maar ook alles wist over ons werk, onze tuinen, onze huiselijke 
omstandigheden. Ook toen zij blind was, onderhield zij zich zonder fout met een kring van 
acht of tien oud-leerlingen tegelijk. Dat is niet alleen een kwestie van een groot geheugen, 
dat kan alleen iemand, die ook een groot hart heeft. Altijd weer moedigde zij haar oud-
leerlingen aan voor ‘het vak’. Zij leende ons boeken, maakte ons attent op lezingen, gaf zich 
de grootste moeite geschikte baantjes voor oud-Huis te Landsters te vinden. Bij de excursies 
was zij degene, die – als wij met de tong uit de mond alleen nog oog voor een bankje had-
den – nog vol animo bij een plant met een vergrootglas meeldraden stond te tellen.
Eens beging de presidente van de oud-leerlingen de onvoorzichtigheid een slordig briefje 
vol onparlementaire uitdrukkingen (juffrouw Hingst werd b.v. als ‘Coba’ aangeduid) in 
een aan juffrouw Hingst geadresseerde enveloppe te doen. De beschaamde voorzitster was 
diepongelukkig tot ze, opgelucht, tot het besef kwam dat juffrouw Hingst met haar grote 
rechtschapenheid, geen letter die niet voor haar bestemd was, zou lezen. Juffrouw Hingst 
was van een fijne beschaafdheid, die alle oppervlakkige familiariteit onmogelijk maakte. 
Er bleef ook in haar vriendschappelijke verhouding tot de oud-leerlingen altijd iets van de 
afstand tussen directrice en leerlingen; dit bewijst ook de ondertekening van haar brieven: 
‘je toegenegen juffrouw Hingst’, waar wij ‘J.Hingst’ verwachtten.
In de Raad van Bestuur kreeg ik het voorrecht de school uit een andere hoek te bekijken. 
Nu zag ik de opofferingen, die juffrouw Hingst zich voor haar school getroostte, de zware 
verplichtingen, die zij als vanzelfsprekend op zich nam. ‘De voornaamste taak van het be-
stuur’, zo sprak professor Sirks eens, ‘is om juffrouw Hingst tegen zichzelf te beschermen’. 
En professor Westerdijk zei bij een jubileum: ‘De mensen vinden het maar raar, dat die juf-
frouw Hingst, die een leven kon hebben als een prinses, zich alles ontzegt voor die school. 
Neen, een leven als een prinses heeft juffrouw Hingst allerminst gehad. Wel is zij geworden 
een koningin van de tuinbouw’. Maar die titel wees juffrouw Hingst verontwaardigd van 
zich af. Zij was uiterst bescheiden en alle persoonlijke lof veranderde zij onmiddellijk in 
dank aan haar medewerkers. ‘Jullie hebben ‘t mogelijk gemaakt’, beweerde zij altijd weer 
als oud-leerlingen haar prezen. ‘Ja maar, juffrouw Hingst, u hebt de pit in de grond gestopt, 
waar de perzikboom uit groeide.’ Door die tuinbouwschool-vergelijking liet zij zich van-
gen met een gelukkig glimlachje. Toen volgde onverbiddelijk haar eerlijkheid: ‘Dat heeft 
juffrouw Pompe ook gedaan’.
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Als ik zie hoe prettig de tegenwoordige leerlingen het op Huis te Lande hebben, hoeveel 
doelmatiger en praktischer het onderwijs is, hoe kassen en schoolgebouwen aan hoge ei-
sen voldoen, dan durf ik niet te zeggen, dat wij het in die eerste 25 jaren van de school 
beter hadden. Al ben je daar, vanwege de roze bril die alle jeugdherinneringen kleurt, 
gauw toe geneigd. Nee, het is nu zeker gezelliger en je krijgt er meer kans je in een speciale 
richting te ontplooien.
Maar wij hadden het grote voorrecht in de tijd, dat het nog buitenissig werd gevonden als 
een meisje in de tuinbouw wilde gaan, een school als Huis te Lande voor ons open te vin-
den. Wij hadden het voorrecht om – misschien in ’t begin onbewust – getuige te zijn van 
het baanbrekend werk van een grote persoonlijkheid. Misschien is het daardoor, dat de 
vroegere leerlingen zo bijzonder dankbaar blijven voor de jaren op de school van juffrouw 
Hingst.

Dit verhaal spreekt boekdelen: oud-leerlingen kijken met warmte en vol bewondering terug op 
hun opleiding op Huis te Lande en de rol van Hingst daarin. En omgekeerd doet Hingst er al-
les aan om het de meisjes naar de zin te maken. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. Lietha 
Scheeuwe-van Asch van Wijck, eerstejaars in 1935, schrijft in het jubileumboekje Huis te Lande 
75 jaar Oud-Leerlingenvereniging heel illustratief:

Wij bivakkeerden in de z.g. “kof-
fiekamer”, een houten huis van 
twee verdiepingen. Beneden twee 
gedeeltes voor eerste en tweede 
jaars en boven als toppunt van 
de school voor de derdejaars een 
groot balcon! Ieder had een diepe 
kast voor kleding en eigen spul-
len. Verder waren er een lange 
zinken bak met vijf kranen voor 
het wassen van handen en voe-
ten, een toilet en één douche, al-
les met koud water. Welke een 
luxe!! 
Een klas bestond uit tien meisjes, 
dus de hele school hoogstens 30 
leerlingen, maar misschien min-
der. Ieder had een ligstoel, waar 
we bij mooi weer ergens in de 
zon in wegdoken om onze boter-
hammen op te eten. In de winter 
hadden sommigen van ons een 
klein petroleumstelletje, waar 
we eieren op bakten of thee op 
zetten.

De pakschuur van 1909 wordt al spoedig ‘koffiekamer’, 
later woning voor Casparé en daarna weer soos (foto: jaartal onbekend / MR)
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Balans
Hingst gelooft rotsvast in haar missie en stopt veel geld in Huis te Lande, waarschijnlijk haar hele 
vermogen. Onvermoeibaar geeft ze vorm aan de opleiding, dertig jaar als directrice, bijna net zo 
lang als secretaresse van de Raad van Bestuur. Ze doet alles secuur en zorgvuldig en archiveert 
uitstekend. Mogelijk heeft dit als achtergrond het nauwgezette documenteren tijdens de 
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 te Den Haag, waar zij met Cornelia Pompe 
vrijwilligster is in de rubriekcommissie Bloemenvak.

Haar ‘droomschool’ met de pretentie tuinbouwonderwijs aan meisjes te geven is begin twintig-
ste eeuw een fenomeen! De buitenwereld is nieuwsgierig en over publiciteit heeft Huis te Lande 
niet te klagen. Er worden interviews gehouden, kranten en weekbladen staan op de stoep en er 
komen bezoekers naar Rijswijk. Zelfs vóór de opening van de school! Zo komt bijvoorbeeld de 
afdeling ’s-Gravenhage van de vereniging Tesselschade op bezoek. Deze vereniging helpt min-
derbedeelde vrouwen zich een zelfstandig bestaan te verschaffen door creatief werkzaam te zijn, 
vooral op het gebied van handwerken, en de voortbrengselen daarvan te verkopen.56

 
In het begin is Huis te Lande een eliteschool en is het onderwijs nog niet professioneel. 
Tuinbouwonderwijs aan meisjes wordt begin twintigste eeuw zeker niet au sérieux genomen, 
maar mede door het stugge volhouden van Hingst verandert dat langzamerhand en gaan ook in 
de tuinbouw en alle daaraan gerelateerde beroepen voor meisjes steeds meer deuren open.
De schoolgelden en bijdragen aan het internaat zijn, met name in de beginjaren, hoog. Constant 
is er geldnood. Het voortbestaan van Huis te Lande hangt aan een zijden draad, zéker na het 
vroegtijdige overlijden van Pompe. 
Keerpunt is de op 1 januari 1915 operationele Raad van Bestuur. Hingst heeft die samengesteld 
uit vooraanstaande wetenschappers en praktijkmensen. Stapje voor stapje wordt de opleiding 
professioneler en de rechtpositie van de leerkrachten en het overige personeel solider. 
De medewerking van het Ministerie van Landbouw blijkt cruciaal voor het voortbestaan van 
de school. Hingst stopt vanaf de start van de school ongekend veel energie in de contacten met 
het ministerie. Die zijn weliswaar goed maar ook vrijblijvend. Dat verandert vanaf het moment 
dat subsidie wordt toegekend. Aanvankelijk ziet de minister zo’n rijksbijdrage niet zitten, omdat 
hij meent dat er voor meisjes nauwelijks een boterham te verdienen valt in de tuinbouw. Maar 
Hingst zet door en weet uiteindelijk subsidie ‘af te dwingen’. Het ministerie gaat in toenemende 
mate eisen stellen aan het onderwijs op Huis te Lande. Daardoor wordt de school toegankelijker 
voor meisjes uit minder welgestelde gezinnen.

De vraag wat Huis te Lande onder Hingst voor de vrouwenemancipatie betekent, is moeilijk te 
beantwoorden. Als de school in 1932 vijfentwintig jaar bestaat, blijkt van de in totaal 242 af-
geleverde leerlingen slechts een minderheid beroepsmatig werkzaam te zijn in de tuinbouw. 
Afgestudeerden hebben weinig kans op een gesalarieerde betrekking en de meesten ambiëren dat 
ook niet. Zij huwen en worden huisvrouw, wat tot ver na de Tweede Wereldoorlog een gangbare 
praktijk is. De weinigen die het vak ‘trouw’ blijven richten zich vooral op de bloemisterij, worden 
assistente in laboratoria en proeftuinen, komen terecht in het onderwijs of op kwekerijen. 
Wie kiest voor tuinarchitectuur, moet vaak bijverdienen of genoegen nemen met het aan-
leggen van kleinere tuinen. Enkele oud-Huis te Landers springen eruit zoals Renske Boon, 
Liesbeth Canneman-Philipse, Iep Faber en Bernadette Meinders, die met haar man André 
van den Eerenbeemt, tuin- en landschapsarchitect BNT, jarenlang een ontwerpbureau runt in 
’s-Hertogenbosch.
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Oud-leerlingen die geschiedenis schrijven *

Na hun opleiding beginnen oud-leerlingen vanaf het eerste uur hun tuinbouwkennis in praktijk 
te brengen. Sommigen maken zelfs naam zoals Jeanne Stam-Dresselhuys, die in 1915 naar Huis 
te Lande gaat en schrijftalent blijkt te hebben. Renkse Boon schrijft zich in 1920 in en is haar 
leven lang actief in de tuinarchitectuur. Liesbeth Canneman- Philipse, lichting 1927, munt uit in 
het ontwerpen van borders. 
Zonder anderen tekort te doen, worden deze drie met hun verdiensten voor het voetlicht ge-
bracht. Een interview is niet meer mogelijk, maar door hun werk geven ze de geschiedenis van 
Huis te Lande extra glans.

R.T. Boon
In het lijvige, goed gedocumenteerde boek Er staat een vrouw in de tuin besteedt auteur Anne 
Mieke Backer aandacht aan twee Huis-te-Landers van het eerste uur die naam maken met 
tuinontwerpen, R.T. (Renske) Boon en J.J.A. (Iep) Faber. In de jaren twintig van de vorige eeuw 
is het zó bijzonder dat vrouwen actief aan de slag gaan in de tuinbouw, dat kranten publiceren 
over hun werk. Beiden komen uit een goed milieu, maar weten zich ook prima te verstaan met 
tuinlieden. Daarbij steken ze zoals de meeste Huis-te-Landers graag de handen uit de mouwen 
en weten ze ‘schop en spade’ te hanteren. De vader van Iep is oogarts in Deventer, de vader van 
Renske een Groningse grootgrondbezitter. Dat Iep in een auto naar haar opdrachtgevers rijdt, 
is in die tijd ook opmerkelijk. Van Renske (1900-1985) is bekend dat ze zich in 1920 inschrijft 
op Huis te Lande en na de toen driejarige opleiding gaat werken als assistent van de Haagse 
tuinarchitect Th.J. Dinn. Het begin van de crisisjaren is een moeilijke tijd om opdrachten binnen 
te halen en ze keert terug naar het grote ouderlijke huis in Hoogezand. Daar kan ze tot haar 
vreugde weer tuinieren. Ze richt de tuin opnieuw in, een siertuin en een grote moestuin. Dat 
levert haar tevens een visitekaartje op. Na de crisis- en oorlogsjaren komt haar carrière goed op 
gang en laat ze ruim 450 ontwerptekeningen na. Gestapelde tuinmuurtjes met planten zijn in de 
mode, evenals bloemenborders. 
Door de jaren heen blijken Huis-te-Landers vooral sterk in het ontwerpen van bordercombina-
ties. Renske geeft naast het ontwerpwerk les aan de landbouwhuishoudschool in Groningen en 
na de pensionering van ‘juffrouw Hingst’ neemt zij op Huis te Lande haar tuingeschiedenislessen 

Renske Boon bij de aanleg van het Margrietpark te Hoogezand (Collectie Erven familie Boon)
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over. Begin jaren zestig volgt ze zelf lessen bij de gerenommeerde professor J.T.P. Bijhouwer, 
de eerste hoogleraar tuin- en landschapsarchitectuur in Wageningen.57 Voor de ‘Koninklijke 
Maatschappij’ (KMTP) doet ze bestuurswerk en ook is ze jarenlang bestuurlijk actief in de ‘Bond 
van Nederlandse Tuinarchitecten’ (BNT). Ze is haar werk zeer toegedaan en blijft ongehuwd.

M.E. Canneman-Philipse
Liesbeth Philipse en Elias Canneman leren elkaar kennen in hun middelbareschooltijd. Behalve 
de liefde voor elkaar zullen ze hun leven lang de passie delen voor planten, tuinen en tuinieren. 

Liesbeth gaat in 1927 naar Huis te Lande en werkt daarna korte tijd 
voor tuinarchitect Th.J. Dinn in Den Haag. Ze trouwt in 1934. Haar 
plantenkennis en gevoel voor verfijnde combinaties blijken goed 
te passen bij de bouwkundige expertise van Elias, die restauratie-
architect van Monumentenzorg is. Ze werken samen bij tal van 
projecten waaronder het Vredespaleis. Liesbeth is vooral kundig 
in het ontwerpen van borders, waarvan de twee grote borders, 3 x 
45 meter, bij ‘Huis Verwolde’ in het Gelderse Laren, een voorbeeld 
zijn. 
Uniek en succesvol is hun privéproject ‘Walenburg’ in Neerlang-
broek. Deze middeleeuwse kasteeltoren met latere aanbouw, gelegen 
op een eiland met rondom een slotgracht, kunnen ze in 1965 kopen 
met de grond in erfpacht. Dankzij hun jarenlange tuinervaring in 
Den Haag zien ze meteen mogelijkheden om de wildernis te her-
scheppen in een paradijselijke tuin, te beginnen met de restauratie 
van de toren en het woonhuis. In de winter buigen ze zich samen 

over een tuinplan: een op het huis gericht ontwerp voor de vierkante, voormalige voorburcht. 
Vanaf de toren wordt een hoofdas getekend, met acht meter even breed als de toren. Deze hoofd-
as komt met een smallere dwars-as samen in een cirkel, waardoor vier tuinkamers ontstaan: de 
rozentuin, de kweektuin, de ‘stille’ tuin en tegenover de woonkamer de bloementuin. Graspaden 
verbinden de tuindelen, manshoge hagen accenturen de lijnvoering en geven beslotenheid. Het is 
hard werken op de natte kleigrond, maar Liesbeth en Elias weten met veel energie, smaak en ken-
nis een hof van Eden te creëren. Van hun reizen naar Engeland brengen ze de mooiste soorten en 
cultivars mee, vooral bloemplanten in zachte tinten. Als ze in 1987 vertrekken wordt het beheer 
van de tuin overgenomen door de NTs, de stichting waarvan ze in 1980 mede aan de wieg staan. 
Dankzij de inzet van het bestuur, een speciale Walenburgcommissie en tal van tuinvrijwilligers 
beleven tuin en NTs dertien succesvolle jaren. Tijdens open dagen stromen de bezoekers toe. Ze 
brengen voldoende geld in het laatje voor het beheer. Velen worden donateur. 
Eind jaren negentig loopt de belangstelling terug, waardoor het onderhoudscontract met de 
eigenaars, graaf en gravin van Lynden van Sandenburg, in 2000 moet worden beëindigd. Van 
blijvende waarde zijn de boeken die de groene Uitgeverij Terra over Kasteel Walenburg uitgeeft 
en de impuls voor vernieuwing van de tuincultuur in Nederland.58

J.P. Stam-Dresselhuys
In 1915 begint Jeanne Stam-Dresselhuys haar opleiding op Huis te Lande. Ze heeft een vaardige 
hand van schrijven en promoot als oud-leerling in artikelen van haar hand in Droom en Daad en 
De vrouw en haar huis zowel de school als het tuinbouwvak voor meisjes. Ze ondertekent haar 
publicaties overigens met een of twee initialen en niet met haar voornaam.

Liesbeth Canneman in de border van Walenburg, 
1981 (foto: Marijke Heuff / Tuinjournaal 2013/3)
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Wanneer ze in 1926 toetreedt tot het bestuur van 
de school maakt ze kennis met bestuurslid Dora 
VerLoren van Themaat die ‘Huis Welgelegen’ in 
Warnsveld bewoont en met haar jongere zuster 
in 1907 tuinbouwcursussen volgt in Parijs om een 
fruitkwekerij op te kunnen zetten. Als de jongste 
zuster kort daarna trouwt, voert Dora het plan 
alleen uit en wordt de eerste beroepsfruitteler in 
Nederland.
In 1931 verhuist Jeanne naar Warnsveld. Ze is 
behalve bestuurlijk actief voor Huis te Lande 
ook jarenlang voorzitter van de ‘Bond van 
Plattelandsvrouwen’, in 2012 omgedoopt tot 
‘Vrouwen van Nu’. Haar tuinbouwkennis komt 
steeds goed van pas. Met dochter Annebet Stam 
(1920-1985) als illustrator en bekende kunstena-
res in Warnsveld maakt ze voor Terra boeken 
zoals Wel en wee in de dorpstuin, Vroeg erbij in 
de wintertuin en Recept voor een tijdelijke tuin in 
1979. Eerder brengt Terra al titels van Annebet 
uit zoals de succesvolle kalender Elk jaar weer en 
in 1975 Loop je even mee, met de overtuin van Huis Welgelegen als onderwerp.59 En, toeval of 
niet, historie en toekomst komen samen als uitgeverij Terra in de periode 1991-2005 een prachtig 
tuinboekenfonds opbouwt vanuit het gerenoveerde Huis Welgelegen. 
In latere jaren bewandelen meer oud-leerlingen het schrijverspad waaronder Julia Voskuil uit de 
lichting 1959, Hanneke Otter-van Dijk, Mineke Kurpershoek uit 1960 en Fieke Dresen-Hoogvelt 
uit 1964.

* Tekst pagina’s 107 tot en met 109: Julia Voskuil

In Recept voor een tijdelijke tuin beschrijft J.P. Stam 
Dresselhuys experimenten met eenjarige zomerbloemen in 
verschillende tuinen tussen 1918 en 1979 
(foto: Julia Voskuil)

Huis Welgelegen in Warnsveld gezien vanuit de historische overtuin (foto: Julia Voskuil)
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4. PERIODE ERNA CASPARÉ 
(1937-1963)

Zwaait Hingst gedurende 30 jaar de scepter op Huis te Lande, haar opvolgster, Henny 
Erna Casparé, doet dat vanaf 1937 26 jaar lang. Ze is op Huis te Lande al eerder 
werkzaam, als lerares plantkunde en plantenziekten, van 1919 tot 1924. Bij professor 

Westerdijk in Utrecht heeft ze, zoals Hingst indertijd in Leiden, de middelbare akte K4 
gehaald voor mineralogie, geologie, plant- en dierkunde. Als lid van de Raad van Bestuur 
geeft Westerdijk haar oud-studente de tip te solliciteren naar de functie van lerares op Huis te 
Lande. Ze doet het goed en valt in de smaak.

Na 1924 volgt echter een onderbreking van twaalf jaar omdat ze trouwt met de arts Boelman 
en met hem naar Nederlands-Indië vertrekt. Daar gaat ze lesgeven aan diverse hbs’en en 
begint een studie apothekersassistente. Vijf jaar later wordt haar man ziek, kan hij niet langer 
gouvernementsarts blijven en keren beiden terug naar Nederland. Ze wil haar ‘Indische studie’ 
in praktijk brengen en belandt in het Laboratorium voor Tropische Hygiëne en Bacteriologie 
in Amsterdam als assistente van professor Swellengrebel. Daar tekent ze onder andere grote 
wandplaten die dienen om de parasitologie te illustreren, maar dit laboratoriumwerk bevredigt 
haar niet. Ze geeft liever onderwijs. 
Of ze na haar eerste periode op Huis te Lande het contact met Hingst heeft aangehouden is 
niet duidelijk, wél dat er in het begin van de jaren dertig contact is op het persoonlijke vlak. Op 
een roze vel papier met de datum 27 april 1934 bedankt ze ‘Lieve Juffrouw Hingst’ voor haar 
briefje met postwissel en voor de ‘heerlijke dag Zondag, alles met elkaar’. Het is dan ook niet 
vreemd dat Hingst, inmiddels vijfenzestig jaar oud, vraagt haar op te volgen. In 1936 komt ze als 
‘mevrouw Casparé’ terug op Huis te Lande, nadat haar man is overleden. Een jaar lang assisteert 
ze Hingst als adjunct-directrice. Naast het leiden van de school blijft Hingst lesgeven in de 
vakken plantkunde en plantenziekten. Ze krijgt vrij wonen, licht en verwarming. De verdieping 
van de villa wordt daartoe voor bewoning geschikt gemaakt. Of dat consequenties heeft voor het 
internaat, daarover zijn de bronnen niet duidelijk. De indruk is dat er permanent huisvesting 
beschikbaar is voor maximaal acht internen op wisselende locaties. Zowel Huis te Velde als de 
zolder van de tuinmanswoning worden genoemd. 

Op nadrukkelijk verzoek van Casparé aan de Raad van Bestuur wordt een garage gebouwd. Ze 
heeft namelijk een rijbewijs en is de trotse eigenaresse van een twoseater! 
Tuinman Rinus van den Dries over Casparé: ‘Zij was een echte biologe. Elke morgen liep ze door 
de tuin, even trippelen en trappelen, in de richting van de composthopen die ze met de meisjes 
wilde opknappen en omzetten. Het was een heel lieve vrouw’.
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Oud-leerling Marcelle Vaandrager-van ’t Hoff schrijft het volgende over haar entree:

Nog heel duidelijk herinner ik mij de komst van onze nieuwe directrice, mevrouw 
Casparé, op Huis te Lande. Na de statige, in mijn ogen al heel oude Jacoba Hingst, leek 
mevrouw Cas een spring in ’t veld met een boeiend gezicht.
Zij was aangekomen in een tamelijk oud autootje en na een paar dagen moest er al 
gesleuteld worden aan ’t beestje. Zo zagen Annie Slotboom en ik, al harkend op ’t 
voorplein mevrouw Cas uit huis komen, in overall en met gereedschappen, waarmee ze 
prompt onder de auto kroop. Voor die tijd was het wel zeer modern om van een auto meer 
te weten dan debrailleren en gas geven!
Even later kwam een heer met aktetas (vertegenwoordiger?) het terrein op en op weg naar 
de voordeur vroeg hij ons of wij misschien wisten of de directrice er was. De goede man 
zal van geen directrice-wisseling geweten hebben. Want nóóit zal ik zijn gezicht vergeten, 
toen wij naar de twee overall-benen wezen onder de auto en zeiden: ‘Wij zullen haar wel 
even waarschuwen’.
Haastig hebben wij ons tussen de struiken teruggetrokken om na te lachen, want 
inderdaad …wie had zich ‘Hingstje’ zó kunnen voorstellen!!60

Geen bestuurslid
Meer dan dertig jaar heeft de directrice – Hingst is ook secretaris – alle vergaderingen van de 
Raad van Bestuur bijgewoond. Casparé wordt, omdat ze geen secretaris is en Hingst die func-
tie nog steeds vervult, automatisch ‘op afstand’ geplaatst. Zo vermelden de notulen van 27 april 
1937: ‘Na de lunch werd Mevr. Casparé verzocht in den vergadering te willen komen ter bespre-
king van de vacantieregeling’. 
Kennelijk wringt deze nieuwe positie van de directrice. Het volledig bijwonen van de bestuurs-
vergaderingen is voor de Raad op 25 mei 1938 een discussiepunt. De meningen zijn verdeeld. 
Hingst is tegen en beargumenteert dat als volgt: ‘Het samenzijn stelde de R.v.B. en Directrice 
te veel gelijk terwijl opzien tot den R.v.B. geboden is’. De Raad besluit: als het nodig is, roepen 
we haar. Formeel is dit in lijn met het huishoudelijk reglement, waarin wordt gesteld dat ‘bijwo-

Artikel 28 in de statuten zet Casparé ‘op afstand’
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ning’ door de directrice afhankelijk is van ‘zaken de 
school betreffende’. Het is dan ook niet vreemd, dat 
de Raad van Bestuur vanaf nu eerst zelf allerlei oplos-
singen met betrekking tot de school bedenkt en pas 
dan overlegt met Casparé ofwel haar de besluiten 
eenvoudigweg meedeelt. Ter illustratie de volgende 
zinsnede uit de notulen van 13 oktober 1939: ‘Mevr. 
Casparé werd in kennis gesteld met het besluit v.d. 
R.v.B. omtrent het verplicht stellen van de kennis van 
machineschrijven’. 

Biologisch-dynamische landbouw
Casparé is antroposofe en het gedachtegoed van Ru-
dolf Steiner toegedaan. Hij legde aan het begin van 
de twintigste eeuw de basis voor de biologisch-dyna-
mische landbouwmethode, waarbij veel aandacht is 
voor de grond als gezonde basis voor gewassen. Ca-
sparé zou deze methode graag invoeren. Regelmatig 
schrijft ze artikelen voor Vruchtbare Aarde, het or-
gaan van de ‘Nederlandse Vereniging ter Bevordering 
van de Biologisch-dynamische landbouwmethode’. In 
de Raad van Bestuur wordt er anders over gedacht. 

Daarbij draaien Casparé en de Raad rondjes om elkaar. Het bestuur bespreekt dit heikele punt 
uitgebreid op 21 februari 1939. De notulen vermelden het volgende:

Evenals enkele Bestuursleden was ook de Inspecteur tegen ’t doen beoefenen van den 
groententeelt op biologisch, dynamische grondslag. Hij beschouwde deze bewerking als 
nog niet voldoende onderzocht om op een school te worden onderwezen. Bovendien 
achtte hij iedere methode als methode gevaarlijk en waar de zienswijze uitging van een 
idëele gedachtengang ook niet op H.t.L. op zijn plaats.

Om helderheid te krijgen stelt bestuurslid Hingst voor de biologisch-dynamische landbouwme-
thode toe te laten naast de traditionele. Als zich verschil in resultaat voordoet, valt dat vanzelf op. 
Zij wil de zaak niet op de spits drijven. Dat blijkt onder andere uit de brief die voorzitter Ballego 
op 5 maart aan Hingst schrijft: ‘Ik kan uw zienswijze omtrent de Amsterdamschen tijd van mevr. 
Casparé wel deelen in zoover zij zich daar zeer vrij heeft kunnen bewegen en daar niet tegen 
werd gehouden door de eischen die haar ,,op Huis te Lande” door de dagelijkse praktijk worden 
voorgelegd. Vaak zal zij daardoor geremd moeten worden’. Uit het jaarverslag van het boek- en 
cursusjaar 1938-1939, door Hingst als secretaris samengesteld, blijkt eveneens die harmonië-
rende en verbindende toon: ‘Veel waarde wordt gehecht aan de goede omzet van blad, mest en 
compost-hoopen. Mevrouw Casparé gaat vergelijkenderwijs te werk, zoodat de leerlingen het 
verschil kunnen zien in resultaat van langzaame verteering, verteering bij meerdere malen om-
zetten en bij vermenging met praeparaten volgens biologisch-dynamischen grondslag’.

Rudolf Steiner
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Drie maanden later verschijnt Casparé in een bestuursvergadering en legt uit, hoe ze de 
derdejaars informeert over de biologisch-dynamische landbouwmethode. ‘De Bestuursleden 
zagen gaarne het dictaat van Casparé in’, vermelden de notulen. Ze kunnen er niet achter 
staan, maar bedenken een ‘ongevaarlijke’ oplossing. Op het stukje grond van 24 bij 14 meter 
dat vrijkomt na het vertrek van een volkstuinder mag zij haar geliefde landbouwmethode 
botvieren. Maar de Raad van Bestuur vindt het wél raadzaam om ‘naar buiten van de sympathie 
voor de biol:dyn. Landbouwmethode voorlopig niets te doen blijken’, aldus de notulen van 13 
oktober 1939. Tot een definitieve oplossing zal het niet komen. In de bestuursvergadering van 
24 mei 1940 – Casparé is niet aanwezig – komt het onderwerp opnieuw ter sprake. Het nieuwe 
lid prof. dr. H.J. Lam en de heer Blom tekenen bezwaar aan tegen de biologische-dynamische 
landbouwmethode. De notulen vermelden het als volgt:

Beide heeren achtten Mevr. Casparé te goeder trouw, doch haar aanhang aan het 
anthroposofisme en hare warme wijze van voordragen maakten dat er een bijzondere 
invloed van uitgaat. De grootste voorzichtigheid werd daarom aangeraden. Dit bleek te 
meer noodig te zijn nu Mej. Mansholt Dir ice  v.d. Nieuw Rollecate te Deventer getoond 
had in de meening te verkeeren dat geheel H.t.L. op de Biol. Dynam. Methode was 
gebaseerd.
…..
Beide Bestuursleden raadden aan, dat aangenomen zou worden, dat op geen excursie die 
te H.t.L. wordt gehouden over de Biol. Dyn. Werkmethode inlichtingen mogen worden 
verstrekt. In dezen geest zou de voorzitter met Mevrouw Casparé spreken.

Leerling Matty Kaars Sijpesteijn op de composthoop (foto: omstreeks 1939 / MR)
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Feitelijk wil de Raad van Bestuur dat de school ‘neutraal’ blijft.61 Daarom mag de biologisch-
dynamische landbouwmethode niet meer worden dan een hobby die Casparé op haar eigen 
‘proefveldje’ uitleeft. Soms merken leerlingen doodleuk op, dat haar kroppen sla voller en mooier 
zijn dan sla elders op de schooltuin. Soms gaat ze over de ‘bestuurlijke schreef ’, bijvoorbeeld als 
ze in de les verordonneert: ‘Er mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt!’ 

De Raad van Bestuur krijgt Casparé niet makkelijk in het gareel. In de notulen van 19 november 
1941 staat: ‘Hierna kwam aan de beurt de bespreking over de biol. dyn. lectuur op de leesplank. 
Indertijd is uitdrukkelijk aan de directrice gezegd, dat zij geen reclame mag maken’. Lam vindt, 
dat de methode niet in handen mag zijn van een ‘propagandiste’, wél in wetenschappelijke 
handen. Voorzitter Ballego onderstreept dat de school neutraal moet blijven, maar ziet toch wel 
iets positiefs in de methode blijkens zijn opmerking: ‘De verdienste van de biol. dyn. Methode is 
de liefde te kweeken voor ’t vak’. De notuliste vervolgt: ‘Professor Lam ziet ’t gevaar schuilen in de 
psychologische grondslag. Er wordt met ’t gevoel in plaats van met ’t verstand gewerkt’. Casparé 
blijkt bereid bedoelde lectuur van de leesplank weg te halen ‘doch merkte op, dat deze blaadjes 
ook in de leeszaal op Frederiksoord liggen’. Met de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool 
voor jongens te Frederiksoord onderhoudt Huis te Lande al vanaf de beginjaren goede contacten.

De relatie tussen directrice en Raad van Bestuur blijft moeizaam. Zo organiseert Casparé begin 
1942 een tentoonstelling van tuinontwerptekeningen van leerlingen. Ze wil er een feestelijk tintje 
aan geven en nodigt daartoe ouders en bekenden uit van de deelnemende leerlingen. Ze ‘ver-
zuimt’ echter de Raad ervan in kennis te stellen, wat in de vergadering van 18 maart 1942 een 
‘nalatigheid’ wordt genoemd. De voorzitter zal haar erop aanspreken, maar het zal niet bij die 
ene keer blijven. Casparé wordt opnieuw tot de orde geroepen als ze in haar enthousiasme zelfs 
Landbouwonderwijs bij haar experimenten betrekt. Lam, inmiddels voorzitter, verwijt haar in 
zijn brief van 8 april 1947 dat ze het bestuur niet heeft ingelicht.

Een jaar later laait de ‘richtingenstrijd’ tussen de directrice en de Raad van Bestuur even fel op. 
Casparé houdt in 1948 een lezing voor de ‘Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Neder-
land’ (VBBN). Orgaan, het contactblad van de oud-leerlingenvereniging, doet daarvan verslag in 
het novembernummer van 1948 met een vervolg in het februarinummer. De Raad van Bestuur 
bespeurt in dat verslag de ‘foute’ onderwijsvisie van Casparé en vraagt aan het bestuur van de 
oud-leerlingenvereniging om plaatsruimte voor een artikel waarin bestuurslid mej. dr. M.P. Löh-
nis de visie van de Raad uit de doeken doet, aangevuld met een verklaring van Lam. Löhnis en 
Lam benadrukken de wetenschappelijke bestudering van de natuur, waarbij de weg van analyse 
tot synthese van de empirische biologie wordt gevolgd. Deze mag niet worden doorkruist door 
die andere benadering van de natuur: de natuurfilosofische waarin sprake is van holisme, levens-
kracht en ‘het geheel dat meer is dan de som der delen’. De redactie van Orgaan laat, op aanraden 
van Casparé, het artikel van Löhnis weg en plaatst wel de verklaring van Lam. Zonder overleg 
met hem wordt daarin een en ander veranderd. De Raad kritiseert deze handelwijze, maar de 
redactie laat weten dat Orgaan geheel los staat van Huis te Lande. Daarna richt de Raad zich met 
een schrijven tot de lezeressen van Orgaan waarin van het gewraakte verslag wordt gezegd dat dit 
‘een uitgesproken antroposofische tendens’ heeft en plaatst daar tegenover de ‘wetenschappelijke’ 
onderwijsvisie die de neutraliteit van Huis te Lande waarborgt. 



HUIS TE LANDE, VROUWEN IN DE TUINBOUW

116

Casparé draagt de bijenteelt een warm hart toe en weet leerlingen er enthousiast bij te betrekken (foto: 1946 / fotograaf: Koos Raucamp / 
Fotocollectie Anefo, Nationaal Archief)



4. PERIODE ERNA CASPARÉ (1937-1963)

117

Het ‘verstandshuwelijk’ tussen de Raad van Bestuur en de directrice heeft tot gevolg dat ze 
elkaar weinig ontmoeten. Casparé regelt nogal eens dingen buiten de Raad om en deze beklaagt 
zich daar dan over. Een voorbeeld uit het verslag van de db-vergadering op 27 maart 1950: ‘De 
voorzitter acht het Bestuur van de Stichting gepasseerd door het Departement van Financiën, dat 
met de directrice van de school is gaan praten i.p.v. met het Bestuur. Het is fout van de directrice 
geweest, dat zy tydens dit onderhoud heeft toegegeven, dat een schoollokaal minder nodig zou 
zyn. Deze houding brengt het Bestuur in een moeilyk parket. Casparé zegt dit niet zo aangevoeld 
te hebben’.  
Prof. dr. E. van Slogteren, op dat moment voorzitter van de Raad, schrijft op 16 december 1952 
aan Casparé: ‘Mag ik U beleefd verzoeken mij wel te willen berichten, waarom U de diploma’s, 
welke op Vrijdag 12 dezer zijn uitgereikt aan de geslaagden voor het eindexamen niet door het 
Bestuur van de Stichting, hebt doen ondertekenen?’
Een ander voorbeeld: Casparé verwijdert, in overleg met de lerarenvergadering, maar zónder 
het bestuur erbij te betrekken, weleens leerlingen van school. Het bestuur vindt dat het daarin 
gekend moet worden, bespreekt dit punt tijdens een vergadering en laat in de notulen opnemen, 
dat ‘iets dergelijks voor de leerlingen in kwestie van zo’n ingrijpend belang is, dat ruggespraak 
met het bestuur vooraf gewenst is. Die zal in de toekomst dus plaats dienen te hebben’. In haar 
‘schaduwnotulen’ – Casparé houdt voor zichzelf van januari 1956 tot aan het eind van haar 
functioneren een schriftje bij waarin ze het belangrijkste noteert dat in de bestuursvergaderingen 
wordt besproken – refereert ze aan de bewuste vergadering en schrijft vinnig: ‘Punt 8 van de 
notulen: het bestuur wordt wél ingelicht: alle cijferlijsten worden aan de secr. gestuurd, daarop 
staan ook de beslissingen van de docentenvergadering vermeld’.62

Het schriftje waarin Casparé haar eigen aantekeningen van bestuursvergaderingen schrijft
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Gevolg is dat een groot deel van de communicatie tussen de Raad van Bestuur en de directrice 
uit brieven bestaat. De Raad vraagt langs die weg van alles en nog wat aan Casparé, zoals 
verslagen van de onderwijsactiviteiten op Huis te Lande, de stand van zaken met betrekking tot 
verbouwingen, wat er zoal is aangeschaft enzovoort. Casparé geeft schriftelijk antwoord.

En dát terwijl de Raad van Bestuur het zo mooi geregeld denkt te hebben in het document  
Werkinstructies directrice, dat al van voor Casparé dateert en steeds aangepast wordt. De 
versie van 1952 vermeldt onder andere:
‘Minstens 4 maal per jaar belegt zy een schoolvergadering, waarin de vorderingen der 
leerlingen worden besproken. Zy legt de cyferlysten over aan het bestuur.’
‘Jaarlyks brengt de directrice verslag uit aan het bestuur van de gang van zaken.’
‘Jaarlyks in de maand Januari legt zy een teeltplan met bemestingsschema over aan het 
bestuur. Daarop worden de gegevens in hoofdzaak omtrent de culturen vermeld. Per 
3 maanden geeft zy een overzicht van de opbrengst van kassen, bakken en tuin aan het 
Bestuur.’

De relatie tussen de directrice en het bestuur beleeft in 1959 een dieptepunt. Casparé pakt de 
voorbereiding van een te bouwen schuurtje wat onhandig aan, met als gevolg dat Bouw- 
en Woningtoezicht van Rijswijk haar plan afkeurt. Het bestuur is in die hele onderneming 
genegeerd, luidt het verwijt in een brief van maart 1959. Er valt een woord als ‘onbeleefd’. Als 
Casparé in oktober daaropvolgend in een bestuursvergadering verschijnt, voelt ze, naar eigen 
zeggen, spanning. Dat laat ze het bestuur enkele dagen later per brief weten. Dat vraagt om 
een tegenreactie. Bestuurslid Veendorp – in het dagelijks leven hortulanus in Leiden – schrijft 
Casparé die spanning graag te willen verminderen, maar vraagt zich af of de vertrouwensrelatie 
wel hersteld kan worden. Penningmeester Van der Laan laat per brief weten dat Casparé de zaak 
te veel in het morele vlak trekt.

Met dergelijke correspondentie is niet alles gezegd, de vrouwelijke bestuursleden schrijven 
Casparé brieven in een andere toon. Secretaris Jo Bouwens, tuinarchitecte, begint haar epistels 
altijd met ‘Beste Erna’ en vertrouwt de geadresseerde naast de zakelijke inhoud ook heel 
persoonlijke dingen toe en hetzelfde geldt voor opvolgster Lies Gorter-ter Pelkwijk. Haar brieven 
beginnen steeds met ‘Beste Mevrouw Casparé’ en bevatten eveneens persoonlijke nieuwtjes. 

Onderwijsvisie
In 1940 worden machineschrijven en bloemschikken verplichte onderdelen van het curriculum. 
Wie zich wil bekwamen in de bijenteelt moet dat doen buiten schooltijd. Maar wat vooral 
blijft opvallen is de affiniteit van Casparé met het gedachtegoed van Steiner. Zo permitteert 
ze zich van 29 maart tot 8 april 1952 voor een conferentie naar Dornach te gaan, hét centrum 
van de antroposofie. Huis te Lande wordt weliswaar geen Vrije School, maar door de vorm die 
Casparé aan het onderwijs geeft, sijpelen ideeën uit het gedachtegoed van Steiner door in het 
lesprogramma. Er is bijvoorbeeld aandacht voor een vrije, brede en harmonieuze vorming. Ook 
wordt ‘het zien’ gestimuleerd, waarbij kleuren een grote rol spelen. Daarnaast nemen vieringen 
en feesten een belangrijke plaats in. Waar blijkt dat uit?
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Met betrekking tot die brede, harmonieuze vorming spreekt de visie van Casparé op onderwijs 
boekdelen. In Maandblad 7e jaargang 1959 van Huis te Lande schrijft ze samengevat het vol-
gende:

De zielen- of hartenkrachten denken, voelen en willen moeten alle drie in een evenwichtige 
verhouding aan bod komen.63 Daarom moet naast theorie veel meer aandacht besteed 
worden aan praktijk. Juist door te doén of te handelen ontwikkelen kinderen en jongeren 
ook het voelen en willen. De harmonieuze ontwikkeling van deze drie zielenkrachten 
kan niet beter tot stand komen dan in nauw contact met de natuur. Door het werken in 
de tuinbouw wordt de basis gelegd die bij een goede begeleiding tot die harmonieuze 
ontwikkeling leidt. Bij meisjes gaat dit gemakkelijker dan bij jongens. Zien groeien doet 
groeien!64

Dat laatste is het motto van Huis te Lande, vermeld op de gevelsteen van de door Hingst 
gebouwde villa. Daarin speelt ‘zien’ een cruciale rol, wat overeenkomt met de antroposofie van 
de Oostenrijkse filosoof en wetenschapper Rudolf Steiner (1861-1925) die het volgende vaststelt:

Veel mensen geloven dat het materialisme van onze moderne tijd voortkomt uit het feit 
dat zo veel materialistische geschriften gelezen worden. Maar de occultist weet dat dit 
slechts een geringe invloed heeft. Wat het oog ziet, is van veel groter gewicht, want het 
heeft invloed op processen in de ziel, die min of meer in het onbewuste verlopen. Dit heeft 
een bij uitstek praktisch belang. … Waar in de uiterlijke vorm ziel is, daar stromen ook 
de zielenkrachten over op wie het ziet en bekijkt. … De antroposofische opvoedkunst 
zal er opmerkzaam op maken dat wat het oog ziet, de mensen diep beïnvloedt. … De 
geesteswetenschapper weet hoeveel ervan afhangt in wat voor vormenwereld de mens 
leeft.65

Het Goetheanum te Dornach in Zwitserland, antroposofisch centrum en hogeschool (foto: Tonny Speetjens)
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Vertaald naar de leerlingen van Huis te Lande is de ‘vormenwereld’ alles wat zich op het uit-
gebreide schoolterrein afspeelt. Het zien wordt vanaf het eerste leerjaar getraind. De leerlingen 
moeten talloze tuin- en kamerplanten leren herkennen en in plaats van een herbarium aanleggen 
met gedroogde planten, moeten ze planten tekenen met alle relevante onderdelen.
En dan de kleuren.66 In de opleiding staan het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van (sier)
tuinen hoog genoteerd, waarbij vaste plantenborders alles met kleuren en vormen te maken 
hebben. Tuin- en landschapsarchitect J.H.R. van Koolwijk geeft les over zijn vakgebied, terwijl 
mevrouw drs. C. Taudin Chabot-de Vos van Steenwijk, docent kunstgeschiedenis, vanuit haar 
vak onderbouwing geeft. Het hoogtepunt in het tweede leerjaar is de tuinreis naar Frankrijk, 
waar de tuinen van Versailles worden bezocht, Rambouillet, Chartres en diverse kastelen langs 
de Loire. Bovendien steekt Taudin Chabot met geïnteresseerde oud-leerlingen het Kanaal over 
om de Engelse tuinen te bezoeken, die bekend staan om hun borders en befaamde kwekerijen.

Bloemschikken speelt in het ‘zien’ een belangrijke rol. Veel leerlingen hebben er affiniteit mee, 
geven er na afstuderen les in of gaan als bloembindster aan de slag. Het vak heeft iets kunstzinnigs: 
voor feesten en vieringen worden rijke bloemversieringen gemaakt, een goede praktijkoefening.
In de optiek van antroposofen is kunst bij uitstek een schakel tussen theorie en praktijk. Kunst is 
een oefenveld waarop dingen uitgeprobeerd kunnen worden.67

Een feestelijk hoogtepunt is de jaarlijkse kerstviering. In fantasierijke kostuums en in een 
omgeving met sfeervolle decors beelden leerlingen het geboorteverhaal van Jezus uit. Waarom 
de viering op deze manier? Wellicht omdat Jezus als ‘bovenzinnelijke, spirituele Christus’ in het 

Taudin Chabot blijft decennialang tuinreizen begeleiden. Op deze foto van omstreeks 1965 is ze rechts te zien – in het zwart gekleed 
en met een wit sjaaltje om – met een groep bij Stonehenge in Engeland
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gedachtegoed van Rudolf Steiner een belangrijke plaats inneemt.68 Meedoen aan het kerstspel is 
vrijwillig en gebeurt buiten het lesprogramma om. 

Naast het zien spelen voor Casparé ook de overige zintuigen een belangrijke rol, wat moge blijken 
uit een artikel van haar hand in de NIEUWE VELDBODE van 1957 met het volgende citaat:69

Het ,,zien” van de dingen moet gecombineerd worden met de andere zintuigwaarnemin-
gen: tasten, ruiken, proeven, horen, dan wordt er een beleven wakker, dat, uitgaande van 
het subjectieve beleven (mooi, lekker, vies, griezelig), kan worden verruimd tot een geob-
jectiveerde eerbied en bewondering voor de grote wijsheid en schoonheid, die aan de hele 
levende natuur ten grondslag ligt. Dit schept een vruchtbare bodem voor het groeien van 
verantwoordelijkheidsgevoel.

Aannamebeleid
Leerlingen worden officieel op Huis te Lande toegelaten als ze tenminste zeventien jaar zijn en hun 
mulodiploma hebben gehaald, dan wel bevorderd van de derde naar de vierde klas van hbs of mms.
Als ouders hun dochter komen aanmelden, worden ze ontvangen in de werkkamer van Casparé 
in de villa. Achter haar hangt een portret van Goethe.70 Wanneer ouders komen informeren 
naar de toekomstmogelijkheden van dochterlief, wordt het vaak opgemerkt en vragen ze er soms 
belangstellend naar. Casparé wijdt er niet over uit, de Raad van Bestuur waardeert dat immers niet. 
De nadruk ligt op de opleiding van Huis te Lande. Als de moeder van Heidi Koenigs vraagt: ‘Wat 
is de toekomst voor Huis-te-Landers?’ antwoordt Casparé vriendelijk: ‘De meesten trouwen, een 
enkeling wordt architecte, sommigen wetenschappelijk assistente, anderen springen in bij hun 
ouders in een fruitbedrijf of een kwekerij om daarna de zaak over te nemen’. 71

Zo vraagt de vader van Hedda Ricardo: ‘Hoe zit het met de opleiding, wat kun je ermee doen?’ Het 
even pedagogische als nuchtere antwoord van Casparé luidt: ‘Er is een mogelijkheid tot lesgeven 
op tuinbouwvakscholen, je kunt werken op kwekerijen of doorgaan in de tuinarchitectuur, maar is 
het niet veel belangrijker dat een meisje, voordat ze midden in de ernst van het leven terecht komt, 
nog drie onbezorgde jaren heeft?’72 Ze weet maar al te goed dat veel meisjes van goeden huize niet 
toekomen aan zelfstandigheid en betaald werk, maar ze draagt ze een warm hart toe. In bepaalde 
gevallen is ze daarom soms coulant met betrekking tot de vereiste vooropleiding. Het getuigenis 
van Nel Brouwer is daarvan een mooi voorbeeld:

Maar mijn allerbeste en mooiste herinnering aan mevrouw Casparé uit die tijd zal ik nu 
vertellen. In 1946 kwam ik terug in Holland na van mijn 14de tot mijn 18de jaar in een 
Jappenkamp in Indonesië te hebben doorgebracht. Dat was een vreselijke tijd en in het 
kamp was voor meisjes van mijn leeftijd alleen tijd voor hard werken en niet voor leren. In 
Holland kon ik voor een beroepsopleiding nergens terecht zonder een middelbare school. 
Ik was de wanhoop nabij tot mijn broer (tuinbouw Boskoop) suggereerde eens op Huis te 
Lande te gaan praten. 
Daar was mevrouw Casparé directrice – en wat een geluk – ze gaf me een kans en 
zei: ‘Kom jij maar, hoor, en dan zien we met Kerst wel of je bijles nodig hebt’. Wat een 
opluchting om zomaar geaccepteerd te worden. En wat een heilzame tijd is dat geworden, 
die Huis te Lande-jaren. Daar heb ik mijn schade ingehaald: heerlijk buitenwerk, gezellige 
meiden met elkaar en maar lachen …!73
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Tweede Wereldoorlog
Huis te Lande komt de eerste vier jaren van de Tweede Wereldoorlog tamelijk ongeschonden 
door, maar in het dramatische cursusjaar 1944-1945 moet de school sluiten. De invloed van de 
‘Duitschen overheid’ is op z’n minst in administratieve zin merkbaar. Afleggen van rekening 
en verantwoording moet via speciaal verstrekte formulieren gebeuren. Bovendien vreest men 
bominslag en moeten risico’s worden gespreid. Daarom worden onder meer waardevolle boeken 
in de villa ondergebracht en gaat het archief de kluis in. 
De vrees voor een bominslag is terecht, want op 8 februari gebeurt dat vlakbij Huis te Velde. 
Scherven dringen door ‘buiten- en binnenmuren, kamer- en kastdeuren, ruiten en dak’. Van het 
hoofdgebouw en de tuinmanswoning springen enkele ruiten. 

Vreemd genoeg neemt het aantal leerlingen juist in die jaren toe. Machineschrijven – voorheen een 
vaardigheid die buiten de school om aangeleerd moest worden – wordt nu als verplicht vak in het 
lesprogramma opgenomen, evenals bloemschikken. Voor de financiën betekent meer leerlingen 
hogere inkomsten aan schoolgeld, terwijl vanwege schaarste wordt bespaard op uitgaven zoals 
mest, zaden en planten.
 
In de eerste helft van 1942 verschijnt de Duitse Wehrmacht op Huis te Lande om te 
beoordelen welke ruimten eventueel gevorderd zouden kunnen worden. In het verslag van de 
bestuursvergadering van 24 juli 1942, het laatste in het notulenboek, wordt vermeld: ‘Het oog werd 
gevestigd op de oranjerie en koffiekamers’. Het wordt echter het hoofdgebouw en op 19 mei 1944 is 
het zover. De Duitsers vorderen de villa en graven een tankgracht in de bijbehorende siertuin. 

Het jaarverslag 1943-1944 opent met een mededeling over de vordering van het hoofdgebouw door de Duitsers op 19 mei 1944
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Casparé moet het gebouw verlaten en krijgt ‘gastvrijheid’ op Huis te Velde. Dat wordt bewoond 
– én uitgewoond! –  door evacués die het haar zó moeilijk maken, ‘dat zij na veel wrijving door 
de politie uit het huis werd gezet’.   Dan neemt ze haar intrek in de ontmoetingsruimte voor de 
leerlingen, een houten huisje verderop in de tuin, de tot ‘soos’ omgebouwde pakschuur van 1909. 
De benedenkamer wordt haar kantoor, woonkamer, keuken en slaapvertrek. Ze slaapt er op een 
veldbed. Na de oorlog zal ze er definitief blijven wonen.

Het schooljaar 1943-1944 mag worden afgemaakt, maar het cursusjaar daarna wordt geschrapt, 
mede onder invloed van Dolle Dinsdag op 5 september en de daaropvolgende spoorwegstaking 
die tot aan de bevrijding in mei 1945 duurt.
Op 3 maart 1945 wordt bij vergissing Bezuidenhout in Den Haag gebombardeerd, bommen 
die bestemd zijn voor het Haagse Bos. Daar hebben de Duitsers V2-raketten opgeslagen. Veel 
Hagenaars verliezen bij die ramp hun huis en moeten elders gehuisvest worden. Drie gezinnen 
mogen de villa bewonen. Twee keren eind maart alweer terug naar Den Haag. Gezin nummer 
drie, familie Reimering, blijft tot half augustus. 

Het schooljaar 1944-1945 eist letterlijk zijn tol. Er komt geen schoolgeld binnen, terwijl de 
salarissen doorlopen. Omdat er geen leerlingen zijn om de tuin te onderhouden, worden 
loonarbeiders ingehuurd. Het Rijk springt bij met een extra subsidie van ƒ 3000.

Schok!
In september 1945 start de opleiding weer met zo’n kleine vijftig leerlingen. De oorlog is koud 
voorbij en een tweede schok dient zich aan. De gemeente Rijswijk wil tot onteigening van Huis 
te Lande overgaan om op het terrein de villawijk Julianapark te realiseren! De school moet maar 
verhuizen tegen een vergoeding van ƒ 5 per vierkante meter. Er steekt een storm van protest 
op! Het uitbreidingsplan gaat uiteindelijk niet door. De omgeving van de school blijft een 
groene enclave tussen Den Haag en Rijswijk, eerst Juliapark genoemd en daarna omgedoopt tot 
Julianapark.

Overzicht resultaten eindexamens 1943 bestemd voor het Ministerie van Landbouw
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Het Nationaal Archief in Den Haag bewaart zo’n twintig foto’s van Huis te Lande 
(fotocollectie Anefo).

Als datum van vervaardiging wordt 1 april 1946 vermeld. Fotograaf is Koos Raucamp.
De foto’s, op glasnegatief, zijn uitzonderlijk scherp.

Hieronder een selectie.
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Vernieuwing
In de eerste jaren na de oorlog neemt het aantal aanmeldingen van leerlingen zo enorm toe, 
dat er een wachtlijst moet worden ingesteld. De ravage die de oorlog heeft aangericht is groot. 
De villa is uitgeleefd, het schoolgebouw blijkt voor het toenemend aantal leerlingen te klein. 
Het lesgebouw voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en zou eigenlijk uitgebreid moeten 
worden. Vooralsnog moet het tekort aan ruimte improvisatorisch worden opvangen. In Huis te 
Velde wordt een lokaal vrijgemaakt, de zolder van de oranjerie wordt als leslokaal ingericht en 
in de serre komt een verblijfsruimte voor leerlingen. Korte cursussen worden stopgezet vanwege 
ruimtegebrek.
De situatie is ongewenst en Casparé denkt in eerste instantie aan uitbreiding en vernieuwing van 
de villa voor vier leslokalen en een teken- en chemielokaal. Het ‘Instituut voor tuinbouw techniek 
Wageningen’ maakt in 1947 een ontwerp. Dat voorziet ook in een lerarenkamer, een dagverblijf 
voor de leerlingen en ruimtes voor administratie, directrice, bestuur, leerlingenkastjes, klompen, 
ja zelfs voor filmvertoningen. Het instituut maakt nog een tweede ontwerp, want ook de 
werkplaats en het kassencomplex moeten op de schop. Om onbekende reden worden beide 
plannen niet uitgevoerd.

Uiteindelijk stuurt Casparé aan op een nieuwe school. De villa, het ketelhuis en de oranjerie moeten 
aan deze situatie worden aangepast. Casparé geeft bureau Swaneveld en Goslinga Architecten 
Rotterdam op 15 mei 1950 opdracht een ontwerp voor de nieuwbouw en de verbouwingen te 
maken. De ontwerptekening voorziet in een schoolgebouw met drie lokalen en voorzieningen voor 
de leerlingen in de villa, zoals een dagverblijf, kleedruimte, douches, klompenhok, wasruimte en 
kastjes. 75  Het bestek en de voorwaarden van 1 september 1950 komen uit op een te hoog bedrag, 
op 15 maart 1951 volgt een bezuinigingsplan. Volgens het bijbehorende ontwerp worden op 
de etage veel slaapkamers opgeofferd aan ruime kamers voor directrice, assistent en bestuur. De 
slaapkamers duiden mogelijk op de aanwezigheid van internen, maar het woord ‘internaat’ komt 

Plattegrond terrein van de nieuwe situatie
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nergens op de tekeningen voor en het is onduidelijk waar internen worden gehuisvest. Verhuizen 
zij naar de zolder? Uit een foto van 1946 blijkt ‘hoog wonen’ dan al het geval te zijn. Zo’n acht jaar 
later zijn de internen in ongeveer gelijke aantallen verdeeld over Huis te Lande en Huis te Velde. 
Voor de oranjerie ontwerpt genoemd bureau in 1951 een uitbreiding. In de kelder, tot dan 
gebruikt voor de opslag van fruit, komt een ketel voor de centrale verwarming met een grotere 
schoorsteen. 

Op 21 april 1953 geeft de minister groen licht voor de nieuwe school. Het bestuur kan ƒ 186.390 
opnemen in de vorm van een twintigjarige annuïteitenhypotheek tegen 41/4 % per jaar. Alles zal 
van rijkswege worden terugbetaald. Op 5 mei 1953 wordt de lening verstrekt door de Stichting 
‘Pensioenfonds’ G.C.T. van Dorp & Co te Rijswijk. Huis te Lande verplicht zich dit bedrag terug 
te betalen in een twintigjarige annuïteit.
In 1954 wordt het nieuwe schoolgebouw gerealiseerd, waaraan de architect heel toepasselijk de 
vorm van een broeikas heeft gegeven. Een deel van de siertuin wordt eraan opgeofferd. 

Het nieuwe schoolgebouw in 1954
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Het lesgebouw voorziet in drie lokalen voor respectievelijk tekenen, scheikunde en overige 
vakken. Er is ook aan een docentenkamer gedacht. De oude schoolbanken uit 1907 en de 
wankele stoelen worden vervangen door nieuw meubilair.
Het hoofdgebouw (de villa) wordt verbouwd en krijgt volgens plan een dagverblijf voor de 
leerlingen, een wasruimte met twee douchecellen en een kleedkamer met een kleedkastje 
voor elke leerling. De directricekamer verhuist naar boven met er naast het kantoor van de 
secretaresse.
De nieuwbouw vraagt om herinrichting van de tuin. De gedachten gaan uit naar bomen 
langs de oprit, borders bij de nieuwe school en – het visitekaartje van Huis te Lande – een 
siertuin op het voorterrein. Van Koolwijk die samen met zijn vrouw een bureau voor tuin- en 
landschapsarchitectuur heeft, maakt een ontwerp waarin een vijver, een pergola en de beplanting 
zijn opgenomen. Hij wil de voortuin nu eens niet op de geijkte manier beplanten, maar denkt aan 
soorten die niet op die grond thuishoren, nieuwsgierig naar hun groeien en bloeien. Hij vindt 
dat tuinbouwscholen daar te weinig aandacht aan besteden. Maar de Raad van Bestuur laat hem 
per brief weten geen ‘experimenten’ op het voorterrein te willen. Dat woord schiet bij hem in 
het verkeerde keelgat, evenals de zinsnede ‘Het is het oude liedje, waarbij de directrice ons voor 
voldongen feiten stelt’. Hij neemt het op voor Casparé en laat het bestuur weten dat zo’n zinsnede 
niet in officiële brieven thuishoort.  
De nieuwe school laat intussen niet op zich wachten, op 17 mei 1954 is de officiële opening.

Het naoorlogse lesprogramma wordt verder vernieuwd, nadat al in 1947 de driejarige opleiding 
met vier maanden is verlengd. In het derde jaar doen de leerlingen praktijkervaring op buiten 
school en lopen van 1 maart tot eind juli stage op een kwekerij, proeftuin of buitenplaats. 
Die werkplek is naar eigen keuze, maar wel in overleg met de directie. De leerlingen komen 
vervolgens in september als vierde klas terug. Aan het eind van die maand doen ze hun 
praktijkexamen en in december sluiten ze hun opleiding af met het theoretisch examen.

Niet veel later blijkt dat steeds meer leerlingen een onderwijsbevoegdheid willen halen om les 
te mogen geven in tuinbouwvakken op een huishoudschool of een landbouwhuishoudschool. 
Daarom wordt de mogelijkheid gecreëerd om buiten schooltijd de vakken pedagogiek en 
psychologie te volgen.
Wat onder Hingst ‘experimenterend’ begint, het opleiden tot lerares, wordt nu officieel van rijks-
wege geregeld. Vanaf begin 1956 mogen leerlingen van Huis te Lande officieel deelnemen aan 
het examen volgens artikel 38 dat bevoegdheid verleent om les te geven in de tuinbouwvakken 
aan genoemde scholen. In Staatsblad 10 van 17 januari 1956 staat het er zo: ‘Zij, die in het bezit 
zijn van het einddiploma van Huis te Lande wordt toegestaan deel te nemen aan het examen van 
art. 38 dat hen de bevoegdheid verleent tot lesgeven in de tuinbouwvakken aan huishoud- en 
landbouwhuishoudscholen’. Dit examen ‘pedagogisch getuigschrift’ wordt landelijk afgenomen. 
Het valt onder de bevoegdheid van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
(OKW). Dit stelt alle middelbare tuinbouwscholen hiervan in kennis en stelt daarbij als eis dat 
de kandidaten de akte N21, voorheen N19, kunnen overleggen en daarmee aantonen dat ze in dit 
kader minstens veertig lessen op huishoudscholen hebben gegeven. 
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Terug naar de veranderingen onder Casparé. Zij biedt nog meer aan zoals de cursus bijenteelt, 
verzorgd door de imker en tuinarchitect J.H. Hoitingh. Deelname is facultatief, maar de lessen 
scoren hoog. Ook de kruidentuintjes zijn in trek. Die zijn op het terrein aangelegd in driehoeken, 
vierkanten en rechthoeken. Een zekere M. Macintosh, die Huis te Lande bezoekt, wordt erdoor 
vertederd en wijdt er in Ons gezin van 9 september 1953 nostalgische woorden aan onder de 
titel Over heimwee naar tomatenkassen en nog wat: ‘… en ik kon bijna niet wegkomen bij het 
kruidentuintje, aangelegd op de manier van een oude kloostertuin, met buxusrandjes. Alles werk 
van de leerlingen, onder de bezielende leiding van mevrouw Casparé en haar staf ’. 

Het verhaal over de bijen op Huis te Lande heeft een staartje. In de gemeente Rijswijk 
geldt een verbod op het houden van bijen, maar Casparé krijgt ontheffing in oktober 
1953. De tuinders in de omgeving van Huis te Lande zijn er niet blij mee, vooral de 
komkommerkwekers. Die willen geen bestuiving door bijen van de buren. Het gaat een 
aantal jaren goed. Maar eind juni 1961 wordt een poging gedaan de bijen te vergassen. 
Als het ontdekt wordt, is er al een substantieel deel van het bijenvolk om het leven 
gekomen. De rest wordt gered. Op 31 oktober vraagt Casparé in een brief aan B en W om 
maatregelen tegen dit soort ‘manipulaties’. Proeftuin Naaldwijk doet onderzoek. Conclusie: 
dat de bijen zijn vergast, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. De politie vindt geen 
daders. Enkele maanden later verleent de gemeente alleen nog maar ontheffing voor de 
periode tussen 1 april en 1 november. Op 2 april 1963 schrijft Casparé een brief aan het 
Commissariaat van Politie te Rijswijk over wederom verdachte sterfte onder de bijen. De 
commissaris reageert: ‘Uit het door de consulent ingesteld onderzoek is gebleken, dat de 
bijen ernstig met nosema (ziekte veroorzaakt door een eencellige dierlijke parasiet – red.) 
(plm. 60%) waren besmet. Van enige strafbare handeling in deze is niet kunnen blijken’. 
Het komt tot een gesprek met komkommertelers. Casparé zegt toe het aantal bijenkasten 
in ieder geval niet uit te breiden. De bijenteeltlessen gaan door.

Ook kunnen leerlingen vanaf 1949 zogenoemde Knecht-examens doen, wat een Getuigschrift 
voor Vakbekwaamheid oplevert: Bloemistknecht, Hoveniersknecht, Knecht Groenteteelt en 
Knecht Fruitteelt. Ze kunnen daarmee praktijkervaring aantonen en als assistent worden 
aangesteld. Ook zijn ze met deze getuigschriften op zak welkom in de groente- en fruitteelt, bij 
plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven en op buitenplaatsen. Om een eigen bloemisterij of 
ander tuinbouwbedrijf te beginnen is een middenstandsdiploma vereist.

Afgestudeerden kunnen op tal van werkplekken in de tuinbouw terecht: in bloemenwinkels, 
bij bloemisterijen en boomkwekerijen, hortussen, proeftuinen enzovoort. Men kan assistente 
worden van Rijkslandbouwconsulenten of schooltuinleidster. Lesgeven op de eerdergenoemde 
scholen behoort ook tot de mogelijkheden. Zelfs het drijven van een eigen bloemenzaak is een 
optie na het behalen van het middenstandsdiploma. Wie tuinarchitectuur ambieert, adviseert 
vooral met betrekking tot aanleg, onderhoud en beplanting van tuinen en wie dat beroep 
zelfstandig wil beoefenen kiest voor een vervolgopleiding van drie jaar aan bijvoorbeeld de Rijks 
Middelbare Tuinbouwschool Boskoop.
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Maar zelfs na enkele decennia, gerekend vanaf de start van de school in 1907, worden de meeste 
afgestudeerden echtgenote en huisvrouw. Vijf op de zes, berekent Casparé op een zeker moment. 
Mét vaardige groene vingers en veel liefde voor de natuur en tuinieren, dat wel.

Op het terrein is veel aan vervanging toe. De oudste kassen zijn in feite aan het eind van hun 
Latijn en de bloemisterijafdeling is te klein geworden voor de benodigde praktijklessen. 
Vernieuwing en uitbreiding is dus nodig, maar na aflossing van de laatste hypotheek zijn er 
weinig liquide middelen. Bestuurslid ir. S. Hingst – een neef van Jacoba die uit piëteit voor zijn 
tante begin jaren vijftig in het bestuur komt en er actief is tot aan zijn plotselinge overlijden op 
30 november 1965 – stelt voor een aantal renteloze obligaties uit te zetten. De penningmeester 
blijft actief allerlei instanties aanschrijven met het verzoek om subsidie, waaronder de 
gemeente Rijswijk. In 1961 wordt zelfs een subsidieverzoek gedaan aan de gemeente Anna 
Paulowna. De achtergrond daarvan is dat Huis te Lande een leerling uit die plaats onderwijs 
had gegeven met een financiële aanvulling. De meeste brieven gaan echter traditiegetrouw naar 
Landbouwonderwijs, waarbij telkens wordt gewikt en gewogen wat wel en niet subsidiabel is. De 

Getuigschriften Knecht-examens (foto: Julia Voskuil) ‘Statistiek’ uit 1942 met betrekking tot de loopbaan van oud-
leerlingen
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overheid laat zich in met praktisch heel het reilen en zeilen op Huis te Lande en richt zich daarbij 
op vergelijkbare scholen. Zo worden bijvoorbeeld de salarissen van het personeel vastgesteld. 
Uit correspondentie blijkt, dat de overheid voor veel andere te subsidiëren uitgaven wil dat 
er vooraf toestemming wordt gevraagd en begrotingen worden ingediend. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om een pergola, een rek voor ruim zeventig rijwielen, bakken voor groenteteelt 
enzovoort. In februari 1961 keurt mr. J.H.M. Nas, directeur Landbouwonderwijs, de begroting 
goed inclusief de invoering van het nieuwe vak handvaardigheid. De oranjerie die daarvoor in 
gebruik genomen zal worden moet onder andere op de centrale verwarmingsinstallatie worden 
aangesloten en hij geeft en passant ook de tip om zes werkbanken over te nemen van de r.-k. 
lagere tuinbouwschool te Naaldwijk. Deze tip van de overheid typeert de relatie tussen de Raad 
en het Rijk. Het beeld is dat de rijksoverheid subsidieert en daaraan voorwaarden verbindt. Dit 
schept een positie van afhankelijkheid. Plannen die geld kosten worden steeds ter goedkeuring 
voorgelegd, anders loopt de school subsidie mis.
Tot besluit van deze paragraaf over vernieuwingen nog een opmerkelijk wapenfeit dat op het 
conto van Casparé moet worden geschreven: het instellen van de Raad van Leerlingen in 1956. 
Daarmee is zij haar tijd ver vooruit!

Permanente geldnood
In 1952 is de financiële ondersteuning door het Rijk volledig. Om de school vanaf dat jaar voor 
elk meisje toegankelijk te maken, moet het schoolgeld echter omlaag naar 
ƒ 50 per leerling en dient het totaal aan schoolgelden te worden afgedragen aan het Rijk. 
Hetzelfde geldt voor de opbrengst uit de verkoop van geteelde producten. Casparé administreert 
per drie maanden wat er aan groenten en fruit wordt verkocht en hoeveel dat oplevert. Eerst 
worden die kwartaalstaten met de hand geschreven en later getypt, waarbij van elk product ook 
de kwaliteit wordt aangegeven. Het jaar 1954 blijkt zeer vruchtbaar! Naast deze kwartaalstaten 
houdt Casparé ook een overzicht bij van de verkoop van planten en bloemen. Voor de ‘florale’ 
verkopen wordt tevens een zogenoemd ‘Statenboek’ bijgehouden dat loopt vanaf november 
1941 tot en met mei 1963. Dan is het boek vol en staat Casparé op het punt te vertrekken. De 
opbrengst uit verkopen van de ‘bloemisterij’ en de ‘boomkwekerij’ schommelen in de jaren vijftig 
tussen de ƒ 3.200 en ƒ 4.300 per jaar. 

Terug naar de financiële perikelen. Met de subsidie van het Rijk redt de Raad van Bestuur het 
niet. De overheid betaalt alleen salarissen en exploitatiekosten die strikt van toepassing zijn op 
het onderwijs. Alle andere kosten, waaronder uitgaven voor het hoofdgebouw, Huis te Velde, de 
dienstwoningen en extra voorzieningen voor de meisjes, moeten uit eigen portemonnee worden 
betaald. Het zijn vaak hoge kosten, wat verklaart waarom regelmatig geld wordt geleend op 
hypothecaire basis en de Raad weinig haast maakt met aflossen.
Het verklaart ook waarom herhaaldelijk een beroep wordt gedaan op de generositeit van ouders 
van leerlingen, oud-leerlingen en anderen. Al vanaf het begin kent Huis te Lande donateurs. 
Onder andere daarover gaat op 15 december 1951 de Buitengewone Algemene Vergadering, die 
volgens de statuten eens in de dertig jaar moet worden gehouden. 
Naast Casparé zijn aanwezig Van Slogteren (voorzitter), J. Bom (penningmeester), Jo Bouwens 
(secretaris) en de bestuursleden Ter Pelkwijk, Kronenberg en Veendorp. Voor een buitengewone 
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vergadering dienen ook belangstellenden van buiten te worden uitgenodigd om mee te denken 
over de toekomst van de school, ditmaal Johanna Westerdijk en mevrouw Van Rossem-
Bruynzeel. In deze vergadering wordt besloten donateurs te werven en die aan te schrijven. 
Casparé en Bouwens zullen een circulaire opstellen. Die gaat in januari 1952 naar de ouders 
van de leerlingen en naar derden met het verzoek om donateur of begunstiger te worden. Van 
donateurs wordt een jaarlijkse bijdrage van ƒ 10 gevraagd, wie ƒ 250 in één keer betaalt of toezegt 
jaarlijks ƒ 25 over te maken, mag zich begunstiger noemen. De circulaire refereert aan de grote 
uitgaven die Huis te Lande te wachten staan en heeft het karakter van een brandbrief:

De plannen voor uitbreiding en vernieuwing liggen gereed en zijn door de betrokken 
instanties goedgekeurd. Het Departement van Landbouw stelt zich garant voor de 
aflossing van het hiertoe benodigd kapitaal en vergoedt bovendien 4% rente voor het 
opnemen der gelden. Bij de thans stijgende rentestandaard blijkt het niet mogelijk tegen 
dit percentage geld te lenen. Op het meerdere, dat nodig is, dreigen nu de plannen af te 
stuiten. Er ontbreekt jaarlijks een bedrag van circa 1000,-.

De circulaire heeft effect, er wordt massaal gereageerd. Zo zegt Samuel de Clercq, die in 1905 
samen met Jan Gratama de villa bouwt en die nog jarenlang als architect aan Huis te Lande 
verbonden blijft, ƒ 10 per jaar toe. 

Nog geen tien jaar later wordt met een circulaire nog eens in de vijver van donateurs en 
begunstigers gevist. De secretaris van de Raad, mevrouw Gorter, schrijft het concept. 
Penningmeester Van der Laan reageert in een brief van eind oktober 1960. ‘Uwe brief vind ik 

Derde kwartaalstaat in 1950 van verkoop groenten en fruit
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uitstekend geredigeerd maar ik blijf bezwaar houden tegen deze acties voor niet-liefdadige 
doeleinden. Dan maar geen rotstuin en fruit’. Nog geen jaar later gaat de circulaire toch de deur 
uit. Van donateurs wordt nu ƒ 25 per jaar verwacht, van begunstigers een gift ineens van ƒ 250 of 
meer. De actie levert een paar duizend gulden op, naast de vraag om financiële hulp die er direct 
aan voorafgaat, namelijk het intekenen op een renteloze obligatielening. Een enkeling reageert op 
deze acties in de geest van ‘is dit niet iets te veel van het goede?’. 
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Huis te Lande presenteert zich
Even terug in de tijd. In augustus 1948 geeft Huis te Lande met een eigen stand acte de présence 
op de tentoonstelling ‘Vrouwen van Nederland 1898-1948’ in de Houtrusthallen in Den Haag. 
Aanleiding voor die expositie is het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 
die in 1948 het ‘vorstinnenstokje’ doorgeeft aan haar dochter Juliana. De tentoonstelling met 
een oranje tintje, is de voortzetting van een traditie die met de Nationale Tentoonstelling voor 
Vrouwenarbeid in 1898 wordt gevestigd. Dat is, zoals reeds beschreven, de tentoonstelling waar 
Hingst en Pompe met elkaar samenwerken in de rubriekcommissie Bloemenvak. In 1948 wordt 
vooral in beeld gebracht hoe vrouwenlevens tijdens de regeringsperiode van Wilhelmina zijn 
veranderd. 76

Twaalf en een half jaar later doen circa veertig leerlingen van Huis te Lande mee aan de nationale 
manifestatie op Huis ten Bosch ter gelegenheid van het koperen regeringsjubileum van koningin 
Juliana. Met duizenden tulpen leggen ze in een mum van tijd een fleurige kroon op het voorplein. 

Het blijft niet bij ‘oranje presentaties’. Voor allerlei andere doeleinden wordt een beroep 
gedaan op de ‘groene vingers’ van Huis-te-Landers. Zo worden meisjes ingeschakeld bij het 
Bloemencorso Bollenstreek om praalwagens te versieren met hyacinten. Ze worden per bus 
opgehaald en weer teruggebracht naar Rijswijk. Voor eten en drinken wordt gezorgd en aan het 
einde van de dag zijn ze zelfs een paar gulden rijker.  

Huis te Lande komt dus in beeld door aan tentoonstellingen en manifestaties mee te doen, 
maar ook de pers helpt mee de school bekendheid te geven. Kennelijk spreekt ‘de eerste 
middelbare tuinbouwschool voor meisjes in Nederland’ tot de verbeelding, want er wordt 
veel over geschreven. Panorama 11 april 1917 is al genoemd, er verschijnen ook artikelen in 
onder andere de Haagsche Courant en het Eindhovens Dagblad. ‘Groene periodieken’ zoals de 
NIEUWE VELDBODE tonen misschien wel de meeste interesse, maar ook vrouwenbladen zoals 
Libelle, Beatrijs en Rosita laten zich niet onbetuigd. Huis te Lande wordt zelfs in het buitenland 
opgemerkt. Het Schweizer Frauenblatt van augustus 1959 schrijft een artikeltje onder de titel Die 
holländische Gartenbauschule für Mädchen. Een jaar later publiceert het Engelstalige blad Family 
Herald, mét foto, het artikel For over 50 years a horticultural girls’ school in Holland has offered 
students training in … The Miracle of Growing Things. Het buitenland lijkt ook in beeld te komen 
bij het aanwerven van leerlingen blijkens circulaires in het Duits, Engels en Frans. 77

Casparé heeft het ook druk met het rondleiden van bezoekers. Wintertuinbouwcursisten, de 
Shell Biologen Club, betrokkenen van de Vereniging Floralia, leerlingen van de tuinbouwschool 
Warmonderhof en van huishoudscholen, Nivonleden, padvindsters en burgemeesters, waaronder 
die van Rijswijk, Archibald Boogaardt, met echtgenote. Sommige groepen zijn groot, zoals het 
Internationaal Tuinbouwcongres met achtenveertig deelnemers uit vele landen, waaronder 
Israël, het voormalige Joegoslavië, Israël, Oostenrijk, de VS. Individuele bezoekers worden in 
de jaarverslagen vaak bij naam genoemd, zoals W. Meier uit Zwitserland, mej. dr. ing. Polak uit 
Praag, Fräulein Weigl, lerares tuinbouw aan een landbouwhuishoudschool te Wenen, de dames 
Scott en Smith, ‘florists’ uit Londen, Jan Klaasesz, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland 
en vele anderen.
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Rinus van den Dries
Dan nu iets over tuinman Rinus van den Dries. Vanaf het begin heeft Huis te Lande een 
‘tuinbaas’ in dienst, later zelfs meer tegelijk. Zo’n tuinbaas is even onmisbaar als een directrice, 
reden waarom Hingst al een tuinmanswoning laat bouwen. Onder Casparé zijn de heren Beije 
en De Ridder tuinman, laatstgenoemde in 1959 opgevolgd door Rinus van den Dries. Hij komt 
uit het Zeeuwse Nieuwdorp waar hij akkerbouw bedrijft, de teelt van aardappelen, tarwe, gerst, 
plantuien en dergelijke. De inkomsten zijn ontoereikend, zodat hij buiten het seizoen in de 
wegenbouw gaat werken. Dan krijgt hij in het vakblad Groente en fruit een advertentie onder 
ogen waarin Huis te Lande een tuinman-conciërge zoekt. ‘Rijswijk, waar ligt dat?’ vraagt hij 
zich af. Toch reageert hij, één van 137 sollicitanten. Op een maandagmorgen staat er zomaar 
een leraar groente en fruit van Huis te Lande onaangekondigd op zijn stoep, meneer Blom. De 
familie heeft nog geen telefoon en Blom komt poolshoogte nemen, met als gevolg dat de familie 
Van den Dries de rest van haar leven in Rijswijk zal wonen…
De behuizing op Huis te Lande bestaat uit twee woningen-onder-één kap, Van den Dries 
komt naast Beije te wonen. De ruimte die het gezin Van den Dries ter beschikking heeft, is zo 
groot, dat de etage wordt verhuurd aan meisjes die intern zijn. Een kamer met keuken en eigen 
toegang voor één meisje. Bij familie Van den Dries wonen in de loop der jaren in: Annie Bot, 
schoolsecretaresse, en de leerlingen Tonnie van der Plank, Tonnie van der Meer, Annelies van 
Griethuizen, Gerda Bos en Birgit Sas. 

Foto bij artikel in Family Herald
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Mevrouw Van den Dries is er enthousiast over:

De contacten met die meisjes waren uitstekend. Er zijn nooit vervelende dingen gebeurd. 
Toen we pas televisie hadden, kwam Annie Bot weleens naar beneden om met ons mee 
te kijken. We hadden nog maar nét telefoon of boven werd ook een toestel geplaatst. 
Gesprekken voor de meisjes kwamen bij ons beneden binnen. We schreeuwden onder aan 
de trap dat er telefoon was. Als we dan een schakelaartje omhaalden, konden zij boven de 
telefoon aannemen.’ 

Het enthousiasme is wederkerig, zoals Birgit Sas vertelt:

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.

Terug naar het werk van Rinus van den Dries die tot zijn pensionering aan Huis te Lande ver-
bonden zal blijven. Hij heeft zijn bezigheden vooral in de fruitkassen met onder andere druiven, 
perziken, pruimen en abrikozen. Later 
zijn het nieuwe kassen met groenten 
zoals komkommers, meloenen, pa-
prika’s, Spaanse pepers, aubergines, 
selderij en sla. Veel werk wordt door 
de meisjes gedaan als onderdeel van 
hun opleiding: zaaien, planten, dieven 
en dergelijke. Van den Dries begeleidt 
het werk en houdt toezicht. ‘Het wa-
ren harde werkers. Zij deden alles op 
die drie hectaren grond, van spitten en 
harken tot bomen rooien.’ 

Als conciërge zorgt Van den Dries 
onder andere voor de verwarming. In 
de kelder van de oranjerie bevindt zich 
op dat moment een zeer grote kachel 
waarmee niet alleen het bovenliggende 
gebouw wordt verwarmd, maar ook de 
school en de kassen. Per dag rijdt hij er 
zo’n acht kruiwagens cokes naar toe. 
Op koude dagen moet hij zelfs nog om 
een uur of elf ’s avonds de deur uit om 
er extra cokes naar toe te kruien. 

Van den Dries met gieter bij het platglas (foto: 1978)
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Er was een heel groot luik. Als je dat opendeed kwamen er soms steekvlammen uit, wat 
niet zo leuk was. ’s Morgens vroeg ging je er al naar toe om er cokes bij te gooien. Onder 
de kachel zat een rad. Als je daaraan draaide kwamen de sintels naar voren. Die deed ik in 
een emmer, droeg ze via de trap naar boven en gooide ze achter de oranjerie. Later werden 
die opgehaald. Die kolenkachel was een naar ding. Op een gegeven moment kwam er 
oliestook. Dat ging allemaal automatisch. Nou, toen was ik heel blij.

In het begin veegt Van den Dries zelfs de schoolborden van de docenten schoon. Jarenlang luidt 
hij de klok in het torentje op het hoofdgebouw – de villa aan de Van Vredenburchweg – om de 
koffiepauze en de maaltijden aan te kondigen. ‘Ik vroeg regelmatig aan een meisje: ‘Het is tijd 
voor de koffie, wil jij even aan de bel trekken?’ Op een gegeven moment werkt de installatie niet 
meer en wordt de bel naar de loods verplaatst, vlakbij het huis van Van den Dries. ‘Gelukkig, dat 
was aanmerkelijk minder ver lopen.’

Een gewaardeerd onderdeel van zijn werk betreft de veiling Sammersbrug, waar de geteelde 
producten naar toe gaan. Voor het transport wordt een zogenaamde jumbo gebruikt, een kar 
met vier wielen en een trekstang. Meestal trekken zo’n drie meisjes de kar en loopt Van den 
Dries mee. Op de veiling wordt een gedeelte van de aangevoerde meloenen, komkommers, 
appels, peren of pruimen op een schuit geplaatst. Het is een veiling waar producten worden 
binnengevaren, vlak voor de banken van de kooplui. Deze monsteren de kwaliteit en via de 
veilingklok worden prijs en koper bepaald. ‘Vaak zaten de meisjes tussen de kooplui. Dat vonden 
ze leuk.’ Na aflevering van de producten aan de koper wordt het lege fust weer meegenomen 
naar Huis te Lande. Omdat Sammersbrug in 1960/1961wordt opgeheven, gaat de opbrengst van 
Huis te Lande vanaf dat moment naar de Wateringse groenten- en fruitveiling. Voor het ludieke 
vervoer per jumbo wordt de afstand dan te groot en wordt overwogen een vrachtrijder in te 
schakelen.

Per jumbo wordt de oogst naar veiling Sammersbrug vervoerd (foto: 1953)
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Steef van Ruyven, indertijd als tuinder vanzelfsprekend lid van de coöperatieve veiling 
Sammersbrug, vertelt de volgende anekdote: ‘De meeste tuinders brachten hun groenten 
en fruit per schuit naar de veiling. Je kon met je schuit naar binnen varen tot onder de 
veilingklok. Daar toonde je je producten aan de kooplui op de tribune tegenover je. Even 
buiten de veiling lag de zogenaamde familieschuit. Die was voor gemeenschappelijk 
gebruik. Er waren namelijk tuinders zónder eigen schuit. Die maakten gebruik van 
paardenwagen en mochten hun producten op de familieschuit plaatsen. Huis te Lande 
deed dat ook. Als die schuit met enkele meisjes erop naar binnen voer, trok dat meteen de 
aandacht van de kooplui’.

Na circa vijftien jaar wordt Van den Dries, samen met H.A. Zevenbergen en later G.J. Molenaar, 
tuinman-onderwijsassistent. Dat werkt als volgt: de heer Blom geeft bijvoorbeeld een theorieles 
groente of fruit en daarna worden de meisjes in de tuin aan het werk gezet voor hun praktijk. 
Daarbij nemen Blom en de tuinman-onderwijsassistent ieder de helft van de groep voor hun 
rekening. 
Omdat de tuinman voortaan ook onderwijsassistent is, komt er ruimte voor een nieuwe functie, 
die van amanuensis-conciërge. De eerste gelukkige is P. Naaktgeboren, later opgevolgd door H.J. 
Hamstra.

Kortom, het werk van Van den Dries is zowel veelzijdig als tijdrovend. In het begin werkt hij ook 
op zaterdag en zelfs op zondag als hij weekenddienst heeft. Planten kennen geen rustdag en dus 
moeten ook dan de kassen worden gelucht en de kachel brandend worden gehouden. Soms 
beloont de natuur hem met iets bijzonders. Begin juli 1961 komt de zogenaamde Selenicereus of 
Koningin van de Nacht tot bloei, een cactus die in het donker bloeit tussen ongeveer 21.00 uur en 
8.00 uur. De tien jaar oude plant heeft veertig knoppen! Vierentwintig hebben er al gebloeid en 
nu gaat er weer een knop open. Er hangt een geur van fijne vanille in de kas. Een belevenis!

Het gezin Van den Dries telt twee dochters, Greet (1958) en Rita (1959). Hun jeugd is geheel 
verknoopt met die van Huis te Lande. Zij omschrijven die jaren als zeer prettig. Rita zegt er het 
volgende over:

Je hebt als kind een stuk vrijheid, je hebt de ruimte, je graaft lekker in de grond, je helpt 
mee met de meisjes of met papa. Je zit dicht bij de stad, maar je woont toch in het groen. Ik 
was in ieder geval altijd buiten. Ik had van die ouderwetse klompjes en een tuinpakje, dat 
mijn moeder zelf had gemaakt. Daarmee ging ik ’s morgens vroeg de tuin in en dan kwam 
ik ’s avonds pas weer binnen. En natuurlijk gingen wij weleens kijken bij de schoolfeestjes. 
De meiden liepen meestal in spijkerbroek, maar dan hadden ze iets moois aan. Vooral de 
kerststukjes die ze opvoerden kan ik me goed herinneren. 
…..
We gingen ook wel met de meisjes de klas in en deden mee met de lessen bloemschikken. 
Mijn zus kon dat langer volhouden dan ik, want ik liet me al snel van mijn stoel glijden om 
naar buiten te gaan, maar mijn zus maakte haar bloemstuk keurig af. Ik kan me nog herin-
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neren dat we de hoogste stengel ‘de burgemeester’ noemde. De andere materialen werden 
er omheen geplaatst. 
…..
We deden ook weleens mee met sporten. Die meiden hielden dan een wedstrijd wie het 
verste kon komen met de kruiwagen en wij mochten erin zitten.

Na dertig jaar zijn de beide dochters de deur uit en gaat Rinus van den Dries in 1989 met 
pensioen. Hij mag met zijn vrouw nog een jaar op Huis te Lande blijven wonen. Als ze naar een 
flat in Rijswijk zijn verhuisd, worden de twee woningen-onder-een-kap afgebroken. De nieuwe 
tuinmanswoning die wat verderop wordt gebouwd staat er anno 2019 nog.

Lezingen, vieringen, dansavonden en Midzomernachtsdroom
Cultuur heeft de bijzondere aandacht van Casparé. Ze organiseert gemiddeld vier à vijf 
lezingen per jaar over onderwerpen die met het onderwijs op Huis te Lande in verband staan. 
Onderwerpen zoals tuinen, parken en Japanse bloemsierkunst en breder ingevuld over Pompeï, 
de ontginningsgeschiedenis van Nederland, lichaams- en gelaatsverzorging en zo meer. 
Aangezien Casparé graag reist, verzorgt ze zelf lezingen met dia’s over Griekenland, Israël of 
Turkije. Zelfs na haar afscheid in 1963 blijft ze dat doen, wel twintig jaar lang!
Van vieringen wordt veel werk gemaakt. De kerstviering is een gebeurtenis die in het geheugen 
van veel oud-leerlingen gegrift staat. Tini Baars, die in 1946 haar studie op Huis te Lande begint, 
zegt er het volgende over:

Wat er ook gevierd wordt, het kunstzinnige krijgt altijd alle aandacht, zoals hier bij de voorbereiding van een feest (foto: 1962 / MR)
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In de winter waren we herhaaldelijk in Cas’ huisje te vinden, want dan oefenden we voor 
het kerstspel. Ik had een klapster systeem, een lang soort heggenschaar. Als je de schaar 
dicht deed, schoot de ster naar boven. In het huisje vergde dat enig beleid, want anders 
maaide ik Cas’ zaken tegen de vlakte. Joan van ’t Hoogerhuijs was engel, ten eerste omdat 
ze zo’n lief cherubijnen-koppetje had en, ten tweede, omdat ze zo prachtig hoog ‘Gloria in 
excelcis’ kon zingen. En Elleke Binnerts was bode. Zij riep hijgend: ‘Ik ijl, ik ijl’. (O nee, dat 
bracht ze bij een ander kerstspel te berde.) De adventskrans hing in de hal en op de piano 
oefenden Wil van Daalen en Nel Poulis vierhandig het allegro van de Italiaanse symfonie 
van Mendelssohn. Ik zat op de trap te luisteren en ik besefte ten volle op dat moment hoe 
gelukkig ik was. Meestal realiseer je je zo’n gevoel pas veel later, als zo’n bepaalde fase in je 
leven alweer lang voorbij is. Nog altijd, als ik deze muziek van Mendelssohn hoor, krijg ik 
mijn ‘Huis te Lande-gevoel’ over me. En die speciale sfeer, die ik nog goed na kan voelen, is 
voor mij voor een groot deel geschapen door de bijzondere persoonlijkheid van Cas, door 
haar visie op het leven in al zijn facetten en op de wijze waarop ze ons daarin liet delen.78

En Carla Hordijk, gestart in 1949, schrijft over het extra werk van Casparé buiten het 
lesprogramma: ‘Maar naast de lessen en de leiding was er nog zo veel meer. Wekenlang hoorde 
je de wijsjes van het kerstspel na schooltijd, totdat de eerste klas weer helemaal vaardig was. 
Een groot deel van de kleren daarvoor waren ook zelf gemaakt. Nog zie ik haar bezig met het 
bekleden van de vleugels van de engel met een oud beddenlaken’. 

Onder het ‘bewind’ van Casparé worden zelfs dansavonden gehouden die hoog scoren in de 
herinneringen van oud-leerlingen. Ties van Baak, lichting 1950, wil er onder de titel Ons eerste 
grote feest op Huis te Lande het volgende over kwijt: 

Hoe Cas ons erop voorbereidde, zal ik nooit vergeten. ‘Meisjes, jullie staan nu op eigen 
benen en gaan voor ’t eerst naar het grote feest, waar je een vriend voor hebt uitgenodigd. 
Jongens zijn heel anders dan jullie, het is eigenlijk precies als in de natuur. De mannetjes 
proberen de vrouwtjes te veroveren en het is hun natuurlijke drang steeds meer te willen. 
Het ligt aan de vrouwtjes of ze dit toestaan of niet. Als het vrouwtje het niet wil, gebeurt 
het niet en zo ligt het bij jullie ook. Dus mocht er iets gebeuren, dan ligt het niet aan de 
jongens, maar aan jezelf.’ Cas wenste ons daarna een gezellig feest toe.79

In 1957 bestaat de school vijftig jaar en dat wordt uitbundig gevierd. De leerlingen voeren de 
Midzomernachtsdroom van Shakespeare op, zowel voor de officiële genodigden als voor de 
Rijswijkse scholen. Creatief als ze zijn leggen ze daarvoor op het terrein een openluchttheatertje 
aan. En Casparé? Die wordt verrast met een koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau! Eerst Hingst, nu zij. Het feest wordt op 28 september afgesloten met een bal.
In 1962 is Casparé zelf het feestvarken, als ze op 1 augustus vijfentwintig jaar in dienst is als 
directrice. Vanwege de afwezigheid van veel leerlingen in de zomervakantie, viert ze haar 
jubileum liever later. Het wordt 22 september, samen met de viering van het veertigjarig bestaan 
van de oud-leerlingenvereniging.
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Afscheid en blijvende verbondenheid
Een jaar later neemt Casparé afscheid als directrice en zegt het onderwijs vaarwel. Dat wordt 
traditiegetrouw groots gevierd. Carla Hordijk, haar pleegdochter, die onder haar directeurschap 
leerling op Huis te Lande is geweest (lichting 1936), zegt in de Haagsche Courant van dinsdag 
31 juli 1962: ‘Moeder heeft haar stempel gedrukt op deze school. Ze heeft een heel aparte sfeer 
weten te scheppen. Ik ben blij dat ik mijn tuinbouwschooljaren hier, onder haar leiding heb 
mogen doorbrengen’.
Casparé raakt voorlopig niet uit beeld. Ze woont op de Nassaukade in Rijswijk en krijgt op 
zaterdag 2 september 1978 voor haar tachtigste verjaardag een receptie aangeboden van de 
school. De oud-leerlingenvereniging geeft ter gelegenheid daarvan het zogenaamde ‘CAS-BOEK’ 
uit, waarin velen dierbare herinneringen aan hun schooltijd onder Casparé ophalen.

Oud-bestuurslid Lies Gorter-ter Pelkwijk schrijft heel treffend het volgende: ‘Het is 
duidelijk dat het directriceschap van mevr. Casparé een schakel van betekenis is geweest 
tussen de oude ,,school van mej. Hingst” en de op en top moderne ,,school van mej. Post”. 
Laatstgenoemde zal Casparé in 1963 opvolgen.

En als Huis te Lánde tachtig is trakteert ‘Cas’, inmiddels bijna 89, de school op een artikel in 
De Telegraaf van 20 juli 1987 onder de titel Nette meisjes-tuinbouwschool leidt nu vaklui op. Van 
tuintje tot tuinkas. De journalist laat haar mijmeren over het onderwijs van toen:

Maar het verschil met nu is, dat het veel meer op de praktijk gericht was. Ik liet ze (de 
leerlingen – red.) uren in de tuin doorbrengen. En ze vonden het heerlijk. Ze voelden zich 
verantwoordelijk voor wat er in de tuin groeide en bloeide. Tijdens de vakantiemaanden 
zorgden we er altijd voor dat er een klas op school was om de tuin te verzorgen. En 

Leerlingen voeren Midzomernachtsdroom op
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niemand zag dat als een straf. Integendeel. Ze genóten,’ zegt ze, met een glimlach als ze 
weer terugdenkt aan die goede oude tijd. Dan, ietwat mistroostig: ‘Denk je dat je leerlingen 
nu nog zover kunt krijgen? Vergeet het maar. Daar is toch immers het personeel voor. Ik 
bedoel maar, leerlingen zijn nu anders bezig. De kennis is van de handen naar het koppetje 
verschoven en dat gaat me best aan het hart.

Dezelfde romantisch-nostalgische terugblik blijkt vijf dagen later uit het artikel Tuinbouwschool 
Huis te Lande 80 jaar. Ik hoop dat Huis te Lande het kunstzinnige houdt in Het Binnenhof van za-
terdag 25 juli 1987. ‘Natuurlijk, er moet ook aandacht zijn voor de economische aspecten van de 
tuinbouw. Maar dat staat al zo voorop bij de andere scholen die er op dit gebied zijn. Wij hebben 
in de tachtig jaar dat onze school bestaat altijd de meeste aandacht besteed aan het kunstzinnige 
en ik hoop dat het zo blijft’.
Deze uitspraak typeert Huis te Lande, het onderwijs appelleert aan creativiteit. Officieel is het 
geen Vrije School – dat zou de Raad van Bestuur nooit tolereren – maar de geest van dit type 
onderwijs is enigszins vaardig over Huis te Lande.80

Dit is terug te voeren naar de loopbaan van sommige oud-leerlingen. Een voorbeeld is Julia 
Voskuil, die van schrijven en fotograferen haar vak heeft gemaakt. Op de website stelt ze zich als 
volgt voor. 

Direct na mijn tuinbouwopleiding werd ik de eerste vrouwelijke tuinleider bij de 
Amsterdamse Schoolwerktuinen. Een beetje pionieren, dat spreekt mij aan. Daarna 
diende zich een grote boekproductie aan en kon ik van schrijven en tuinfotografie mijn 
werk maken. Ik zette de voorlichting op voor de KMTP (Koninklijke Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde / Groei & Bloei) en het Bloemenbureau en was redacteur op 
het toenmalige Proefstation voor de Boomkwekerij. De opdrachten waren en zijn divers. 
Als zelfstandig journalist ben ik ook buiten de tuinbouw actief, maar het vakgebied heeft 
blijvend mijn fascinatie.81

In Voskuils ‘grote boekproductie’ zijn de meest recente uitgaven Eenjarigen & Co (2015), De 
Smaak van Bloemen (2017) en De Mooie Moestuin (2018).
Andere afgestudeerden die naam maken zijn: Etta d’Yvoy van Mijdrecht (start op Huis te 
Lande in 1949), Ank van Peski-van Rossem (in 1955) en Beline Geertsema (in 1967). Etta 
d’Yvoy wordt in 1980 de eerste voorzitter van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs), Beline 
Geertsema kwijt zich van 2005 tot 2017 van die taak. Ank van Peski-van Rossem weet haar 
boomkwekerij ‘Heesterlust’ later om te toveren tot een spectaculaire tuin. Ze leidt er graag 
groepen belangstellenden rond en vertelt daarbij honderduit over de grote verscheidenheid aan 
bijzondere bomen en heesters, de aanleg van een cascade, een ‘grand canal’, een rozentuin en een 
moestuin. Ze kent alle wetenschappelijke plantennamen op haar duimpje. 

Balans
Casparé geeft zesentwintig jaar enthousiast leiding aan Huis te Lande. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog houdt ze de school fier overeind. Met het bestuur botert het niet. Ze kan 
onmogelijk in de voetsporen van Hingst treden die met de Raad vanaf het allereerste begin 
een symbiotische relatie heeft. Misschien is ze er ook te spontaan en impulsief voor en de Raad 
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van Bestuur te regentesk. Het constante twistpunt is haar voorkeur als antroposoof voor de 
biologisch-dynamische landbouwmethode. Die botst met de ‘neutraal-wetenschappelijke’ visie 
van de Raad. De ene keer vergaloppeert Casparé zich, een andere keer pakt ze het diplomatiek 
aan. In haar onderwijs worden aspecten van de biologisch-dynamische methode geplaats naast 
die van de gangbare tuinbouwpraktijk. De meisjes moeten zelf keuzes maken, en ook dat past 
binnen haar visie op de mens. Ze dringt niets op, een goede band met de leerlingen gaat boven 
alles. Dat blijkt onder andere uit het ‘open huis voor ieder die wil’ dat zij na haar pensionering op 
haar woonadres in Rijswijk jarenlang organiseert, daarbij de oud-leerlingen vooral op het hart 
drukkend dia’s, foto’s en verhalen mee te brengen. 

Draagt het onderwijs onder haar leiding bij aan de vrouwenemancipatie? Hierop kan ongeveer 
hetzelfde antwoord worden gegeven als bij Hingst. De meisjes zijn merendeels afkomstig uit 
goed gesitueerde gezinnen en hebben interesse voor of komen uit de land- en tuinbouw. De 
grote tuin met z’n kassen, platglas, perenlei, arboretum, siertuin, kruidentuin, boomgaard, 
mest- en composthopen komt romantisch over. Belangrijke gebeurtenissen worden met feesten 
omkleed en opgeluisterd met alles wat de tuin aan flora te bieden heeft. Tradities worden 
gekoesterd. De tekeningetjes op de voorkant van 50 JAAR ,,HUIS TE LANDE’’ van de oud-
leerlingenvereniging weten dit treffend te verbeelden. 
Veel afgestudeerden trouwen, waarvan sommigen actief zijn in het agrarische bedrijf van hun 
man. Anderen zijn op uiteenlopende wijze betrokken bij het ‘groen’. Een kleiner deel maakt 
carrière in de ‘groene sector’, waarvan enkelen naamsbekendheid krijgen in een specifieke 
richting.
Hingst en Casparé drukken samen bijna zestig jaar hun stempel op Huis te Lande. Onder de 
derde directrice wordt het onderwijs verder ‘bij de tijd’ gebracht.

Voor alles weet Casparé leerlingen te enthousiasmeren (foto: jaartal onbekend)
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Oud-leerlingen in beeld *

Wat is er geworden van oud-leerlingen die onder Casparé op Huis te Lande hebben gezeten? 
Hier volgen enkele ‘portretjes’. Twee daarvan – het betreft Joos Oudemans en Etta van Verschuer-

d’Yvoy – zijn postuum. De overige ‘portretjes’ zijn geschreven op basis van interviews.

Mariette Edelman en Liesbeth Verster-Oostergo: 
‘Van ‘de Koninklijke Maatschappij’ werden we al lid op Huis te Lande’ 

Twintig jaar zijn ze al met pensioen. Ze beginnen in 1956 hun opleiding op Huis te Lande en jaren 
later kruisen hun paden weer in Den Haag. Twee klasgenoten die actief worden in het groen, maar 
heel verschillend. Mariette als groenprofessional, Liesbeth als vrijwilliger en drijvende kracht van de 
afdeling Groei & Bloei Den Haag. 
Enthousiast delen ze herinneringen aan de school en hun werk in de mooie kleine tuin van Mariette. 
Het is 2019 en zo’n twintig jaar zijn ze al met pensioen.

Waarom Huis te Lande?
Mariette groeit op als enig meisje met zes broers en is op één na de jongste. Ze overweegt op 
jonge leeftijd beroepsmilitair te worden, dan hoeft ze niet na te denken over haar kleding. ‘Kleren 
interesseren mij niet erg. Het plan ging niet door, want ik bleek zwakke knieën te hebben, hoewel 
hockeyen geen enkel probleem was. Via een relatie van mijn moeder kwam Huis te Lande in 
beeld. Vrijheid, lekker buiten… Het leek mij wel wat. Ik woonde op dat moment in Den Haag 
en hoefde niet op kamers.’ Hetzelfde geldt voor Liesbeth. ‘Ik koos de opleiding uit belangstelling 

Liesbeth Verster-Oostergo (foto: Julia Voskuil) Mariette Edelman (foto: Julia Voskuil)



4. PERIODE ERNA CASPARÉ (1937-1963)

147

voor de natuur.’ Beiden zijn het erover eens dat ze met heel veel plezier terugdenken aan Huis te 
Lande, vooral aan Cas. Belangstelling en respect voor de natuur worden ook in hun eigen leven 
belangrijke uitgangpunten. Van pilo broeken herinneren ze zich niets, die tijd was voorbij. Al 
tijdens hun opleiding worden ze lid van de KMTP en lezen ze Groei & Bloei, toen een belangrijk 
vak- en liefhebbersblad voor de sierteelt. Mariette bouwt een carrière op in de tuinbouw, Liesbeth 
stort zich intensief op Groei & Bloei-activiteiten.

Mariette: 29 jaar Rozenconcours
‘Ik heb uiteenlopende werkverbanden gehad. Zo was ik ruim tien jaar in dienst van de familie 
Sandberg op buitenplaats ‘De Vrije Blick’ in Wassenaar. Het begon met de verzorging van 
bloemen in huis en de honden en eindigde met mantelzorg, want door de jaren heen werd ik 
bijna familie. Het was een mooie tijd en ik heb daar veel geleerd. Daarna de Floriade Amsterdam 
1972, voorlichting aan het publiek. Ik heb wat afgepraat in mijn werkzame leven en dat hield 
pas op met mijn pensionering. Na de Floriade werd ik door de Plantsoenendienst in Den Haag 
gevraagd om de voorlichting van de dienst op te zetten voor onder meer het rosarium in het 
Westbroekpark. Daar stond al een voorlichtingskiosk van de Nederlandse Rozenvereniging en 
die ben ik gaan bemannen. Drie maanden lang, zes dagen per week! Al gauw werd ik uitvoerend 
secretaris van het Internationaal Rozenconcours. Ik heb het concours 29 jaar draaiende 
gehouden: de organisatie en begeleiding van de inzendingen, de contacten met de verschillende 
jury’s en de publiciteit rondom de keuringen.’ 
Jarenlang zwaait ze ook de scepter over het Rozenbulletin, kwartaalblad van de Nederlandse 
Rozenvereniging. Haar inspanningen blijven niet onopgemerkt. In 1990 kent het 
gemeentebestuur de Haagse Pluim toe aan het Rozenconcours / M. Edelman ‘voor de 
opmerkelijke positieve bijdrage aan de beeldvorming van de stad’. Een mooie afsluiting van een 
intensieve en bloemrijke carrière. ‘Nu geniet ik heerlijk van mijn pensioen.’ 

Liesbeth: bloemschikken en besturen
In oktober 2018 staat ze met een interview in Groei & Bloei, dan 57 jaar lid van de afdeling Den 
Haag. Behalve dat ze zich inzet voor allerlei bloemschikactiviteiten, is ze ook bestuurlijk actief. 
‘Dat vond ik leuk, ik was tien jaar secretaris van de afdeling. Maar het meest actief werd ik met 
bloemschikken, zodanig zelfs dat ik een tijd een bedrijfje had, ‘Verster Bloem en Plant’. Zo kon ik 
gemakkelijker snijbloemen en materialen inkopen bij veiling en groothandel. Voor het transport 
hing ik een aanhanger achter mijn auto, reuze praktisch. Op de Keukenhof heb ik jaarlijks met 
een team vele corsages gemaakt voor goede doelen. Ook was ik tien jaar juryvoorzitter van het 
‘Nationaal Kampioenschap Bloemschikken’ (NKB), een landelijke wedstrijd voor amateurs 
die sinds 1963 werd georganiseerd met afsluitend een tentoonstelling. Toen verjonging werd 
voorgesteld was ik het daar helemaal mee eens. De wedstrijd wordt nu in vier landelijke regio’s 
gehouden en ook studenten mogen als semi-professionals deelnemen. Doordat ik al jarenlang 
een volkstuin heb, kan ik ook praktische informatie geven over tuinieren op lezingavonden en 
als ‘plantendokter’. Het idee voor een plantenruilbeurs in de stadskwekerij is al vele jaren een 
succes, elke 3e zaterdag van de maand. En wat Huis te Lande betreft: jarenlang zat ik in het 
bestuur van de school, tot en met de samensmelting met de andere tuinbouwscholen.’ Voor het 
vrijwilligerswerk voor KMTP/Groei & Bloei en tuinvereniging ‘De Wijndaeler’ krijgt ze in 2017 
een lintje. Een beetje rustig aan nu voor dit lid in de Orde van Oranje-Nassau? ‘Helemaal niet, ik 
blijf zo lang mogelijk actief!’
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Herma Labberton-Bos
‘Dick en ik waren het niet altijd eens over details van een tuinontwerp. Dan plaagden wij elkaar 

met onze verschillende opleidingen.’ 82

‘Zie je dat reeënpaadje?’ Herma wijst op een doorgang in een dichte bosschage van haar groene 
oase richting de Gelderse IJssel, een zeven hectare groot bos met woning. Dit is wel even wat 
anders dan het grote huis in Emst waar het gezin jarenlang woonde. Eind jaren tachtig ging ze 
met echtgenoot Dick op zoek naar een kleinere woning met een groter terrein. ‘De twee zoons 
vlogen uit, de boomkwekerij en het bedrijf voor aanleg en onderhoud waren verkocht en mijn 
adviesbureau voor tuin- en landschap was afgebouwd. Onze zoektocht bracht ons naar deze 
buurtschap. We maakten samen een ontwerp voor een bosachtige aanleg met paden en open 
ruimten, meer gedetailleerd rond het huis. Nu op hoge leeftijd tuinieren moeilijker wordt, mag 
alles meer verwilderen. Daar heb ik bij de inrichting al rekening mee gehouden.’

Herma en Dick groeiden op in Vaassen, een dorp aan de rand van de Veluwe vlakbij ‘De 
Cannenburgh’. Op hun trouwfoto poseren ze trots voor het bordes van dat mooie kasteel. 
Herma: ‘Als kind wilde ik al iets met planten en zo kwam ik terecht op het internaat van 
Landbouwhuishoudschool Rollecate. Dat was de beste keus voor mijn vader, die voor een meisje 
een veilige omgeving wilde. Ik was er niet gelukkig, veel huishoudkunde en weinig plantenkennis 
… Dankzij de leraar psychologie kon ik de opleiding afbreken, hij vond mij ongeschikt als 
lerares of ‘huishoudkundige ten plattelande’. Wat nu? ‘In Frederiksoord had ik geen interesse, 
wel voor de tropische landbouwschool in Deventer, maar die nam geen meisjes aan. Dat zou de 
jongens maar afleiden! Tot mijn geluk werden mijn ouders toen geattendeerd op Huis te Lande. 
Dat was ver van huis, maar als meisjesschool met een internaat bood het volgens mijn vader een 
beschermde omgeving. Daar was hij heel strikt in.’
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Huis te Lande
‘Het was 1952 en met 19 jaar begon ik op Huis te Lande. Ik voelde mij er direct thuis. Wat een 
verademing! De verplichte werkkleding was een pilo broek of overall met klompen of laarzen. 
We noemden het een ‘gecastreerde broek’, speciaal zonder gulp voor ons gemaakt. Ik kreeg 
een zolderkamer in de villa en vond later onderdak bij Van der Salm, samen met Bep Bakker. 
We werden dikke vriendinnen en hebben steeds contact gehouden, ook nadat ze werk vond 
in Noorwegen en emigreerde. Ik zat in de laatste kleine klas, ongeveer tien leerlingen. Daarna 
werden klassen groter. We kregen les van het illustere drietal Van der Salm, Blom en Smit, theorie 
en praktijk. Van Koolwijk gaf tuinarchitectuur en Renske Boon tuingeschiedenis, wat nogal saai 
was. Pool gaf bloemschikken. In de bloembinderij van zijn winkel annex kwekerij in Haarlem 
heb ik praktijk gedaan. Absolute hoogtepunten waren de lessen plantkunde van mevrouw 
Casparé, gebiologeerd hingen we aan haar lippen. Niet alleen gaf ze fantastisch les, ze zorgde 
ook voor een goede sfeer en had aandacht voor iedereen. Op zondag zat Cas dikwijls voor haar 
huisje met grote potten thee en was iedereen welkom. Ze leerde ons oorspronkelijk te denken, 
afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Mijn hele leven beleef ik daar al plezier 
aan. Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan Huis te Lande.’

Vrouw in de tuinbouw
‘De tuinbouw was een mannenbolwerk, dat werd al duidelijk als we met producten van de 
schooltuin naar de veiling Sammersbrug gingen. Al die besmuikte opmerkingen op de tribune, 
ik vond dat geen pretje. Werk vinden was niet eenvoudig, het loon schamel. Ik heb van alles 
gedaan: turen naar aaltjes bij de plantenziektekundige dienst in Wageningen bijvoorbeeld. Dat 
bleek niets voor mij. Ook ‘Mariëndael’, een laboratorium voor grond- en gewasonderzoek, 
was geen werkplek naar mijn hart. Bij de oprichting van de Groei & Bloei-afdeling Epe leerde 
ik Dick kennen. Hij had na de tuinbouwschool in Frederiksoord de boomkwekerij en het 
hoveniersbedrijf van zijn vader overgenomen. We trouwden en werden beiden bestuurlijk actief. 
Hij vooral voor zijn beroepsvereniging VHG en ik voor KMTP / Groei & Bloei in de afdeling en 
later in het hoofdbestuur, toen óók een mannenbolwerk.83 Je werd hoofdbestuurslid door 
verkiezing en ik heb drie zittingsperioden van vijf jaar vol gemaakt. De weinige vrouwen moesten 
hun mannetje staan om met name door het dagelijks bestuur te worden gehoord. Opkomen voor 
de stem van vrouwen heb ik altijd een uitdaging gevonden. Ten tijde van de tweede feministische 
golf was ik zelfs korte tijd politiek actief. 
De KMTP kwam voort uit de ‘wandelende leraar’, tuinbazen die onderling kennis uitwisselden. 
Het begon als een vakorganisatie, die een rol ging spelen bij de ontwikkeling van het 
tuinbouwonderwijs. Het predicaat ‘koninklijk’ was geen loze kreet en de algemeen voorzitters 
waren aanvankelijk machtige mannen van aanzien. Later ging het hoofdbestuur onder Ties 
Jan Koek meer met zijn tijd mee. Als burgemeester van Rheden was hij niet alleen een ervaren 
bestuurder, hij wilde ook toegankelijk zijn. Aan hem bewaar ik de beste herinneringen. 
Bij alle activiteiten is mijn tuinbouwkennis goed van pas gekomen. Naast het bestuurswerk 
maakte ik jarenlang tuinontwerpen voor ons hoveniersbedrijf met boomkwekerij. Het geeft 
voldoening op velerlei manieren te hebben kunnen bijdragen aan het vergroten van de 
belangstelling voor de natuur en het milieu. Ik heb er veel plezier aan beleefd en van planten 
geniet ik nog dagelijks.’84
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J.J.M.H. Oudemans
Joos of Josina Oudemans (1937-1992) heeft een ideaal: als vierde generatie het landgoed 
‘Schovenhorst’ in Putten behouden en veiligstellen. Haar overgrootvader, mr. J.H. Schober, 
begint in 1848 een experiment met zaden, om te beoordelen welke (naald)bomen geschikt zijn 
voor bosbouw op de arme zandgrond, wat internationaal belangstelling trekt. Daarna ontwikkelt 
zijn schoonzoon, entomoloog dr. J.Th. Oudemans, Schovenhorst als landgoed en arboretum 
en sindsdien is die familienaam verbonden aan Schovenhorst. Ook aan Natuurmonumenten 
overigens, waarvan hij behalve medeoprichter ook voorzitter wordt. 
Joos voelt zich zeer betrokken bij dit levende erfgoed. Maar ja, als meisje … Ze is graag buiten, 
houdt van dieren en paarden in het bijzonder en heeft een zelfstandige geest. Na het gymnasium 
krijgt ze met veel bidden en smeken voor elkaar dat ze in 1955 naar Huis te Lande mag. Dat 
wordt een fijne tijd: werken met je handen en vrijheid door op kamers te wonen. Tijdens de 
stageperiode maakt ze bloemwerk bij Van Empelen & Van Dijk in Heemstede en houdt ze zich 
bij Copijn in Groenekan bezig met ontwerpen. Intussen haalt ze het rijbewijs voor haar scooter, 
waarmee ze na het examen in 1958 naar Zürich rijdt om te werken en colleges te volgen in de 
bosbouw. Daarna doet ze een cursus personeelsbeleid bij de Heidemij, haalt het pedagogisch 
getuigschrift en gaat lesgeven. In 1964 wordt ze directiesecretaresse bij Natuurmonumenten, wat 
haar zowel praktische als bestuurlijke ervaring oplevert. Dat komt goed van pas als ze in 1968 
tot secretaris wordt benoemd van de stichting Schovenhorst. Dat is een betaalde en vooral ook 
drukke baan vanwege intensieve samenwerking met de Landbouw Universiteit Wageningen op 
het gebied van de bosbouwpraktijk. Naast rondleidingen en stagebegeleiding ziet ze kans een 
applicatiecursus biologie te volgen, een graad te behalen bij de Alliance Française omdat talen 
belangrijk zijn voor haar werk en studeert ze in 1985 ook nog met succes af in Nederlands recht. 
Naast de dagelijkse leiding over Schovenhorst heeft ze bestuurlijke functies bij organisaties zoals 
het Gelders Landschap, de Vereniging van Boseigenaren en Stichting Groenveld. 

Josina Oudemans onthult de Doorenbosplaquette bij de ingang 
van het Zuiderpark aan het Veluweplein in Den Haag (1978). 
Bij die gelegenheid krijgt S.G.A. Doorenbos, directeur Plantsoe-
nendienst en medeoprichter van de NDV, zelf de eerste Door-
enbospenning, een verkleinde versie van de plaquette in zilver. 
Doornbos, die lange tijd voorzitter is geweest van de NDV, staat 
geheel links op de foto met witte corsage. Later zal ze bij haar 
afscheid als voorzitter van de NDV een persoonlijke waardering 
ontvangen (foto’s: archief NDV)
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Ze is actief in de ‘Nederlandse Dendrologische Vereniging’ (NDV) en onderhoudt als voorzitter 
ook nauwe banden met de ‘International Dendrology Society’ (IDS).
Op 49-jarige leeftijd trouwt ze in 1983 met Sibrand Willinge Gratama. Het is jammer dat ze niet 
lang van haar geluk kan genieten, zowel Joos als haar man overlijden in 1992. Schovenhorst laat 
ze goed beheerd achter. Het landgoed met arboretum is open voor publiek.

Ank van Peski: 
‘Huis te Lande loopt als een rode draad door mijn leven’ 

Ze volgt het inspirerende voorbeeld van haar moeder en schrijft zich in 1955 in voor Huis te Lande 
als Ank van Rossem (1935). Tijdens de praktijk bij mevrouw Sandberg op het buiten ‘De Vrije Blick’ 
in Wassenaar kan ze de handen uit de mouwen steken. Daar raakt ze blijvend besmet met het 
tuinvirus, bomen en heesters krijgen de hoofdrol.

‘Van kinds af aan ben ik dol op paarden en planten, in die volgorde. Na een lelijke val moest ik 
mijn beroepskeuze bijstellen. Het werd mijn tweede liefde, tuinen en planten. Dat het met name 
‘houtige gewassen’ zijn geworden komt door mijn eerste baan, bij Vicomte Charles de Noailles 
in Fontainebleau. Hij was voorzitter van de Franse dendrologische vereniging en gepassioneerd 
kenner van bomen en heesters. In de schaduw van de platanen dronken wij om vier uur een 
kopje thee en dan overhoorde hij mij de namen van de beplanting op het zeven hectare grote 
landgoed. In de zomer mocht ik een maand mee naar Grasse, waar we de mooiste villatuinen 
bezochten. Toen ik in 1960 weer terug was in Nederland, richtte ik op de eerste Floriade in 
Rotterdam een modelboomkwekerij in. Daaruit volgde meer werk voor de boomteeltsector 
totdat ik halverwege de jaren zestig besloot voor mezelf te beginnen. Op anderhalve hectare 
en inmiddels getrouwd met Peter van Peski, begon ik een stekkenkwekerij in Leidschendam, 
‘Heesterlust’. Duizenden stekken van botanische rozen zoals Rosa rugosa en cultivars waaronder 
Hansa en Blanc Double de Coubert verkocht ik als tweejarig geworteld stek. Vier dubbeltjes per 
stuk, wat was dat hard werken! Later kocht ik pootgoed in van bijzondere soorten en kweekte die 
door voor particuliere verkoop.’
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‘In 2004 ben ik gestopt met de kwekerij en werd het hele perceel getransformeerd tot tuin. Vanaf 
de polderdijk stroomt water als een cascade naar beneden. Via vijf grote bakken op verschillende 
niveaus wordt het in een grote vijver bij het huis gepompt, twee-en-een-halve meter lager. In 
het verlengde heb ik, aan de andere kant van het huis, een klein ‘grand canal’ ontworpen. Paden 
voeren langs het water en door een rijke beplanting van allerlei bijzondere heesters en kleine 
bomen. Daar vertel ik over als er groepen op bezoek komen. Weer of geen weer, ik ben altijd 
buiten bezig. In 2018 is de moestuin wat verkleind en legde ik een vlindertuin aan. Minder werk 
en rond de moderne, lage Buddleja’s is het een en al gefladder.’

‘Huis te Lande loopt als een rode draad door mijn leven. Sterker nog, door wel drie generaties. 
Twee vrouwen van het eerste uur op Huis te Lande waren mijn moeder, M.C. van Rossem-
Bruynzeel (1922), en mijn tante Titia Bruynzeel-Verkade (1918). Ik was de tweede generatie en in 
1985 deed mijn nichtje Miekje van Rossem de opleiding. Ze leerde studiegenoot Harm van den 
Akker (1986) kennen en samen begonnen ze Hoveniersbedrijf Van den Akker in Woubrugge. 
Harm is een gedreven vakman, die ook technisch zijn mannetje staat. De cascade in mijn tuin 
heeft hij aangelegd.’  

‘We hadden een leuke klas, waren heel geïnteresseerd en bloedserieus, maar af en toe ook wel 
wat rebels. Toen het eindexamen erop zat formuleerde Cas het zo: ‘Ik heb het nodige met deze 
klas te stellen gehad, maar ik hou veel van jullie!’ Ze leerde ons dat compost het fundament van 
de tuin is en organiseerde buiten de lessen om allerlei leuke dingen. Ik herinner mij bijvoorbeeld 
de uitvoering van A Midsummer Night’s Dream in de tuin. Van Koolwijk gaf tuinarchitectuur 
en in tuinontwerpen waren we best goed. Toen we halverwege de opleiding een tuintje mochten 
tekenen en aanleggen hadden we allemaal een 9! Zoals veel klasgenoten heb ik later regelmatig 
ontwerpen gemaakt. Zelfs het ontwerp voor onze woning is van eigen hand, zoals mijn moeder 
indertijd de ‘Zonnehoeve’ in Leidschendam ook zelf had ontworpen. Op een dag reed ik van 
Rijswijk met de solex naar huis en rook ik al van verre een brandlucht. Ons huis! Het is weer 
herbouwd, maar foto’s en knipsels van Huis te Lande gingen jammer genoeg verloren. Ik moet 
het doen met herinneringen en die zijn er genoeg. Het was een mooie tijd.’

H.L.M. van Verschuer-d’Yvoy
In Huis te Lande, 65 jaar Oud-Leerlingenvereniging uit 1987 staat haar naam vermeld onder het 
inschrijfjaar 1949. Ze wordt in 1931 in Lochem geboren als Etta d’Hangest barones d’Yvoy van 
Mijdrecht en overlijdt in 2015 in Doesburg. 
Dat ze in 1949 haar weg vindt naar Huis te Lande zal een link hebben met een bestuursfunctie 
van haar vader, het voorzitterschap van de KMTP. Daardoor is hij bekend met de tuinbouw en 
het onderwijs. Algemeen voorzitters van de KMTP zijn vanaf de oprichting in 1872 mannen van 
aanzien, te beginnen met J.H Krelage, bollenspecialist van naam en faam. Hij wordt opgevolgd 
door diverse bestuurders van adellijke komaf met een lijntje naar de overheid. Dat is van 
belang vanwege de adviserende rol die de KMTP toentertijd speelde op diverse beleidsniveaus, 
met name het tuinbouwonderwijs. Later verschuift het accent meer en meer naar een 
liefhebbersvereniging onder de naam van het tijdschrift Groei & Bloei.
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Zowel Rozendaal als Doesburg betekenen, behalve als woonplaats, veel voor Etta. In Rozendaal 
is haar vader burgemeester van 1934 tot 1964. Ten tijde van zijn opvolging staat het voortbestaan 
als zelfstandige gemeente op de tocht en om het tij te keren is goed bestuur van groot belang. 
Zijn schoonzoon en echtgenoot van Etta, jonkheer C. Flugi van Aspermont, is al burgemeester 
van Doesburg en wil, gezien het tijdelijke karakter, Rozendaal er wel bij nemen. Als hij vier 
jaar later overlijdt wordt zijn weduwe de meest geschikte kandidaat geacht voor opvolging. Het 
maakt ‘mevrouw Flugi’ tot derde vrouwelijke burgemeester van Nederland. Ze wijdt zich van 
1968 tot 1978 met verve aan het voortbestaan van deze kleinste, groene landgemeente. Ze wordt 
gewaardeerd en is geliefd.  Etta verstaat de kunst om op een aimabele manier leiding te geven.
Van die kwaliteiten mag daarna ook de in 1980 opgerichte Nederlandse Tuinenstichting (NTs) 
profiteren. Ze is op dat moment hertrouwd met baron Van Verschuer en woont op buitenplaats 
‘Leur’. In aanloop naar de oprichting van de NTs weet tuinarchitect Arend Jan van der Horst en 
latere vicevoorzitter haar te interesseren voor zowel het initiatief als het voorzitterschap. Mede 
dankzij haar bestuurlijke ervaring, waardevolle netwerken en betrokkenheid bij groen historisch 
erfgoed, gaat de NTs vlot van start en weet vrijwilligers aan zich te binden met de nodige kennis 
van zaken. Communicatie, waaronder boekpublicaties, onderzoek en de Nieuwsbrief voor 
donateurs, krijgt de nodige aandacht. De Nieuwsbrief wordt in april 1984 vervangen door het 
Tuinjournaal, waarbij in het voorwoord de dan bijna 750 donateurs veel lof toegezwaaid krijgen. 
Was getekend Etta van Verschuer-d’Yvoy, voorzitter. Toen ze na dertien jaar het voorzitterschap 
overdroeg waren er 8000 donateurs!
Overigens zijn bij de aanloop tot oprichting van de NTs nog meer oud-leerlingen van Huis te 
Lande betrokken waaronder Liesbeth Canneman-Philipse, Julia Voskuil en Etta de Haes-
Voorbeytel Cannenburg, lichting 1939. In 2005 krijgt de NTs opnieuw een oud-leerling van Huis 
te Lande als voorzitter, Beline Geertsema-Key. Ze blijft veertien jaar in functie. In 2020 wordt het 
veertigjarig bestaan gevierd met een feestelijke editie van het Tuinjournaal.
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Julia Voskuil: 
‘Interessante opdrachten maken mij blij en hopelijk mijn lezers ook’

‘Wat te doen na mijn middelbare schooljaren, ‘iets met mensen’ misschien? Voor de sociale academie 
was ik met zeventien jaar echter te jong. Als kind hield ik van planten en buiten zijn, maar hoe liet 
zich dat vertalen in een beroep? Aangezien we in Rijswijk woonden, stelde mijn vader Huis te Lande 
voor en in 1959 werd ik toegelaten als Julia van Baarle. Gaande de opleiding kreeg ik het steeds 
meer naar mijn zin en afgestudeerd deden zich al snel ‘groene’ kansen voor. Het accent kwam te 
liggen op schrijven, wat mij goed bleek af te gaan. Kortom, ‘iets met mensen en groen’! Ik maak het 
motto van Huis te Lande graag tot het mijne: ‘Zien groeien doet groeien’.’

‘Opgroeiend op een etagewoning, keek ik afgunstig naar de tuinen van benedenburen. Tot mijn 
geluk hadden mijn ouders een ‘plashuisje’ in Reeuwijk, waar we zo veel mogelijk naar toe reisden. 
Daar kwamen de Verkade-albums van Jac. P. Thijsse en zakboekjes zoals ‘Wat bloeit daar?’ tot 
leven.
Op Huis te Lande werden we tijdens de ontgroeningsweek meteen in het diepe gegooid. Mijn 
klasgenoten kwamen uit alle delen van het land en velen woonden intern of op kamers. Ik was 
een van de jongsten en bleef thuis wonen, waardoor ik de Huis-te-Landeperiode wat meer op 
afstand heb beleefd. Ik kan mij bijvoorbeeld niet herinneren ooit aan het kerstspel te hebben 
meegedaan. Voor meneer Smit moesten we namen stampen, dat vond ik wel een sport. De 
heren Van der Salm en Blom kwamen uit de tuinbouw, waardoor hun lessen zeer praktijkgericht 
waren. Mevrouw Casparé had er als directrice flink de wind onder en ze gaf alle lessen biologie, 
van fysiologie tot erfelijkheidsleer. Eén van haar stokpaardjes was compost maken, want voor 
vitale planten is gezonde grond de basis. Dat sloot aan bij de ideeën van mijn ouders over goede 
voeding en gezond leven. Mijn jongere broer en ik werden vegetarisch grootgebracht en waren 
vertrouwd met homeopathie, overigens zonder de antroposofie aan te hangen. Cas gaf ons inzicht 
in ‘de samenhang der dingen’, waardoor wij tevens verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
leerden. Althans, zo heb ik het zelf ervaren: wijze lessen voor je verdere leven. Van theorielessen 
moesten we dictaten maken, multomappen vol. De mijne waren zeer geliefd bij medeleerlingen 
als ze lessen hadden gemist. Een aanloop tot mijn latere loopbaan als auteur wellicht?’
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Aan het werk
Mijn klas deed als laatste eindexamen bij Cas, met Ant Post als toehoorder. Eenmaal afgezwaaid 
was werk vinden niet eenvoudig, iedereen ploos de vakbladen na op personeelsadvertenties. Ik 
vond in Groei & Bloei de vacature ‘reizend tuinleider’, een nieuwe functie bij de SAS, Stichting 
Amsterdamse Schoolwerktuinen, waarvoor expliciet vrouwen werden uitgenodigd! Een brief, 
een gesprek en ... aangenomen! Ik vond een kamertje, kon een Berinibrommer overnemen en 
reed naar twaalf schooltuincomplexen om extra schoolklassen op te vangen. Biologieles in de 
praktijk, het was in Amsterdam goed geregeld. Helaas bleek de hoofdtuinleider niets op te heb-
ben met een vrouwelijke werknemer en kreeg ik steeds meer zwaar en dom werk te doen zoals 
kweek rieken! Ik was intussen getrouwd met Jan Voskuil en trok mijn conclusie, wegwezen! We 
huurden een etage in Den Haag en ik ging werken bij bloemenmagazijn Ixora op het Noordein-
de. Toen om de week een vrije zaterdagmiddag werd ingevoerd, was dat heel wat! Ruim een jaar 
later kon ik in dienst komen van de KMTP. Het hoofdbestuur had besloten om onder secretaris 
Stoppelenburg een geautomatiseerde centrale ledenadministratie op te zetten. Met drie mensen 
verwerkten we schoenendozen vol handgeschreven kaartjes van de afdelingen. Toen de muren 
op mij afkwamen, kreeg ik het voorstel een afdeling ‘Voorlichting’ op te zetten. In een Volkswa-
genbusje met een stand en bloemen reed ik tuinbouwbeurzen af om leden te winnen met behulp 
van Groei & Bloei en bloemschikdemonstraties. Het was intensief maar afwisselend en de contac-
ten met afdelingen, bestuursleden en het hoofdbestuur waren inspirerend.

Schrijfwerk en zo
Jaap Hage, toenmalig hoofdredacteur van Groei & Bloei, vond dat ik maar eens iets moest 
schrijven. Ik maakte goede notulen en had toch Huis te Lande?! De titel van het artikel werd 
Minituinen, want met de toenmalige woningnood had ik vooral ervaring met planten in potten 
en een balkonbak. Uitgeverij Kosmos wilde graag een boekje over dat onderwerp en zodoende 
verscheen in 1970 Minituinen als nummer 337 in de Wenkserie, met eigen zwartwit foto’s en mijn 
gemetselde balkonbak op pagina 13. Keukenkruiden in kleur was het volgende boekje en daarmee 
hield het schrijven over tuinplanten en tuinieren niet op, waarbij ik Julia Voskuil als auteursnaam 
koos.
Bij het schrijven kwam het brede vakkenpakket van Huis te Lande met de typecursus van 
Schoevers goed van pas. Als netwerk was het lidmaatschap van NVLJ, NDV en NVJ inspirerend 
en onmisbaar.85 Grote producties van Amsterdam Boek volgden, herdrukt als de Spectrum 
Natuurencyclopedie. Voor de in 1980 opgerichte Nederlandse Tuinenstichting was ik betrokken 
bij boekuitgaven en publiciteit. Later was ik van Groei & Bloei enkele jaren hoofdredacteur en 
in die functie zette ik Landleven in de markt. Bloemschikken was heel gewild: voor Studio Vrij 
met een eerste kleurenuitzending op tv en voor het latere Bloemenbureau op de Grüne Woche 
in Berlijn en in de ambassadeurswoning in Washington DC. De meest recente boektitels onder 
eigen naam zijn verschenen tussen 2015 en 2018. Op mijn website zijn artikelen te lezen in onder 
meer EDEN magazine.86 Terugkijkend komt mijn werk neer op ‘iets met mensen en groen’, al 
heb ik ook graag buiten de groene lijntjes gekleurd. Interessante opdrachten maken mij blij en 
hopelijk mijn lezers ook.’  

* Interviews en tekst pagina’s 146 tot en met 155: Julia Voskuil
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Voorafgaand aan het afscheid van Casparé wordt in diverse bladen een advertentie ge-
plaatst voor de vacature, waaronder het Landbouwkundig Tijdschrift en Vakblad voor 
Biologen. Er komen verschillende sollicitatiebrieven binnen en na selectie blijven er 

twee kandidaten over, drs. B.M. Lensink en dr. A. Post. De Raad van Bestuur vindt beiden 
gelijkwaardig en vraagt zich in de vergadering van 25 april 1962 af wat principieel het meest 
wenselijk is: een directeur of een directrice. De notulen vermelden: ‘Het laatste was tot nu toe 
gebruikelijk en lijkt ook meer in de geest van de oprichtster, mej. J. Hingst. Als ook mevr. Ca-
sparé een positieve voorkeur heeft voor mej. Post en de penningmeester aan deze benoeming 
beslist de voorkeur geeft, wordt met algemene instemming besloten aan mej. Post te vragen 
om deze functie te willen aanvaarden’. Casparé kent Post van de jaarlijkse ‘Plantenziektedagen’ 
in Wageningen en als gecommitteerde bij examens op Huis te Lande. Zij belt zonder aarzelen 
Post met de vraag: ‘Wil je solliciteren naar de functie van directrice van Huis te Lande? Ik ga 
binnenkort met pensioen’. Op dat moment doet Post, die in Leiden als entomoloog op de fruit-
spinmijt is gepromoveerd vervolgonderzoek op het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhel-
minadorp. Haar mannelijke collega’s in Zeeland zeggen: ‘Doen! Het is voor een vrouw hier 
moeilijk een leidende positie te krijgen. Assistenten en afdelingshoofden zijn door de bank 
genomen mannen. Er staan er nog heel wat in de rij’. Post stemt toe en krijgt op eigen verzoek 
meteen een vaste aanstelling. 
Daarmee is Post de derde vrouw in successie die aan het roer staat van Huis te Lande. Samen 
met haar twee voorgangers zal deze periode driekwart eeuw bestrijken.

Inwerking
Van mei tot september 1963 werkt Casparé haar in en ervaart Post hoe de Raad van Bestuur en 
de directrice met elkaar omgaan. Als de Raad van Bestuur vergadert, wordt door de huishoudster, 
mevrouw Lagerwey, uitgebreid gekookt. Na het genieten van de warme lunch begint de vergade-
ring. Rond een uur of vijf ’s middags wordt de directrice binnengeroepen om te horen wat de Raad 

Casparé en Post in maart 1963 tijdens de Tuinbouwdagen in Wageningen
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van Bestuur in zijn oneindige wijsheid besloten heeft. Post tegen Casparé: ‘Daar kan ik niet mee 
leven! Ik moet het onderwijs verzorgen en hoor dus graag wat er besproken wordt’. Zodra ze in 
september als leidinggevende aan het roer staat maakt ze haar wensen bij de Raad aanhangig. Ze 
probeert de bestuursleden ervan te overtuigen dat ze de vergaderingen volledig wil bijwonen. Pen-
ningmeester E. van der Laan is mordicus tegen. Hij is gewend om elke veertien dagen de kas van 
de directrice te controleren en, o wee, als die niet op orde is. Van der Laans motto luidt: ‘Zij eruit 
of ik eruit!’ Een niet bij naam genoemd bestuurslid schrijft op 17 februari 1964 een brief aan de 
voorzitter. Daarin wordt bepleit dat Huis te Lande een zelfstandig financieel beleid moet voeren, 
dat de directrice de bestuursvergaderingen behoort bij te wonen, dat ze in de contacten met het 
departement eerst zelf contact opneemt en dat ze mans genoeg is om te beoordelen of ze daar het 
bestuur bij nodig heeft.

Voorzitter ir. A. Raad staat hier vierkant achter. Post woont voortaan de bestuursvergaderingen bij, 
krijgt met ‘Punten van de directrice’ een vaste plek op de agenda en Van der Laan vertrekt. Dat is 
meteen een mooie gelegenheid om het financiële beheer van de school opnieuw en efficiënter op te 
zetten. De nieuwe penningmeester van de Raad van Bestuur wordt mr. C. Bloemers uit Voorburg. 
Hij heeft de zegen van Landbouwonderwijs. Post vindt via haar broer bovendien een accountant 
die de financiën van de school, waaronder de verkoop van tuinbouwproducten, wil controleren. 

Er is een tweede moeilijke kwestie die Post van haar voorganger erft: het ruilen van grond met 
de gemeente Rijswijk. In 1957 voorziet een nieuw bestemmingsplan in de aanleg van de Huis te 
Landelaan en het aangrenzende Julianapark. Een mooi moment voor grondruil. De schooltuin 
van Huis te Lande is lang en smal, een korter en breder perceel heeft de voorkeur. Men denkt 
aan een ruil met gesloten beurzen, een wens die al enkele jaren leeft. Op 13 december is er een 
gesprek met de gemeente, die meent dat Huis te Velde moet verdwijnen in verband met de groen-

Op de voorgrond de Van Vredenburchweg, waarop haaks de Huis te Landelaan komt te lopen (foto: omstreeks 1958)
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strook tussen Den Haag en Rijswijk. Er volgen nog 
meer gesprekken, bijvoorbeeld op 4 februari 1958, 
als twee bestuursleden een gesprek met de burge-
meester van Rijswijk hebben. Van een ruil komt 
het niet. In 1961 wordt zelfs overwogen de school 
over te dragen aan het Rijk. Een jaar later wordt 
het schoolterrein opgemeten en getaxeerd: twee ha 
voor ƒ 60.000 oftewel ƒ 3 per m2. De overdracht 
gaat niet door. In januari 1963 wordt per brief en 
onder verwijzing naar het gesprek in februari 1958, 
nog een poging gedaan om met de gemeente tot 
overeenstemming te komen. Een reactie blijft ech-
ter uit. Nu neemt men het heft in eigen hand en 
gaat bestuurslid L.S. Hingst op onderzoek uit. Wel-
licht kan het stuk grond van de Commanditaire 
Vennootschap ‘Sportpark Welgelegen’, 2.82.60 ha 
groot en gelegen naast Huis te Lande, worden aan-
gekocht? Dat blijkt na ampel en langdurig overleg 
mogelijk. Er moet verkoop van het achterste deel 
van de tuin tegenover staan, inclusief Huis te Velde, 
op dat moment bewoond door leraar Van der Salm 
en enkele internen. De gemeente hapt als adspirant 
koper nog niet toe. Huis te Velde moet grondig 
worden opgeknapt, maar de geraamde kosten we-
gen niet op tegen de huuropbrengst. Daarom stelt 
Hingst voor het huis af te breken en daarbij vindt 
hij de directrice aan zijn zijde. Het bestuur stelt een 
definitief besluit echter uit.
Om de gewenste grondruil uiteindelijk mogelijk te 
maken en daarbij de subsidiëring van Huis te Lan-
de door het Ministerie niet te verspelen, bedenkt 
de Raad van Bestuur tenslotte een ingewikkelde 
constructie van aan- en verkopen. In het kort komt 
die erop neer dat de Raad grond koopt van Sport-
park Welgelegen, waarvan ongeveer 1 ha wordt 
doorverkocht aan de gemeente Rijswijk. Boven-
dien wordt ook Huis te Velde met ongeveer 1 ha 
grond er omheen aan de gemeente verkocht. Daar-
mee krijgt de tuin van Huis te Lande de gewenste 
vorm en kan de gemeente de gekochte grond bij 
het Julianapark laten aansluiten. Dit krijgt in 1969-
1970 zijn beslag. Uiteindelijk wordt Huis te Velde 
niet afgebroken en is als particuliere woning een 
‘enclave’ in het park. 
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Verkoop tuinbouwproducten
Verkopen wat de tuin opbrengt is een traditie geworden op Huis te Lande. Nadat de kleine Rijs-
wijkse veiling Sammersbrug is opgeheven, gaan de producten naar de veiling in Wateringen en 
naar particulieren.

Oud-leraar Henk Hamoen herinnert zich: ‘De tuin moest geld opbrengen. We hadden 
een uitgebreid assortiment perkplanten. Zo’n 125 verschillende, waaronder vele zeldzaam. 
We hebben zeven jaar achtereen ‘open huis’ gehouden in de vorm van een verkoopdag. 
Een groot succes in de regio. Ook probeerden we steeds nieuwe planten uit. Onder andere 
de Muehlenbeckia complexa, een toen nog totaal onbekend kamerplantje, werd in kleine 
partijtjes naar de veiling gebracht. Tot een paar grote telers het overnamen. Nu is het een 
bekende plant voor  huis en tuin. Een groter succes was de introductie van Diplocyclos pal-
matus. Koos Zuidgeest gaf me een vruchtje, dat hij meebracht uit Azië en vroeg me naar de 
naam. Ik zei, dat ik het wel zou uitzoeken en zaaide in de kas de zaadjes. Tot onze verbazing 
werd het een serieus grote plant en het bleek dat de opbrengst en de belangstelling op de 
veiling geweldig was. Een aantal jaren hebben we in de kas deze plant geteeld. Nu nog is 
het een veel gevraagd product, dat bijna jaarrond door onder andere import verkrijgbaar is.

Japanse belangstelling
De Directie Landbouwonderwijs stuurt regelmatig geïnteresseerden in tuinbouwonderwijs naar 
Huis te Lande. Zo ontvangt Post in oktober 1964 een aantal studenten van de Tokyo University of 
Agriculture. Post leidt hen rond en na afloop willen ze met klompen aan op de foto. Niet veel later 
ontvangt ze een dankbrief uit Tokyo. De president van de universiteit wil graag nog eens op bezoek 
komen met zijn studenten.  

De neef van Jacoba
De naam L.S. Hingst is al eerder gevallen. Hij is een neef van Jacoba Hingst en wordt onder Casparé 
bestuurslid. Dat blijf hij tot zijn plotseling overlijden op 30 november 1965. Uit correspondentie 
blijkt waarom hij op Huis te Lande een rol wilde spelen. Namens zijn weduwe, Loute Hingst-
Reynvaan, schrijft zijn broer nog dezelfde dag het volgende aan de ‘Zeer geachte mejuffrouw Post’.

Tot mijn grote spijt rust op mij de droeve plicht om u het overlijden van mijn broer L.S. 
Hingst te melden.
Mijn schoonzuster verzocht mij dit u persoonlijk te willen schrijven omdat zij wist dat tus-
sen u en hem een speciale band bestond, ongetwijfeld bij hem het doorwerken van het ide-
aal door de generaties heen van datgene wat mijn tante Co bezield heeft toen zij haar hele 
wezen aan Huis te Lande gaf.
 
Vriendelijken groet,
Uw S.S. Hingst
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Er zijn bloemen van Huis te Lande voor de overledene, wat Hingst-Reynvaan hartverwarmend 
vindt. Zij stuurt Post een dankbetuiging met een persoonlijke tekst. 

Onderwijsvernieuwing
Als Post aantreedt, worden in het eerste schooljaar naast Nederlands en maatschappijleer de ‘alge-
mene tuinbouwvakken’ aangeboden, kortweg ‘at’ genoemd: bloementeelt, bloemsierkunst, groen-
te- en fruitteelt en ‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’. Het eerste jaar is een 
algemeen jaar, in de twee jaren daarna kunnen de meisjes zich specialiseren in ‘bloemsierkunst’, 
‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’ of de at-richting blijven volgen. De beide 
specialisaties leveren begin jaren zestig nog geen vakdiploma op. 

Het persoonlijke briefje van S.S. Hingst aan Post waarin hij het overlijden van zijn broer L.S. Hingst meedeelt
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Er wordt, het is inmiddels traditie, constant gesteggeld met Landbouwonderwijs om ministeriële 
richtlijnen zó aangepast te krijgen dat ze bij de situatie van de school passen.   Een voorbeeld. Eind 
1965 schrijft Landbouwonderwijs een hele rits vakken voor en een daaraan verbonden tabel met 
het minimum aantal lessen dat per vak gegeven moet worden. De Raad van Bestuur is het niet 
eens met de uren die de school aan met name economie en techniek dient te gaan besteden en laat 
Landbouwonderwijs weten dat, gezien de ‘vrouwelijke aard’ der leerlingen, bij de t- en o-richting 
minder dan vijf uur aan techniek en minder dan acht uur aan economie wenselijk is. Techniek 
wil de Raad bovendien voor ongeveer de helft invullen met handvaardigheid. Een extra argument 
voor de bepleite verlaging van de genoemde lesuren is dat de leerlingen op Huis te Lande – anders 
dan op een ‘normale middelbare tuinbouwschool’ – niet worden opgeleid tot bedrijfsleider.

De kamer van de directrice bevindt zich in de villa. Post werkt hier aan het oude bureau van Hingst

In de eerste jaren van Post is de school nog klein. Dus geeft ze niet alleen leiding, maar ook les. Dat doet ze met verve, zoals hier in de tuin 
(foto: omstreeks 1975)
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De invloed van het Ministerie van Landbouw als 
subsidiegever strekt soms zo ver dat de vraagt rijst: 
wie bestuurt nu Huis te Lande, de overheid of de 
Raad van Bestuur? Illustratief is de poging van de 
Raad om het vak ‘bloemsierkunst’ op te krikken, 
waarvoor steeds meer meisjes interesse tonen.88 
In het nieuwe lesprogramma 1968-1969 wordt ‘de 
mogelijkheid tot opleiding tot het bekwaamheids-
niveau bloemsierkunst’ opgenomen. Landbouw-
onderwijs vindt echter dat de invulling van dat 
vak bij lange na niet in de richting komt van wat 
het zelf onder ‘vakrichting bloemsierkunst’ ver-
staat. Om aan de eisen van Landbouwonderwijs 
tegemoet te komen worden enige aanpassingen 
in het lesprogramma doorgevoerd. Kennelijk niet 
genoeg, want gedurende enige tijd gaan er heel 
wat brieven heen en weer tussen school en minis-
terie. Landbouwonderwijs houdt echter vast aan 
zijn eisen die mede worden bepaald door de Vesti-
gingswet Bedrijven van 1954. Om de ‘vakrichting 
bloemsierkunst’ op het diploma te mogen zetten, 
moeten de ministeriële richtlijnen onverkort wor-
den gevolgd. Pas in 1970 is er een lesprogramma 
dat aan die eisen voldoet en in 1973 kunnen de 
eerste meisjes afstuderen in het vak bloemsier-
kunst. 

Château de Beloeil in België, onderdeel van de tuinreis naar Frankrijk
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Naast vakrichtingen krijgt ook techniek aandacht, ondanks de ‘vrouwelijke aard’ der leerlingen. 
De Centrale School voor Tuinbouwtechniek te Ede biedt korte cursussen aan waarvan Post volop 
gebruik maakt. Veel leerlingen volgen een cursus, bijvoorbeeld motortechniek. De dames halen 
een motor uit elkaar, bestuderen het pingelen ervan, rijden op een tractor en maken kennis met 
andere machines.89 De stoomcursus in Ede duurt een week en wordt met een examen afgesloten.

Excursies nemen in het curriculum een belangrijke plaats in, bijvoorbeeld een duinwandeling, 
een bezoek aan het Westbroekpark of Zuiderpark in Den Haag, een bezoek aan Slot Zeist of een 
heidetuin. 
In het tweede jaar maken de leerlingen een tuinreis naar het buitenland. Zo vertrekt men onder 
leiding van de docent kunstgeschiedenis, mevrouw Taudin Chabot, bijvoorbeeld naar Frankrijk. 
In het eerste jaar van aantreden van Post reist Casparé mee naar Méridon in Frankrijk.  Men be-
zoekt onderweg in de Belgische provincie Henegouwen Château de Belœil, ook wel ‘het Belgische 
Versailles’ genoemd. In Frankrijk wordt het echte Versailles bezocht, alsmede Villandry en andere 
kastelen met tuinen in het Loiredal (kunstgeschiedenis omvat meer dan tuinen!).

Méridon bij Parijs is uitvalsbasis voor het bezoeken van diverse historische kastelen met tuinen. In het park bij dat kasteel staat op een 
sokkel het beeld van Pluto, een schepping uit 1885 van Henri Chapu. Ant Post, op de voorgrond, en Carla van Mens nemen de pose van 
Pluto aan (foto: 1964)
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Later gaan de tuinreizen naar Zuidoost-Engeland onder de deskundige leiding van mevrouw Tau-
din Chabot en Harry Smith. Favoriet zijn Sheffield Park en Scotney Castle, maar vooral de fraaie 
tuinen van Sissinghurst met borders op kleur, geïnspireerd op het werk van Gertrude Jekyll. Om 
de kosten te dekken wordt drie jaar lang door de leerlingen een bedrag van twintig gulden per per-
soon per maand gespaard. De kosten van de excursies worden voor een deel door het Ministerie 
van Landbouw gedekt, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, zoals het gelijkelijk verdelen 
van de kosten van het busvervoer over leerlingen en begeleiders.

Ook wordt wel voor een reisdoel dichter bij huis gekozen. Zo gaat Post in september 1965 met de 
derde klas twee dagen naar buitenplaatsen in het zuidwesten van Nederland. Ze schrijft gravin 
Marie-Louise de Chambure-Cuypers aan om de tuinen en oranjerie van haar landgoed Mattem-
burgh in Hoogerheide te mogen bezoeken. Het bevestigende antwoord leidt tot bezoek op 24 
september, een excursie onder leiding van mevrouw Taudin Chabot. De dag daarna bezoeken ze 
bedrijven in Zeeland en België.

Extra aandacht wordt besteed aan praktijk en stage. Tweede- en derdejaars krijgen volop gelegen-
heid ook elders ervaring op te doen. Opvallend is de diversiteit aan stageplaatsen: gemeentelijke 
plantsoenendiensten, hortussen, proefstations, tuincentra, cultuurtuinen, bloemenmagazijnen, 
kwekerijen, arboreta, bureaus voor tuinarchitectuur, boomkwekerijen en tuinderijen. Een aan-
tal gaat zelfs stagelopen in Madurodam of Diergaarde Blijdorp, met specifieke plantenafdelingen. 

De tuinen van Sissinghurst Castle
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Zelfs vanuit het buitenland worden stageplaatsen aangeboden, maar de Raad van Bestuur wil zich 
tot eigen land beperken, met als enige uitzondering Arboretum Kalmthout, nét over de grens met 
België. 

Onder Post vindt de kentering plaats naar een ‘normale’ middelbare tuinbouwschool, als in toe-
nemende mate meisjes uit alle lagen van de bevolking worden ingeschreven. Haar streven het 
onderwijs te vernieuwen krijgt met de Mammoetwet de wind in de zeilen. Deze wet uit 1963 
van onderwijsminister Cals treedt op 1 augustus 1968 in werking. Voor Huis te Lande heeft het 
verstrekkende gevolgen omdat het vakkenpakket wordt aangepast aan het ideaal van algemeen 
vormend onderwijs. Dit bevordert de instroom van leerlingen uit andere vormen van middelbaar 
onderwijs. Wie toegelaten wil worden moet minstens drie jaar mavo of havo gedaan hebben of in 
het bezit zijn van het diploma van de lagere tuinbouwschool. Wie havo, atheneum of gymnasium 
afgerond heeft, met exacte vakken in het pakket, mag in klas 2 beginnen, maar moet door middel 
van zelfstudie wél de teeltvakken van klas 1 inhalen. Daarvoor geldt een periode van enkele maan-
den. Lessen in vakken die men al gehad heeft hoeft men niet bij te wonen. De inhaalperiode wordt 
rond de jaarwisseling afgesloten met tentamens.

Met dit briefje-in-stijl willigt gravin De Chambure-Cuypers het verzoek van Post in om haar landgoed Mattemburgh te bezoeken
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Dat laat onverlet, dat er ‘aan de poort’ extra geselecteerd wordt. Wie op Huis te Lande wil 
komen moet toelatingsexamen doen. Een voorbeeld: het toelatingsexamen voor het school-
jaar 1975/1976 vindt plaats op 10 juni 1975. De kandidaten moeten de cijfers van hun laat-
ste rapporten, inclusief het overgangsrapport, laten zien. Om 9.00 begint het schriftelijk 
examen in rekenen, Nederlands – er moet een kort opstel worden geschreven – en Engels. 
Bij het laatstgenoemde vak wordt gevraagd een Engelse tekst in het Nederlands te vertalen. 
Vanaf 13.00 uur worden de kandidaten mondeling getoetst op tekstbegrip in Nederlands 
en Engels. Daarna sluiten Post en Oudshoorn, adjunct-directeur, af met een ‘oriënterend 
gesprek’ van ongeveer een kwartier waarin de motivatie van de kandidaat wordt gepeild. 

De nieuwe wet schrijft het mbo en hbo enkele algemeen vormende vakken voor, zoals Nederlands 
en lichamelijke oefening. Voor agrarische mbo- en hbo-scholen worden vakken als wiskunde, na-
tuurkunde, biologie en scheikunde verplicht gesteld, omdat die de verschillende vakopleidingen 
ondersteunen. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen stuurt vanaf 1968 mee, maar doet 
dat achter de schermen. Landbouwonderwijs vult, zoals vanouds, het onderwijs op agrarische 
scholen verder in en doet dat, eveneens als vanouds, tot in de details. De financiering hangt er 
immers mee samen. 

Post voorziet ingrijpende gevolgen van deze onderwijsvernieuwing voor haar school, zoals een 
nog grotere toeloop van leerlingen. Ze vraagt bij de inspecteur van Landbouwonderwijs, ir. P. 
Doornbos, in november 1967 per 1 augustus 1968 een assistent-directeur aan. Haar eerste adjunct 
is de biologe mevr. drs. M.A. (Marietje) Hofdijk. Zij neemt de biologielessen van Post over en 
maakt de roosters. Later helpt zij ook bij het op orde brengen van de schoolbibliotheek. Het liefst 
ziet Post aan het begin van het nieuwe schooljaar ook een conciërge-amanuensis in dienst treden 
voor conciërgewerk en om het toezicht op de stookinstallaties van de twee tuinlieden over te ne-
men. Ze beseft dat Huis te Lande voor het vervullen van dit wensenlijstje eigenlijk te klein is, maar 
probeert Doornbos te overtuigen door de veronderstelling dat de school in de nabije toekomst 
nog verder zal groeien. In 1968 melden zich inderdaad veel meer eerstejaars aan en na een kleine 
inzinking is vanaf 1972 de groei spectaculair.

De schoolbibliotheek krijgt steeds meer gewicht. Ati Groeneweg, Nel Drijver en Marietje Hofdijk (van links naar rechts) leveren daaraan 
een belangrijke bijdrage (foto: jaartal onbekend)
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Er verandert op Huis te Lande nog meer: tot dan toe volgen meisjes die lerares in het nijver-
heidsonderwijs willen worden of bij de ‘Stichting Voorlichting ten Plattelande’ willen gaan werken 
pedagogiek en psychologie, maar deze vakken moeten ten gevolge van de Mammoetwet worden 
geschrapt. Vanaf 1 augustus 1968 valt de opleiding tot leraar tuinbouwvakken onder het hbo en 
moet men minstens havo hebben om tot het bijbehorende examen toegelaten te kunnen worden. 
De meeste leerlingen op Huis te Lande voldoen daar niet aan. Maar er is een overgangswet: meisjes 
met een mindere vooropleiding dan havo die in 1967 op school gekomen zijn, mogen nog wél het 
begeerde examen afleggen. Post doet haar uiterste best om nog zoveel mogelijk leerlingen – en 
oud-leerlingen! – van deze mogelijkheid gebruik te laten maken. Er komt een ‘creatieve’ oplossing 
in de vorm van een buitenschoolse cursus pedagogiek en psychologie. Voor extra biologielessen 
kunnen de toekomstige leraressen terecht bij het ‘Museum voor Onderwijs’, nu het ‘Museon’.

Typerend voor de periode na de invoering van de Mammoetwet, is dat middelbare scho-
len (voor beroepsonderwijs) eindeloos delibereren over de weging der resultaten. Huis te 
Lande vormt hierop geen uitzondering. Er is een beperkt aantal verplichte examenvakken: 
zeven voor de at-richting en zes voor de t-richting. Een vraag die regelmatig terugkeert en 
steeds verschillend wordt ingevuld is: ‘Tellen schoolonderzoeken mee voor het diploma en, 
zo ja, op welke wijze?’ De Examenregeling 1978 geeft bijvoorbeeld aan, dat de resultaten van 
schoolonderzoeken en die van het schriftelijk examen samen worden genomen en dat het 
gemiddelde daarvan als eindresultaat geldt.

Lijndiagram van het aantal aanmeldingen van 1907 tot en met 1986
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Het diploma van Huis te Lande moet voortaan voor de richtingen ‘bloemsierkunst’ en ‘aanleg en 
onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’ voldoen aan de eisen van de Vestigingswet Bedrij-
ven en de Vestigingswet Detailhandel. Aan erkenning in de geest van de Vestigingswet Detailhandel 
worden steeds hogere eisen gesteld. Zo is bijvoorbeeld vanaf 1984 het vak commerciële economie 
verplicht. Dit dient als achtste examenvak op het diploma onder ‘aantekeningen’ te worden vermeld, 
buiten de zeven verplichte vakken van de at-richting. Daardoor stijgt het einddiploma van Huis te 
Lande in waarde. Leraren, overig personeel, leerlingen en oud-leerlingen – de oud-leerlingenver-
eniging heeft op Huis te Lande traditiegetrouw een sterke stem in het kapittel – lopen tegen dit soort 
vernieuwingen te hoop. Zij betreuren het kleinere aandeel van de praktijkvakken in het geheel. 
Post weet hen te overtuigen van de voordelen die deze vernieuwing heeft. Namelijk deze: voortaan 
kunnen afgestudeerden doorstromen naar het HBO en ze kunnen gemakkelijker een eigen bedrijf 
beginnen. Bovendien is het verdwijnen van een oud programmaonderdeel als het bijhouden van de 
tuin en de composthoop, elke morgen van 8.30 tot 9.30 uur, beslist geen verlies voor hen.
De leerlingen juichen uiteraard de vrije zaterdag toe, nu ze op die dag niet langer het onderhoud 
van de tuin hoeven te doen. Dat werk komt nu op het bordje van de tuinlieden te liggen.

Door de Mammoetwet krijgen theorievakken meer accent. De kwaliteit van het praktisch onder-
wijs blijft echter hoog, onder Post en daarvoor al onder Casparé. Dit is onder andere te danken aan 
wat in 100 jaar tuinbouwonderwijs Rijswijk de ‘bende van drie’ wordt genoemd. Deze geuzennaam 
betreft een drietal docenten: de heren Van der Salm (bloementeelt), Blom (groente- en fruitteelt) 
en Smit (sierteelt).90

Ondanks alle onderwijsvernieuwingen blijft plantenkennis hoog in het vaandel staan
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Post presenteert haar school via folders, circulaires en overige vormen van reclame als een A-op-
leiding, die in vergelijking met een B-opleiding zwaarder is, meer verdieping geeft en drie leerjaren 
voorschrijft. Halverwege de jaren zeventig – inmiddels blijkt naast ‘bloemsierkunst’ ook ‘aanleg en 
onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’ een erkende vakopleiding waar de school voor op-
leidt – heeft het driejarige curriculum een fijnmazige opbouw gekregen, mede mogelijk gemaakt 
doordat er inmiddels per leerjaar meerdere klassen zijn.
Het eerste jaar biedt nog steeds een algemene oriëntering op alle tuinbouwvakken, maar meisjes 
die bij aanmelding al weten dat zij zich verder willen bekwamen in ‘aanleg en onderhoud van tui-
nen en groenvoorzieningen’ worden meteen in de zogenaamde t-klas geplaatst. Daar heeft men 
twee extra uren tuintekenen op het lesrooster staan. Deze meisjes kunnen in de tweede klas weer 
terug naar de at-richting, als ‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’ hen toch 
niet ligt. Het omgekeerde is niet mogelijk. Wie aan het eind van het eerste jaar definitief voor de t-
richting kiest, heeft in het tweede en derde jaar vooral dat vak op het lesrooster staan. Voor de ove-
rige meisjes geldt de at-richting, een voortzetting van het ‘brede programma’ van het eerste jaar, 
verrijkt met een vleugje ‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’. Deze leerlingen 
hebben bij de overgang naar het derde jaar de keuze tussen óf voortzetting van de at-richting óf 
‘bloemsierkunst’. Men studeert dus af in de at-richting ‘algemene tuinbouw’, ‘bloemsierkunst’ of 
‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’. De laatste twee leveren een vakdiploma 
op dat aan de bekwaamheidseisen voldoet zoals die in de Vestigingswet Bedrijven zijn vastgelegd. 
Een middenstandsdiploma is daarbij niet meer vereist.

De examenopdracht voor ‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’ wordt vaak op het schoolterrein zelf uitgevoerd 
(foto: 1982)
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De inhoud van het onderwijs wordt aantrekkelijker gemaakt, werkvormen worden uitdagender. 
Een voorbeeld is het eindexamen ‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’. Vanaf 
1918 heeft dit al de vorm van een project gericht op iets concreets. In 1979 moeten de examinan-
ten een plan maken voor de inrichting van een tuin, onder andere voor het Rijswijkse bejaarden-
centrum ‘Onderwatershof ’. De specifieke vorm van het gebouw maakt een reeks afzonderlijke 
tuinruimten mogelijk en dat levert diverse opdrachten op waaruit gekozen kan worden zoals een 
verblijfstuin, een voortuin, een entreepartij enzovoort. Het terrein moet opgemeten worden met 
gebruikmaking van sjalons en piketpaaltjes en de gegevens dienen op schaal in een ontwerpteke-
ning verwerkt worden. Er moeten profiel- en detailtekeningen worden gemaakt. Naast een be-
plantingsplan horen er suggesties bij voor bestrating en bouwkundige elementen zoals muurwerk 
of kolommen metselen tot alles wat daarbij nog meer komt kijken.. Men dient een hoekprisma 
en waterpas te kunnen gebruiken. Zelfs een dictee hoort bij dit examen, want wetenschappelijke 
plantennamen moeten immers foutloos worden geschreven. Alle onderdelen worden vooraf in het 
lesprogramma geoefend. Leerlingen leren tuinaanleg met alles erop en eraan, van spitten, vijvers 
graven, stenen bikken, cement maken, muurtjes of kolommen metselen en nog veel meer. Prak-
tisch leren is hét kenmerk van Huis te Lande! 

De communicatie krijgt eveneens aandacht: er komt een huisorgaan onder de ludieke titel Kom-
post. De leerlingen willen een soort schoolblad uitgeven waarin ze medeleerlingen kunnen wijzen 
op leuke films, toneelstukken enzovoort. Een enkele leraar maar vooral de leerlingen voeren de 
redactie. Na het vertrek van Post verandert de naam in Compost.
 
Nieuw is ook het fenomeen ‘schoolraadvergaderingen’. Bij Post rijpt in de loop van 1972 het plan 
een soort schoolraad in te stellen. Inspraak is één van de vruchten van de studentenrevoltes, die 
van Parijs in mei 1968 voorop. Post motiveert haar idee als volgt: om te voorkomen dat belangrijke 
informatie niet, ten dele of zelfs foutief overkomt, is het goed om met alle betrokkenen school-
zaken door te spreken. Vanaf 1973 begint de schoolraad te functioneren. Alle klassen zijn erin 
vertegenwoordigd, evenwichtig verdeeld over de verschillende studierichtingen. Verder nemen er 
twee docenten zitting in, alsmede één van de tuinlieden en iemand namens het administratief en 
huishoudelijk personeel.

Sterk is Post in verbinding zoeken, ze is een echte ‘netwerker’. Onderwijsopdrachten stemt ze met 
haar lerarenteam zoveel mogelijk af op de realiteit. Ze participeert in allerlei organisaties die voor 
de school van betekenis kunnen zijn. Daarom overlegt ze regelmatig met directeuren van andere 
middelbare tuinbouwscholen. Vanwege haar specialisme plantenziekten neemt ze deel aan een 
landelijke werkgroep die aan dit vak vorm wil geven. Deze schrijft in april 1974 onder andere het 
ontwerp Leerstofaanduiding omvattende het vak planteziektekunde voor de M.Tu.s.91

Ook initiatieven ter plaatse hebben haar belangstelling. Zo wordt op 16 mei 1968 de afdeling 
Rijswijk van de KMTP, kortweg ‘De Maatschappij’ genoemd, opgericht. Zij neemt plaats in het 
afdelingsbestuur en helpt op die manier mee om de doelstelling van deze landelijke organisatie te 
verwezenlijken: het bevorderen van kennis van en liefde voor planten en bloemen. Een voorbeeld: 
in september 1977 houdt de Rijswijkse afdeling van de KMTP, tegenwoordig Groei & Bloei gehe-
ten, haar negende Floraliashow. Huis te Lande en plaatselijke bloemisten doen mee, maar ook veel 
schoolkinderen brengen trots hun zelfgekweekte bloemen en planten naar de hal van het stadhuis. 
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Daar kunnen belangstellenden genieten van een kleurrijk, fleurig en geurig geheel. Een ander, 
tot de verbeelding sprekend voorbeeld: de leerlingen Heidi van Rijn en Karin Carstens verzorgen 
liefdevol een zogenaamde ‘Cecil Park’ orchidee die vervolgens wordt ingezonden naar de show 
‘Holland Orchidee’, begin maart 1983 in de veiling van Bleiswijk. Met een geschatte waarde van 
zo’n slordige ƒ 22.000 blijkt het de kostbaarste plant van de tentoonstelling!
Post stimuleert omgekeerd ook ijverig de betrokkenheid van derden bij de school. Ter bevordering 
van goede contacten met de gemeente Rijswijk wordt bijvoorbeeld de adjunct-directeur van Ge-
meentewerken in het schoolbestuur gevraagd. 

Inmiddels is Huis te Lande een middelgrote school geworden. Post stuurt op 6 augustus 1978 een 
briefje naar Landbouwonderwijs met de verplichte opgave van de te verwachten leerlingen in het 
schooljaar 1978/1979.

   alg. richting  a en o   totaal
 
 klas 1    60          30    90
 klas 2    55     30    85
 klas 3    58     32    90
 totaal       255

Cisca Houdijk (links) en Kim Keuris doen de administratie (foto: Ant Post)
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Het team is navenant uitgebreid en 
telt in totaal achttien part- en full-
time docenten. Eén daarvan, Wim 
Oudshoorn, is adjunct-directeur. 
Er zijn drie tuinmannen: Molenaar, 
Zevenbergen en Van den Dries, de 
laatste twee zijn tevens assistent-
praktijkleraar. De school heeft verder 
een conciërge, de heer Hamstra, een 
administratrice, een administratief 
medewerker en twee personen voor 
huishoudelijke hulp. 

Naast het leiden en vertegenwoordi-
gen van de school als directrice blijft 
Post met overtuiging lesgeven. Plan-
tenziekten, het vakgebied van haar 
promotieonderwerp, is echt haar 
ding. Birgit Sas: ‘Vol vuur kon ze 
erover vertellen. De gangen van mi-
neerders liet ze je zien.92 Een blaadje 
met een beestje, daar kon ze vol over-
gave naar kijken’.  

Wim Oudshoorn spreekt de genodigden toe tijdens het 70-jarig jubileum 
van de school in 1977

Huis te Lande beschikt over diverse tuinbouwmachines, waaronder een grondfrees (geheel rechts)
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Materiële vernieuwing
Post vindt al bij haar komst in 1963 dat Huis te Lande ook materieel aan vernieuwing en uitbrei-
ding toe is.  Ze weet daarbij de inspecteur van Landbouwonderwijs Doornbos aan haar kant. Er 
komt bijvoorbeeld een nieuwe frees, waarmee in korte tijd een groot stuk grond kan worden be-
werkt. Ook het schoolgebouw is aan vernieuwing toe. Het gebouw uit 1954 met drie klaslokalen 
en een lerarenkamer voldoet niet meer en er is meer ruimte nodig. De leerlingen stromen toe! 

In 1973 melden zich zestig belangstellenden aan: vijf uit Rijswijk, negentien uit Den Haag en de 
overige uit de rest van Nederland. Er moet een nieuw schoolgebouw komen voor ongeveer hon-
derd leerlingen. Voor dat doel onderhoudt Post goede en intensieve contacten met Jan Droog van 
de gemeente Rijswijk en lid van de JHS.
Post gaat met een architect langs tal van tuinbouwscholen in het land om zich een beeld te vormen 
waaraan een ideaal schoolgebouw moet voldoen.
Intussen moeten er, wat de leslokalen betreft, noodverbanden worden gelegd. Gedacht wordt aan 
een ‘rijdend lokaal’. Salon en Wagenbouw stuurt op 31 mei 1966 een tekening van een stacaravan 
voor vijfentwintig leerlingen. Het college van B en W Rijswijk verleent nog geen maand later zijn 
goedkeuring.

In 1968 worden plannen voor nieuwbouw ingevoerd. Helaas gaat de bouw niet door, omdat ten 
gevolge van de Mammoetweg het leerlingenaantal daalt en er bezuinigd moet worden bij Land-
bouwonderwijs. Overigens, naar later blijkt, een tijdelijke teruggang. Er komt wel een stacaravan 
met een lokaal, een lokaal in Huis te Velde en een leslokaal extra op de zolder van de oranjerie, 
waar op de begane grond al een handvaardigheidsruimte is ingericht.
Op die zolder worden de meisjes en hun docent een keer opgeschrikt. Post: ‘In de kelder van de 
oranjerie stond een oude kachel die door de tuinman werd gestookt en wel eens plofte. Op een 
keer gebeurde dat toen er boven les werd gegeven. Ik heb toen een brief geschreven aan Land-
bouwonderwijs dat ik de verantwoordelijkheid niet wilde nemen als er brand uit zou breken’. 

Lesgeven in de oranjerie blijkt dus niet langer verantwoord ‘in verband met brandgevaar en ko-
lendampen’. Daarom wordt per 1 september 1966 een tekort voorzien van twee leslokalen, beter 
gezegd drie omdat Post een jaar later met parallelklassen wil beginnen. De toestand mag nijpend 
worden genoemd! 

Plattegrond ‘rijdend lokaal’
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In 1970 wordt eindelijk goedkeuring verleend voor nieuwbouw. Architectenbureau Rothuizen-
Visker ontwerpt. In februari 1972 is het ontwerpplan gereed, maar … gaat de ijskast in ten gevolge 
van een bestedingsbeperking bij het Rijk. Pas in het voorjaar van 1973 wordt goedkeuring verleend 
voor systeembouw. Er volgen nog gesprekken met de welstandscommissie van de gemeente Rijs-
wijk. In november 1973 wordt het ontwerp goedgekeurd, volgt een offerte van Flexibouw en komt 
uiteindelijk de bouwvergunning af in februari 1974. De bouw kan beginnen. Er komen zes lokalen 
voor theorie- en praktijklessen, een kleedkamer met douches, kantine, administratieruimte en een 
docentenkamer. Op 24 september 1975 wordt de nieuwe school geopend.93  
Bij de opening van de school ontving het bestuur van de familie Hingst een houten replica van het 
bekende motto ‘Zien groeien doet groeien’. Dit bord wordt bevestigd in de entreeruimte van het 
nieuwe schoolgebouw.

De opening van het nieuwe schoolgebouw wordt uiteraard met bloemstukken opgeluisterd

De nieuwbouw wordt ook in de gaten gehouden vanuit de hoogte
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Er wordt een hele feestweek aan besteed! Het voorbereidingscomité laat niets aan het toe-
val over. Post blijkt een uitstekende regisseur. Ze stuurt eigenhandig getypte persberichten 
naar Het Vaderland, Haagsche Courant, Het Binnenhof, De Posthoorn, Rijswijkse Courant, 
Groot Rijswijk enzovoort. Op 24 september 1975 wordt het gebouw officieel geopend, níet 
door een prinses of andere hoogwaardigheidsbekleder, maar door de al eerdergenoemde L. 
Hingst-Reynvaan uit Bilthoven, een aangetrouwde nicht van Jacoba. De genodigden wor-
den ontvangen door leerlingen die gestoken zijn in ‘tuingewaden’ uit 1907. Er is een ex-
positie van oude schoolfoto’s. Het Nederlandse Zuivelbureau verzorgt de borrelhapjes en 
stelt ‘kaasmeisjes’ beschikbaar om die uit te serveren. Natuurlijk zijn er diverse sprekers. Zo 
spreekt er iemand namens de oud-leerlingenvereniging en biedt ƒ 1.500 aan, bestemd voor 
een geluidsinstallatie in het overblijflokaal. Post is als laatste aan het woord. In haar mi-
nutieus voorbereide toespraak refereert ze aan de eerste vrouw van Huis te Lande: ‘Vooral 
op het gebied van de geschiedenis van de tuinkunst lag haar belangstelling. Zij legde een 
grote verzameling aan van afbeeldingen vàn en gegevens òver de Nederlandse kastelen en 
buitenplaatsen met de bijbehorende tuinen. Het onderwijs in de tuinkunstgeschiedenis dat 
zij de leerlingen met veel enthousiasme gaf, werd na haar aftreden voortgezet en verder uit-
gewerkt door mejuffrouw Rens Boon en mevrouw Chabot. De “Wegwijzer van historische 
tuinen in Nederland” werd enkele jaren geleden door mevrouw Chabot uitgegeven onder 
auspiciën van onze school. Het verschijnen van deze Wegwijzer mag gezien worden als een 
“hommage” aan deze vrouw Jacoba Hingst die als één van de eersten de belangstelling voor 
de Nederlandse tuinen o.a. door haar onderwijs heeft gestimuleerd’.
Twee dagen later is er een spetterend middag- en avondprogramma, mét cabaret, voor le-
raren, leerlingen en oud-leerlingen. Van 19.00 tot 20.00 uur is er een ‘wandelend broodje’, 
gevolgd door ‘muziek, dansen, wijn en kaas’ tot maar liefst 1.00 uur in de vroege morgen!

Helaas!
De nieuwe school blijkt met zo’n 180 leerlingen al direct te klein. Er komen in het jaar van opening 
niet twee maar drie eerste klassen! Post in Het Binnenhof van 23 september 1975: ‘Het lijkt erop 
dat de stijgende interesse voor de natuur velen ertoe brengt zich voor dit onderwijs op te geven’. 
Ze voegt eraan toe, dat de verbetering van het tuinbouwonderwijs zeker ook aan de Mammoetwet 
te danken is. De invoering van vreemde talen in het vakkenpakket heeft immers een gunstige in-
vloed op de toekomstmogelijkheden van de leerlingen.  
Het loopt dus storm. Directrice en Raad van Bestuur vragen zich af: houden we het aantal klassen 
op 3-2-2 of laten we het 3-3-3 worden? Dat laatste wordt het. Het oude schoolgebouw van 1954 
zou opslagruimte worden, maar het blijft nog even in gebruik. Er moeten twee klaslokalen bij ko-
men, één in 1976 en één in 1977. Aan Flexibouw wordt gevraagd een uitbreidingsplan te maken. 

Verdere vernieuwingen
Gewoonlijk wordt op Huis te Lande bij nieuwbouw ook meteen de tuin onder handen genomen 
zoals ook in 1954 gebeurt. Deze keer pakt men het groot aan, te beginnen met bodemkundig on-
derzoek door Grontmij B.V. Dit levert gegevens op over de waterhuishouding en profielopbouw 
van het gehele terrein. C. Bannink, leraar bodemkunde, adviseert over cultuurtechnische maatre-
gelen. Die worden in 1974 uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rijswijk. Het gaat daarbij 
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om het graven van watergangen, het ophogen van het terrein, het aanbrengen van een drainage- 
en infiltratiesysteem, bewerking en bemesting van de grond en padenaanleg. Brandsma-De Bae-
re, tuin- en landschapsarchitecten, stelt een structuurplan op met richtlijnen voor de inrichting 
van de tuin. Het ontwerp wordt afgestemd op de vorm van het semipermanente schoolgebouw. 
Volgens het beplantingsplan van A.O. de Baere plant de school zelf een windsingel aan. Verder 
besteedt men aandacht aan toegangspaden, het realiseren van ‘sortimentstuinen’ waaronder een 
rosarium in de voortuin, de inrichting van de patio die bij het overblijflokaal aansluit, een parkeer-
plaats achter de oranjerie en uitbreiding van de fietsenstalling.

Tezelfdertijd wil de Raad van Bestuur de villa, ooit het trotse hoofdgebouw van Huis te Lande, 
met het erf en de tuin verkopen. Maar de transactie met betrekking tot de grond is ‘een moeilijke 
kwestie momenteel’ vermeldt het verslag van de db-vergadering van 24 november 1975. Wat is het 
geval? De grond, circa 1.278 m2 inclusief 46 m2 wateroppervlak van de aangrenzende sloot, moet 
worden vergoed aan het Ministerie van Landbouw. Het ministerie vraagt op grond van een taxatie 
ƒ 96 per m2, de Raad denkt aan slechts ƒ 10. Dat bedrag is gebaseerd op een eerdere uitruil van 
grond. In de Raad wordt het voorstel geopperd om met de heer Van der Schans van het ministerie 
in gesprek te gaan om de verschuldigde vergoeding zo veel mogelijk omlaag te krijgen. Met het 
geld dat resteert na verkoop van de villa en betaling aan het ministerie kunnen in ieder geval uit-
gaven gedaan worden die op dat moment noodzakelijk zijn. Uitbreiding van de school zal immers 
veel geld gaan kosten en in de tuin moeten druivenkassen en platglas worden vervangen die op 
instorten staan. Voor de nieuwe kassen wordt een stukje van de boomgaard opgeofferd. Er komen 
ook nieuwe bloemen- en groentekassen, alsmede een nieuwe praktijkloods. Hierin kunnen de 
leerlingen in de winter en bij slecht weer oefenen in grondbewerking en tuinaanleg.

De bouw van de nieuwe loods is in volle gang (foto: Ant Post)
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Intussen hangt Huis te Lande het zwaard van Damocles boven het hoofd. In verband met het be-
stemmingsplan Julianapark lijkt de gemeente Rijswijk aan woningbouw te denken. Groot Rijswijk 
schrijft op 28 maart 1974: ‘Enige nieuwbouw is niet te vermijden. Zo krijgt de Tuinbouwschool 
voor meisjes Huis te Lande, een nieuw onderkomen, maar ook hier is weer aan het nut voor ’t 
algemeen gedacht: mét wandelpark’. Nieuwbouw zal er niet komen. De school blijft, maar de villa 
wordt eind 1975 als woning en kantoorruimte verkocht aan de heer Redelaar uit Rijswijk. De bij-
behorende grond, bijna 1300 m2 inclusief 46 m2 water, moet aan Landbouw worden terugbetaald. 
De financiële verplichtingen tussen het ministerie en de school zijn ingewikkeld en luisteren nauw. 

Op 28 november 1975 geeft het Ministerie van Landbouw en Visserij officieel toestemming om de villa te verkopen
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De verkoop van het hoofdgebouw levert in politiek Rijswijk een rel op. Strikt genomen past 
het als woonhuis annex kantoor niet in het bestemmingsplan Julianapark, maar op grond 
van een specifieke bepaling in dat plan dat op economische gronden wijzigingen mogen 
worden aangebracht, stemmen B en W met de verkoop in. Het college vermeldt dat niet in 
de Raad. Drs. G. Hoogslag, raadslid namens de VVD, spuwt vuur en dreigt een motie van 
wantrouwen in te dienen. Hij ventileert overduidelijk: dat is de zoveelste keer dat het Col-
lege de Raad passeert. In de Haagsche Courant van woensdag 18 februari 1976 zegt hij: ‘Ik 
geloof zeer beslist dat de bepaling, die het B en W mogelijk maakt zonder tussenkomst van 
de raad een verandering in het bestemmingsplan aan te brengen, bewust door het college is 
aangebracht om deze wet (Wet op de Ruimtelijke Ordening – red.) te ontduiken’. Bovendien 
is Hoogslag van mening dat de adjunct-directeur van Gemeentewerken, die ook in het be-
stuur van de school zit, bij de verkoop van het hoofdgebouw bemiddeld heeft. Post noemt 
dit in een daaropvolgend krantenartikel pertinent onwaar: ‘Toen op een gegeven moment 
het plan voor de verkoop ontstond, hebben we een makelaar in de armen genomen, die 
de verkoop zou regelen. Vier gegadigden hebben zich toen gemeld’. Geen vermenging van 
functies dus, is haar boodschap.

De oude pakschuur, het houten huisje waarin Casparé vanaf de oorlog heeft gewoond, wordt weer 
ontmoetingsruimte voor de leerlingen, bijgenaamd ‘’t Houtvat’. Er worden zelfs gekraakte meu-
beltjes naar binnen gesjouwd en de ramen worden gestoffeerd met gordijnen. In 1977 wordt het 
pand gesloopt. 

Extra bijdragen
In de jaren van Post wordt het onderwijs op Huis te Lande volledig gesubsidieerd door de over-
heid, maar daar komen voor leerlingen/ouders nog aanzienlijke kosten bij. Voor het schooljaar 
1978-1979 is dat een aanvullende bijdrage van ƒ 125 aan de Stichting Huis te Lande.  Boeken en 
overige leermiddelen komen in dat schooljaar op zo’n ƒ 500, excursiegeld op ƒ 240. Voor ‘logies-
kosten praktijkscholen’ is ƒ 60 verschuldigd en als bijdrage aan de collectieve ongevallenverzeke-
ring wordt ƒ 10 in rekening gebracht. Tenslotte moet een contributie worden betaald van ƒ 15 voor 
het verplichte lidmaatschap van de leerlingenvereniging.
In 1967 wordt een schoolfonds gesticht voor het financieren van niet-subsidiabele uitgaven, zoals 
aanschaffingen voor de koffiekamer, uitgaven voor vrijetijdsbestedingen en bijzondere leermidde-
len. Door de enorme groei van het aantal leerlingen in de jaren zeventig overtreffen de inkomsten 
vele malen de uitgaven. Geld waar (nog) geen bestemming voor is wordt belegd. Dat bedrag loopt 
gestaag op.  

Opheffing internaat
In de tijd van Post wonen heel wat meisjes op kamers in Rijswijk en omgeving of zijn ergens in de 
kost. Sommige leerlingen komen van ver, uit Groningen bijvoorbeeld. Enkele leerlingen hebben 
een zolderkamer in de villa, één woont bij familie Van den Dries op zolder en enkelen bewonen 
Huis te Velde. Huis te Lande is school én internaat. 



5. PERIODE ANT POST (1963-1983) 

181

De huishoudster, mevrouw Lager-
wey, woont eveneens in de villa, 
mét haar dochter. Ze kookt voor 
zo’n twintig leerlingen, meisjes op 
kamers in Rijswijk inbegrepen. De 
warme maaltijd wordt om 12.00 
uur gebruikt. Als mevrouw Lager-
wey vanwege haar leeftijd vertrekt, 
ontbreekt het geld om een nieuwe 
huishoudster aan te trekken.
Post twijfelt aan de brandveilig-
heid van de internaatruimten en 
laat die door de gemeentelijke 
brandweer van Rijswijk onderzoe-
ken. Deze constateert op zolder het ontbreken van een ‘redelijk voldoende tweede vluchtgelegen-
heid naar de begane grond buiten het gebouw’.94 Conclusie: het gebruik van de zolder van het 
hoofdgebouw moet ‘ten sterkste worden ontraden’. Maar dat ‘ontraden’ gaat geleidelijk een ernstige 
vorm aannemen. Op 1 maart 1965 schrijft Post aan de secretaris van de Raad van Bestuur, me-
vrouw Gorter, dat de kamertjes op de zolder van de villa zijn afgekeurd. Er is onvoldoende vlucht-
gelegenheid en het laten aanbrengen daarvan is te duur. ‘Ik heb de ouders een briefje geschreven 
en het aan de meisjes verteld. Het was geen prettige boodschap maar ze namen het nogal laconiek 
op.’
In 1968 komt de zaak in een stroomversnelling. Op last van de brandweer moet aan de buitenkant 
van het gebouw een brandtrap worden aangebracht. ‘Dit is de kat op het spek van Rijswijkse jon-
gens binden!’ meent Post. Ze wil deze verantwoordelijkheid niet op zich nemen en het internaat 
wordt opgeheven. De internen, zelfstandiger dan ooit, gaan nu nog alleen in de kost of op kamers.

Gesprekken en toekomst
In de tijd van Post is de schoolge-
meenschap nog overzichtelijk en 
neemt ze alle tijd voor persoonlijke 
gesprekken met de leerlingen. Vaak 
gaan die over hun toekomst. Post: 
‘Ik gaf dan aan dat, als ze niet zou-
den trouwen, ze een baan moesten 
zoeken waar ze echt plezier in had-
den. Eén oud-leerlinge van mij is 
hortulana geworden in Leiden. Toen 
ze in 2013 70 werd is er een sympo-
sium voor haar georganiseerd over 
de tulp. Er is er zelfs een naar haar 
genoemd: Tulipa ‘Carla Teune’. Een 
stevige lilapaarse tulp die lang bloeit’. 

Jarenlang stelt Van den Dries een zolderkamer (achter de grote dakkapel) 
beschikbaar aan internen

Oud-leerling Carla Teune druk in de weer met het 
planten van bollen in de Hortus botanicus Leiden
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Post schrijft talloze aanbevelingsbrieven om oud-leerlingen aan een baan te helpen en ze ontvangt 
ook veel aanvragen om in vacatures te voorzien. De oud-leerlingenvereniging doet actief mee in 
die bemiddeling en stuurt Post onder andere personeelsadvertenties. 
Over het algemeen komen de leerlingen na hun opleiding goed terecht. Er zijn er die ‘echtgenote 
met groene vingers’ worden en in eigen tuin botvieren wat ze op Huis te Lande geleerd hebben. 
Enkelen stromen door naar het hbo of worden lerares of zelfs directeur in het nijverheidsonder-
wijs. De meesten echter vinden werk bij gemeentelijke plantsoenendiensten en in bloemenwinkels, 
tuincentra en handelskwekerijen. Sommigen vinden emplooi op bureaus voor tuinarchitectuur of 
in de reisbranche als organisator of begeleider van tuinreizen. Post: ‘Er zijn ook oud-leerlingen die 
nu tuinenreizen organiseren. De voorzitter van de ‘Nederlandse Tuinenstichting’ is een ‘oud-Huis-
te-Lander’’. Twaalf jaar lang, tot september 2017, is Beline Geertsema-Key het boegbeeld van deze 
stichting. 

Die sterke band met tuinen en tuinreizen verbaast niet, want Huis te Lande haakt al vroegtijdig in 
op de zogenaamde ‘Open-Tuinendagen’ door onder andere de eigen tuin open te stellen. Er gaat 
een sterke stimulans uit van het vak ‘tuinkunstgeschiedenis’, gegeven door mevrouw Taudin Cha-
bot, die in 1960 Renske Boon opvolgt en zelf wordt opgevolgd door Maaike Desmarets. 

In 1947 komt Nel de Raad als leerling op Huis te Lande. Zij volgt ‘tuinkunstgeschiedenis’ bij 
Boon. Alles schrijft zij op in een fors schrift met harde kaft. Ter illustratie plakt ze er tal van 
plaatjes bij en voorziet haar collegedictaat regelmatig van tekeningen. Wat hieruit blijkt is 
de grondige en gedetailleerde aanpak van Boon. Zij begint bij het oude Egypte, schenkt aan-
dacht aan tuinen bij de Assyriërs en Babyloniërs, vervolgt haar weg via Grieken, Romeinen, 
Middeleeuwen, Renaissance, formele Franse tuinen, romantische Engelse tuinen en eindigt 
met de Nederlandse tuinkunst. Het schrift berust bij de familie van De Raad. 

Post maakt oud-leerling Marijke Breukink attent op een vacature
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Bladzijde uit het schrift van Nel de Raad dat uit 1947 dateert
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Taudin Chabot publiceert in 1968 de folder Wegwijzer naar Oud-Hollandse tuinen en schrijft niet 
lang daarna de Iona tuinengids. Daarmee staat zij aan de wieg van een traditie die nadien door 
‘Groei & Bloei’ wordt opgepakt met de publicatie Open tuinen in Nederland. De hoog aangeschre-
ven Open Tuinen Gids wordt jaarlijks uitgebracht door de Nederlandse Tuinenstichting (NTs). 

In de opleiding wordt volop aandacht besteed aan tuinen en tuinhistorie. Post: ‘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 de planten. Dat was een geweldige aanvulling op de leerstof en de leerlingen moesten er 
altijd een verslag over schrijven’.

Identiteit
Vanaf het allereerste begin kenmerkt Huis te Lande zich door een uitgesproken eigen identiteit. 
Casparé, de voorganger van Post, laat zich er al in een interview over uit: ‘Een aparte meisjesschool 
is anders, brengt een andere sfeer met zich mee. Je hoort het van veel oud-leerlingen. Er is een 
hechte onderlinge band. Ook al kent men elkaar niet, omdat men jaren na elkaar op Huis te Lande 
heeft gezeten, als men elkaar ontmoet, klikt het meteen’. 95

Oud-leerlingen laten zich graag positief uit over de warme sfeer op Huis te Lande, wat duidelijk 
naar voren komt in een tweetal interviews. Cyrilla Goeijenbier uit ’s-Gravenzande vertelt bijvoor-
beeld het volgende. ‘We maakten een reis naar Engeland om historische tuinen te bezoeken. Mij 
werd een eenpersoonskamer toegewezen. Ik kan heel goed alleen zijn. Ik voelde dat ik op die ma-
nier ook gezien werd. Er gebeurde toen ook nog iets onverwachts: ik was in Engeland jarig. Dat 
was van tevoren bekend. Mijn klasgenoten hadden van alles meegenomen en kwamen op mijn 
kleine kamer om mijn verjaardag te vieren’.96  
Birgit Bergema-Sas, leerling in de jaren zeventig van de vorige eeuw, verwoordt de bijzondere sfeer 
op Huis te Lande als volgt. ‘Ook al was ik er alleen, ik heb het ervaren als een heel onbezorgde 
tijd. Er was een bepaalde sfeer, je had goede contacten 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 woon-
den. Het was gewoon gezellig. Ik heb het eigenlijk niet als 
een studietijd gezien. Ik vond de opleiding een verleng-
stuk van het genieten van het leven’.97

Ook hebben oud-leerlingen vaak dierbare herinneringen 
aan hun toenmalige docenten. Cyrilla Goeijenbier somt in 
haar interview moeiteloos enkele namen op. ‘Wim Ouds-
hoorn bemoeide zich niet alleen met planten. Hij gaf ook 
lessen bijenteelt en had iets wat je enthousiast maakte. 
Verder denk ik aan meneer Malmberg die bodemkunde 
gaf. Hij was een lieve, rustige man, die gek was op zijn 
veldspaatjes, kiezel en wat maar in de bodem zit. Het ple-
zier 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 

Cyrilla Goeijenbier viert in haar eenpersoonskamer in het Calverley Hotel te Turnbridge Wells 
haar verjaardag tijdens de excursie naar Engeland (foto: omstreeks 1975)
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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.’
Birgit Sas zegt in haar interview over ‘plantenman’ Wim Oudshoorn:

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 betrokken 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 wijnflessen 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 aandacht voor je. Daaruit bleek zijn betrokkenheid.

En diezelfde docent weet op zijn 
beurt het eigene van de school 
zelf heel bondig onder woor-
den te brengen. ‘Huis te Lande is 
meer dan een school, het is een 
beleving’. En wat te doen met de 
dierbare herinneringen aan Huis 
te Lande? Wim Oudshoorn raadt 
de dames aan: ‘Bewaar ze in een 
groen doosje en doe het dekseltje 
af en toe open om ervan te genie-
ten’.

De leerlingen kunnen onderling 
goed met elkaar door één deur. 
Dat blijkt ook uit verhalen van 
oud-leerlingen die terugblikken 
op hun jaren op Huis te Lande. Buiten schooltijd om ondernemen ze van alles en nog wat, zoeken 
elkaars gezelschap op of knopen vriendschappelijke banden aan. Cyrilla Goeijenbier: 

We hadden vaak excursies. We gingen bijvoorbeeld voor het vak bloemsierkunst naar Mo-
bach, een pottenbakkerij in Utrecht. Toneelstukken woonden we bij. Met de hele klas or-
ganiseerden we weleens een weekendje weg, zoals naar mijn klasgenoot Dorien te Bok-
kel. Haar vader had een grote boerderij 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. We gingen naar een kaasmakerij of naar het moerasgebied op 
de grens van Nederland en Duitsland waar zeldzame 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.

Pottenbakker aan het werk bij Kunstaardewerkfabriek Mobach, nu Mobach Kera-
miek, te Utrecht
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Feesten en vieringen
Bij die eigen identiteit horen feesten en vieringen. Huis te Lande kent daarin een levendige traditie. 
Zoals eerder beschreven wordt er al onder Casparé veel werk van gemaakt. Leerlingenvereniging 
‘Pomona’ haakt hierop in en organiseert mee.

Pomona, genoemd naar de Romeinse godin van de boomvruchten, geeft een vrolijke noot 
aan de identiteit van Huis te Lande. Ze organiseert schoolfeesten, doet iets met Valentijns-
dag, verzorgt een stand in de hal van de school tijdens open dagen, geeft presentjes aan 
afgestudeerde leerlingen, draagt bij aan het sinterklaas- en kerstfeest en participeert in de 
organisatie van de schoolkampen. 

Op de eerste plaats komt met stip het ‘herfstfeest’ in de jaren zestig en zeventig, een voortzet-
ting van wat Casparé begon. De leerlingen en hun partners verschijnen dan in avondkleding, de 
dames in het lang met dito handschoenen, de heren in smoking. Van die heren moeten er heel 
wat ‘ingevlogen’ worden. Ze worden gerekruteerd onder broers, het Delftse studentencorps en 
tuinbouwscholen uit de omgeving. Dansen is een vast onderdeel. In het schoolgebouw wordt de 
scheidingswand tussen twee lokalen verwijderd om een ruime ‘zaal’ te creëren. In de beginjaren 
van Post zitten Casparé en zij op een tuinbankje in de feestruimte en stellen de leerlingen hun 
partners aan hen voor. Op Huis te Lande houdt men van stijl en staan goede omgangsvormen 
hoog in het vaandel. 
De chique feestkleding wordt op enig moment vervangen door slobbertruien en spijkerbroeken 
met ‘modegaten’ en ‘slijtagerafels’. Post: ‘In die feesten zag je de verandering van de tijden: de ja-
ren zeventig met de langharige vriendjes, een zo vies mogelijke outfit en later met bands als ‘Doe 
maar’’. 
Eén feestelijke gebeurtenis staat diep in haar geheugen gegrift. ‘Heel bijzonder was dat onze school 
ter gelegenheid van de 60e verjaardag van koningin Juliana werd uitgenodigd om bij het defilé op 
30 april 1969 een heel grote ‘60’ van witte planten te komen leggen op het gazon van Soestdijk’. Na 
afloop van het defilé werd Post uitgenodigd een glaasje sherry te drinken met de jarige koningin.

In 1980 bij de inhuldiging van koningin Beatrix is Huis te Lande voor de laatste keer betrok-
ken bij een koninklijke festiviteit: een grote groep leerlingen maakt voor het paleis op de 
Dam in Amsterdam een groot mozaïek van rood-wit-blauwe bloemen.

Op de tweede plaats kan de kerstviering worden genoemd. Deze doet in sfeer en stemming nau-
welijks onder voor het herfstfeest. ‘Dit is vooral de verdienste van Casparé, de tweede directeur 
van Huis te Lande, die van 1937 tot 1963 de scepter zwaait’, zegt Rinus van den Dries, die onder de 
voorganger van Post als tuinman-conciërge aangenomen wordt.98 Dezelfde ruimte waarin tijdens 
het herfstfeest wordt gedanst, wordt nu van een podium voorzien waarop het kerstverhaal wordt 
uitgebeeld. Post: ‘Mijn voorganger Casparé heeft dit spel met de leerlingen nog jaren ingestudeerd. 
Daarna nam een oud-leerlinge, Petra Roest Crollius-van Roosendaal, het over. Maar toen de leer-
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lingen me vertelden, dat het hen niet meer zo aansprak, zijn we er mee gestopt. In plaats daarvan 
gingen de leerlingen naar scholen in de buurt om de kinderen te helpen kerststukjes te maken. 
Daarbij werden ze begeleid door bloemsierkunstlerares Anneke Schilperoord. Daarna kwamen ze 
op school terug voor de kerstlunch die door andere leerlingen werd verzorgd’. Ook na het vertrek 
van Post werd deze traditie voortgezet. 
Cees de Jong, in 1984 als biologiedocent aangesteld, herinnert zich: 

Gedurende een dagdeel werkten 1e jaars leerlingen onder leiding van ouderejaars Bloem-
binden/schikken samen met leerlingen met meervoudige beperkingen van lokale en regio-
nale mytyl- en tyltylscholen aan Kerstvieringen. Daarna kwamen onze leerlingen allemaal 
terug naar school, waar Paul Vesseur en ik een traditionele kerstlunch hadden bereid met 
de beroemde ‘kerstsalade’.

Een geheel andere traditie is de jaarlijkse ontgroening. Ouderejaars munten uit in het verzin-
nen van opdrachten. De nieuwkomers moeten zich bijvoorbeeld in een overall met puntmuts 

Leraren en leerlingen beelden het kerstverhaal uit (foto: 1964)
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steken, doen ochtendgymnastiek en voeren allerlei ludieke opdrachten uit. Ze worden bijvoor-
beeld op pad gestuurd om de schoenen van voorbijgangers gratis te poetsen. Ook worden ze voor 
de schouwburg aan het Korte Voorhout in Den Haag geposteerd om gedichten van ouderejaars 
voor te dragen met een bordje om de hals met de naam van een onkruid. Of ze moeten in Den 
Haag voor het beeld van Johan de Witt een vergiffenisbede uitspreken vanwege de moord door het 
gepeupel, dit ondanks zijn vele verdiensten voor het land. Het kan ook zijn dat ze met een tanden-
borstel naar het Rijswijkse gemeentehuis worden gestuurd om er de vloer mee schoon te borstelen. 
Mevrouw Van den Dries: ‘Er zaten weleens meisjes bij ons op de stoep te huilen. Maar gelukkig 
wordt de ontgroening altijd met een spetterend feest afgesloten’.99

Op een gegeven ogenblik wordt, in overleg met de leerlingenvereniging, het jaarlijkse ritueel van 
de ontgroening afgeschaft.

Tel bij alle feesten de jubilea op – elke vijf jaar een lustrumviering met extra aandacht voor ‘ronde 
getallen’ – en er wordt wat af gevierd! Als de school in 1977 zeventig jaar bestaat wordt dat op 
vrijdag 16 en zaterdag 17 september gevierd. Buiten de geijkte groepen van genodigden zijn ook 
mensen met een beperking welkom. Ze worden op de eerste dag van het feest rondgeleid en gefê-
teerd. Kennelijk wordt er zo vaak op Huis te Lande iets gevierd, dat Landbouwonderwijs per brief 
informeert of het niet wat minder kan met die ‘open dagen’.

Er loopt een rode draad door die feesten en jubilea: het Huis-te-Landelied. De leerlingen zingen 
het graag. Het is een traditie die al onder Hingst begint. De tekst wordt steeds ‘bij de tijd’ gebracht. 
Tonny Speetjens herinnert zich: ‘Soms begonnen de meiden het ook heel spontaan te zingen tij-
dens de praktijkles als ze bijvoorbeeld aan het schoffelen waren. In de tijd na Ant Post werd het 
steeds minder vaak gezongen en is het lied ter ziele gegaan’.

Feest is het ook met regelmaat in herberg ‘’t Nest’, wat verderop aan de Van Vredenburchweg. 
Leerlingen en docenten komen er graag, het is hun stamkroeg. Beheerder Sjaak, een potige vent, 
en Ria, zijn Indonesische vrouw, runnen de tent. Sjaak garandeert de meisjes van Huis te Lande 
een veilig verblijf. Lastposten, met onwelgevallige belangstelling voor jonge deernen, wijst hij de 
deur. Leerlingen en leraren moeten ongestoord kunnen babbelen en van hun drankje genieten.

Jongens aan de horizon
Als de loopbaan van Post als directrice bijna ten einde loopt, speelt de vraag of er jongens op Huis 
te Lande toegelaten moeten worden. Veel leerlingen en docenten, maar ook de oud-leerlingen-
vereniging, zijn tegen. Post is vóór en weet haar adjunct, Wim Oudshoorn, te overtuigen: ‘Zon-
der jongens heeft Huis te Lande geen toekomst’. Ze vindt het te gek voor woorden dat Rijswijkse 
jongens voor ‘bloembindonderwijs’ naar Breda moeten. Post denkt hierbij ook aan het reglement 
van Jacoba Hingst waarin staat dat eens in de dertig jaar moet worden bekeken of de opleiding 
voor de komende tijd nog in een behoefte zal voorzien en wat er aan de werkwijze veranderd moet 
worden.
In politiek Den Haag is er op dat moment een ‘landbouwkamercommissie’ die nadenkt over toela-
ting van jongens op scholen als Huis te Lande en daar discussies over voert. Post stelt het bestuur 
van de leerlingenvereniging voor die vergadering bij te gaan wonen. 
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En dus heb ik een afspraak gemaakt voor de bijeenkomst van die commissie. Je had de ge-
zichten 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’. Zelf heb ik 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 Post is het duidelijk: er zullen jongens komen. Samen met Wim Oudshoorn gaat ze er tegen-
aan en weet leerlingen en leraren ervan te overtuigen dat de school anders geen toekomst heeft. 
Pas onder haar opvolgster zal die wens in vervulling gaan. 

Met pensioen
Nog geen 65 jaar oud gaat Post in 1983 met pensioen onder het motto ‘Je moet het feest verlaten op 
het hoogtepunt’. Ze ziet op tegen alle drukte rond de derde ver- en nieuwbouw. Bovendien denkt 
ze, dat een jongere persoon beter de overgang naar een gemengde school op zich kan nemen. Dat 
zal Marjolijn Pouw worden. Wel verzorgt ze samen met Rob van Seters nog de inrichting van de 
nieuwe school: ze kent immers de leveranciers van vorige nieuwbouw.

Post maakt nog net het vijfen-
zeventigjarig bestaan van Huis 
te Lande mee op 20 augustus 
1982. Bij die gelegenheid speldt 
de directeur van Landbouwon-
derwijs, dr. ir. P. W. Schenk, haar 
een lintje op. Vanaf dat moment 
is ze Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Er is cabaret 
en een prachtige tentoonstel-
ling, Kruid en tuinen. Die wordt 
daarna overgeheveld naar de 
‘Floriade 1982’ in Amsterdam. 
En op een speciale bijeenkomst 
na die tentoonstelling neemt 
Post namens de school uit han-
den van G.J.M. Braks, minister 
van Landbouw en Visserij, een 
eremedaille in ontvangst voor 
de mooie en educatieve inzen-
ding. 
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Het afscheid van Post op vrijdag 8 juli 1983 wordt geheel in stijl gevierd. In Groot Rijswijk staat 
te lezen: ‘Haar laatste dag op school was er één (hoe kan het ook anders) vol bloemen en bloem-
stukken. Bij de ingang stond een prachtige erepoort van laurier- en conifeertakken, getooid met 
manden vol bloemen, opgericht door de leerlingen’.100 Post: ‘Wim Oudshoorn haalde me met een 
koets op’.

Post verhuist bewust van de Steenvoordelaan in Rijswijk naar Den Haag, ‘want ik kon altijd zien 
of er licht brandde op school of dat er een raam openstond. Daar hebben ze mij bij mijn afscheid 
geweldig mee geplaagd, met gedichten waarin ik bijvoorbeeld 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’.

Maar zij wordt níet vergeten. Gerard Molenaar, tuinman en praktijk-assistent, bedenkt de naam 
‘Post Promenade’ voor een laantje op het terrein van Huis te Lande. Eenzelfde eer valt haar beide 
voorgangsters toe met het ‘Jacoba Hingstlaantje’ en het ‘Casparélaantje’.

Post stapt in de koets en Wim Oudshoorn, met colbert, kijkt toe
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Balans
Post loodst Huis te Lande naar de ‘nieuwe tijd’. Ze kenmerkt zich door een zakelijke, professionele 
manier van leiding geven, in het sterke besef dat de romantische kant van Huis te Lande de toe-
komst van de school in de weg staat.

Een andere, meer spontane kant van Post blijft niet onopgemerkt. Oud-leraar Henk Ha-
moen heeft dat nog scherp op zijn netvlies staan: ‘Ik was pas enkele maanden docent op 
Huis te Lande. Ik kwam het voorplein op en zag juffrouw Post languit op de straat liggen. 
Geschrokken rende ik op haar toe. Ze richtte zich half op en liet zien wat de reden was van 
haar positie. Ze was een kruipend insect aan het fotograferen. Ze fotografeerde letterlijk 
alles. Als er ergens gegraven werd, stond ze vooraan om de leidingen ondergronds met de 
camera vast te leggen’. En met zichtbaar plezier vertelt Hamoen nóg een anekdote: ‘Ergens 
in 1979 ging ik met lood in m’n schoenen naar de kamer van juffrouw Post, om haar te 
vertellen over mijn verhouding met een van de leerlingen. Alle gedachten speelden door 
mijn hoofd: ontslag? Leerling van school? Ik vertelde haar dat de verhouding al drie maan-
den duurde en ik ook al kennis had gemaakt met de ouders van de leerling. Tot mijn grote 
verbazing zei ze ‘Wacht even!’ en rende haar kamer uit. Ging ze hulp halen? Terug in haar 
kamer zei ze: ’Je liet me schrikken! Ik dacht dat je je ontslag kwam aanbieden. O ja, ik heb 
jullie verloving aangekondigd op het mededelingenbord’.

Nog een staaltje van spontaan gedrag: met zichtbaar plezier laat Post zich tijdens de ‘kruiwagenrace’ vervoeren. Deze is onderdeel van de 
‘sportdag’ die gehouden wordt voordat de derdejaars na de paasvakantie de stage ingaan
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Post is sterk in het onderhouden van contacten met de juiste personen en instellingen en gaat 
daarbij proactief te werk. Dat maakt de weg vrij voor het aannemen van jongens. Onder haar 
leiding groeit de school en krijgen afgestudeerden in toenemende mate een betaalde baan in het 
onderwijs, de tuinbouw of de bloemisterij. Zodoende levert ze een stevige bijdrage aan vrouwen-
emancipatie en daarbij heeft ze de tijd mee.
Bovendien verdient Post alle lof voor haar archiefvorming. Ze bewaart van alles en nog wat, waar-
onder overzichten van leerlingen, leerplannen, ontvangen officiële brieven en doorslagen van ver-
stuurde brieven, brieven van en naar leerlingen, brieven van oud-leerlingen en correspondentie 
met tal van instanties. Tegen het eind van haar loopbaan geeft ze het archief in bewaring aan de 
gemeente Rijswijk. Voorwerpen met betrekking tot de tuinbouw die niet meer worden gebruikt 
gaan naar Museum Rijswijk.

Post laat een bloeiende school en een goed geoutilleerd terrein achter, zoals op deze luchtfoto is te zien (foto: omstreeks 1980)
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Oud-leerlingen in beeld

Wat is er geworden van oud-leerlingen die onder Post op Huis te Lande hebben gezeten? Hier-
over kunnen boekdelen volgeschreven worden. Hier volgen enkele ‘portretjes’.

Madelon de Beus: ‘De school had een ijzersterk imago’

Als kind heeft Madelon de Beus (1955) een vurige wens: architect worden. Maar hbs-a is ontoerei-
kend als vooropleiding. Tuinarchitect dan maar? Ze kiest dan voor de opleiding tuinarchitectuur 
aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting te Boskoop. Ze is zeventien en 
gaat op kamers. Twee jaar later ziet het er naar uit dat ze een jaar over zal moeten doen. Toenmalig 
directeur Van den Hoek: ‘Madelonnetje, weet je wat jíj moet doen? Naar juffrouw Post gaan!’ Zo 
komt ze in 1975 op Huis te Lande. Madelon: ‘Het was nog een meisjesschool. Eerlijk gezegd vond 
ik dat uit de tijd. Maar de opleiding bood me de mogelijkheid in twee jaar mijn diploma te halen 
en ik kon door de lange stageperiode wat verdienen voor mijn studie. De hoveniersrichting sloot 
goed aan bij mijn Boskoopse opleiding. Ontwerpen vond ik leuk, maar ook landmeten en water-
passen. En tuinkunstgeschiedenis. En de schooltuin vond ik een geweldige plek.’ Madelon herin-
nert zich scherp: ‘Waar je voor stage ook verzeild raakte, als je zei dat je van Huis te Lande kwam, 
gingen alle deuren voor je open. De school had een ijzersterk imago’. Leraar Wim Oudshoorn staat 
haar nog levendig voor de geest: ‘Hij was een expert in plantenkennis en een leuke docent. Met een 
ploegje medestudenten deden we klussen voor hem. Ik woonde op kamers in Delft, had een be-
steleend, deed de kruiwagen achterin en ging met medeleerlingen bij de opdrachtgevers van Wim 
aan de slag. Daarmee verdiende ik iets bij, maar het was vooral héél leerzaam. Echte praktijk!’ 
Na Huis te Lande haalt Madelon haar onderwijsbevoegdheid voor docent tuinaanleg- en onder-
houd voor lager en middelbare tuinbouwonderwijs. Ze geeft les in Barendrecht en Aalsmeer. Het 
lijntje naar Huis te Lande houdt ze warm door activiteiten binnen de oud-leerlingenvereniging: 
ze zit in het bestuur ervan en werkt mee aan het jubileumboek bij gelegenheid van het vijfenzes-
tigjarig bestaan van de vereniging. Zo wordt haar gevraagd op Huis te Lande te komen lesgeven. 
De school gaat naast de vierjarige mbo-opleidingen uitbreiden met een driejarige mbo-opleiding 
voor groene ruimte. Zij ontwerpt die. Sámen met enkele betrokken leerlingen, jongens én meisjes. 
‘Van een aantal collega’s heb ik daarbij weinig tot geen medewerking gehad’, klinkt het kritisch, ‘zij 
zagen die driejarige variant als verlaging van het niveau van Huis te Lande. Er waren er ook die 
liever hadden dat Huis te Lande een meisjesschool was gebleven. Maar ik vond, en vind dat nog 
steeds, dat je je, ook als schoolorganisatie, moet blijven ontwikkelen, en de kansen benutten die er 
zijn’. Madelon vervolgt: ‘Ik gaf graag praktijklessen. Maar in een flits – ik liep achter een kruiwagen 
het terrein op – bedacht ik ineens: Madelon, blijf je dit tot je vijfenzestigste doen? Daarna ben ik 
in Leiden pedagogische wetenschappen gaan studeren. Na de fusie van Huis te Lande tot Groene 
Delta heb ik gewerkt als beleidsmedewerker bij de centrale directie. En, eenmaal mijn doctoraal op 
zak, besloot ik dat het tijd werd voor aan andere baan’. Zo wordt ze directeur van de tuinbouwvak-
school in Vught, een leerzame tijd op een heel leuke school. Dan is ze drie jaar beleidsmedewerker 
op het Ministerie van Landbouw. ‘Toen kwam ik bij STOAS, Stichting Ontwikkeling Agrarisch 
Onderwijs. Nu hoort dat bij Aeres, een grote scholencluster met praktijkonderwijs, ‘groen’ VMBO, 
MBO en HBO en de groene lerarenopleiding. Daar hoort de Aeres Hogeschool Wageningen bij, 
waarvan ik nu de directeur ben. In onze opleidingen leiden we leraren en kennismanagers op voor 
beroepsgerichte vakken in de groene sector en horeca en recreatie. Een ideale combinatie van be-
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roepsgerichte en onderwijskundige vakken.’ Madelon over het nieuwe Aeres-Hogeschoolgebouw 
aan de Mansholtlaan: ‘Met collega’s en architecten Stoas Villentum hebben we dit gebouw bedacht 
en ontworpen. Het is niet rond gedácht, maar rond gewórden. Het ontwerp is gebaseerd op na-
tuurlijke principes. Er zijn zogenaamde nesten en grotten, open en gesloten ruimtes. Daarbij bleek 
de ronde vorm het best te passen’. Ontwerpen en ondernemen horen bij Madelon. Tot slot wil ze 
over Huis te Lande nog iets kwijt: ‘Met terugwerkende kracht is de opleiding en de tijd op Huis te 
Lande waardevol gebleken in mijn leven. Er was ruimte voor ondernemerschap, maar die moest 
je als leerling wel nemen’.

Fraaie hal van de Aeres Hogeschool Wageningen (foto: Madelon de Beus) 

Madelon de Beus als directeur van de Aeres Hogeschool te Wageningen
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Lydia Conens: ‘Alles wat op mijn pad kwam bepaalde mijn loopbaan’

Zij voelt zich sterk verbonden met de natuur, is gefascineerd door bomen, heeft een zeer gevarieerde 
loopbaan, is beeldend werkzaam, schrijft gedichten, is nu bezig met een familieverhaal en ontwerpt 
nog steeds tuinen: Alida Theresia Maria Conens. 

Lydia wordt op 7 januari 1945 in Sappemeer geboren. Na de lagere school gaat ze naar de kost-
school van de zusters Franciscanessen in Harlingen. ‘Daar volgde ik de driejarige ulo, waar ik ge-
lijk de diploma’s boekhouden, typen en middenstand haalde.’ Ook haar zusjes volgen. Haar broers 
gaan, gebruikelijk in die tijd, naar de jezuïeten in Haren, omdat katholieke scholen in haar dorp 
ontbreken. Dan volgt ze het eerste jaar van de Academie Minerva in Groningen, doet een laboran-
tencursus en helpt onder andere in de doka van de fotozaak van haar ouders. Vervolgens gaat ze als 
au pair naar Londen, vertoeft in de Country, Zuidwest-Engeland, en ontdekt daar haar liefde voor 
tuinen. Terug in Nederland geeft Renske Boon, ooit leerling én docent op Huis te Lande, haar het 
advies ‘Ga naar Huis te Lande!’ Een andere klant in de winkel van haar ouders zegt: ‘Moet ze niet 
doen mevrouw Conens! Die school is alleen maar voor mannelijke vrouwen!’ 
Maar Lydia is vastbesloten en meldt zich in 1966 aan bij Ant Post, herkent meteen iets ‘Gronings’ 
aan haar stem en dat voelt goed. Aan de Geestbrugweg in Rijswijk gaat ze op kamers. Op Huis 
te Lande genieten de creatieve vakken haar voorkeur: tuinkunstgeschiedenis, gegeven door me-
vrouw Taudin Chabot, en het ontwerpen van tuinen. Op aanraden van Post haalt ze ook haar pe-
dagogisch getuigschrift. ‘Dat vergroot je kans op werk: je weet het maar nooit in het leven’, beargu-
menteert Post. Lydia: ‘Dat je als vrouw zelfstandig je boterham kunt verdienen, dát werd op Huis 
te Lande enorm gestimuleerd. Ik heb er, blijkt achteraf, goed aan gedaan ook de applicatiecursus 
biologie te volgen. Verder was het een fijne opleiding. Het was vrijheid blijheid geblazen, maar er 
werd ook geleerd’. 
De feesten staan Lydia nog levendig voor de geest: ‘Er waren stijlvolle gala-avonden. Jongens van 
de tuinbouwschool in Boskoop of van de technische hogeschool in Delft werden daarvoor uit-
genodigd. Zij verschenen in rokkostuum, de meisjes in het lang.’ Ze vervolgt: ‘We werden eens 
uitgenodigd voor een feest op de tuinbouwschool in Frederiksoord. Met een stationcar ernaartoe. 
Ik achter het stuur, wel tien meisjes samengeperst in die auto. Zodra er politie in beeld kwam riep 
ik ‘Bukken!’ In Frederiksoord was alles mooi versierd. Ik herinner me de geurende guirlandes van 
narcissen. Voor twee nachten werden we er ondergebracht. Het was een geweldig groot feest!’
Direct na haar opleiding gaat Lydia, ter vervanging van een zieke leerkracht, op een huishoud-
school in Warffum biologie geven. Veel andere scholen zullen daarna volgen: een opleidingsschool 
voor kleuterleidsters, het Stanislas in Delft, de mavo van het Grotius Lyceum in Den Haag, de 
Comenius School voor LEAO aldaar, tuinbouwschool ‘Madestein’ in Den Haag enzovoort. Ze 
geeft cursussen bloemschikken aan diverse doelgroepen en begeleidt zes jaar ex-verslaafden op de 
boerderij van de behandelkliniek Emiliehoeve in Den Haag. Tien jaar lang begeleidt ze dames van 
de organisatie International Women’s Contact (IWC) in hun tuin, zodat ze van elkaar het tuinieren 
kunnen leren, met na afloop een verslag in het Engels van de gedane werkzaamheden. Lydia vat 
samen: ‘Ik heb nooit iets uitgestippeld, wat op mijn pad kwam pakte ik met veel plezier op’.
Ze huwt in 1971 en plaatst meteen een tekentafel in huis voor het ontwerpen van tuinen. Ze doet 
dat naast haar lesgevende taken. Haar man, met wie ze elf jaar samen is, heeft als zaadveredelaar 
talloze contacten, met name in het Westland. ‘De opdrachten kwamen vanzelf binnen. Mond-op-
mondreclame. Ik heb nooit een advertentie hoeven te zetten.’
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In 1989 komt er een nieuwe partner in haar leven, directeur van een school in Den Haag. Zij zegt: 
‘Lydia, het gaat zo goed met het ontwerpen van tuinen, waarom stop je niet met lesgeven?’ De 
knop gaat om. ‘Toen ben ik helemaal voluit gegaan met het ontwerpen van tuinen. Aan opdrach-
ten geen gebrek.’
 Op welk tuinontwerp ze het meest trots is? ‘Ziekenhuis Bronovo aan de Laan van Meerdervoort 
in Den Haag werd gesloopt. De klassieke brede voorgevel bleef staan en werd in oude stijl gere-
noveerd. Daarachter kwamen 55 luxeappartementen in U-vorm op de parkeergarage met voor ie-
dereen een balkon en uitzicht op de tuin van 930 m2 groot die ik op het dak van die parkeergarage 
mocht aanleggen. Een eervolle maar ook moeilijke opdracht. Ik had 30 centimeter substraat om 
grassen en vaste planten in te planten. In het betonnen dak moesten gaten worden geboord voor 
de vijver. Het is uiteindelijk een mooi geheel geworden.’ 

Daktuin van het tot wooncomplex omgebouwde Bronovoziekenhuis in Den Haag

Lydia Conens betreedt de door haar ontworpen daktuin
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Tot slot: Lydia is ook beeldend kunstenaar en ze schrijft samen met een bioloog, voorzitter van de 
Bomencommissie Vogelwijk Den Haag, het boekje Natuur in en rond een tuinstad – Een ontdek-
king met wandelroutes langs bijzondere bomen in dat deel van de stad.

Anneke van den Ende ‘… vertaalt uw emotie en gevoel in een passende bloemengroet’

Deze prachtige zin staat op de homepage van de website van uitvaartbloemiste Anneke van den 
Ende. En er is meer: klikken en doorklikken en je krijgt de prachtigste bloemstukken te zien. 
Rouwwerken in de vorm van een Biedermeier, hart, krans, kruis of ovaal. ‘Ik stop al m’n emotie in 
zo’n rouwboeket’, licht ze toe. 
Er gaat een geschiedenis aan vooraf. Die begint op Huis te Lande. Daar wordt ze in 1980 als leer-
ling B.J. Kalkman ingeschreven. Een leraar op de mavo in Delft geeft haar die tip. De liefde voor 
groen en bloemen zit er van jongs af in. Haar ouders runnen een tuincentrum aan de Noord-
hoornseweg in Den Hoorn. Ze voelt zich thuis op Huis te Lande. ‘Het was een warme school en ik 
zat in een fijne klas.’ Welke docenten ze zich kan herinneren? Henk Hamoen is de eerste naam die 
spontaan bovenkomt. De tweede: Wim Oudshoorn. ‘Een aardige, markante man. Hij gaf planten-
kennis. Alle plantennamen kende hij uit z’n hoofd.’
Ze roemt de breedte van de opleiding. ‘Tuinkunstgeschiedenis vond ik fascinerend! We tekenden 
erbij. Dat deed ik graag. Naar planten kijken en die tekenen, dat stond hoog genoteerd.’ De tuinreis 
naar Engeland heeft ze nog op haar netvlies staan. ‘We bezochten Syon Park in Londen. Moest ik 
meteen denken aan Sion in Rijswijk waar wij woonden.’ 
Het praktische werk in de uitgebreide tuin van Huis te Lande scoort bij haar hoog: ‘Ik liep maar 
wat graag naar de kleedruimte, trok er mijn overall en kaplaarzen aan en hup de tuin in. Planten 
verspenen onder het platglas, spitten, schoffelen …’ 
Anneke specialiseert zich in bloemsierkunst. ‘Op Huis te Lande werden je de beginselen van het 
vak bijgebracht, zoals het maken van een klassiek bloemstuk met de driehoeksschikking of het 

Anneke van den Ende met een bloemstuk bij haar bestelauto
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samenstellen van een korenschoofboeket. Sindsdien is er veel veranderd. Je kreeg de ikebanastijl, 
Japans georiënteerd en minimalistisch van aard. Daarna werden vormvoorschriften min of meer 
losgelaten en mocht je doen wat je wilde. Maar ik ga nog steeds voor het gebruik van natuurlijke 
materialen.’
Na haar opleiding staat ze zeven jaar in een bloemenwinkel, is vanwege het moederschap enkele 
jaren thuis en gaat vervolgens aan de slag bij ‘Tuincentrum GroenRijk ’t Haantje’ in Rijswijk. Op 
een dag zegt een collega tegen haar: ‘Ik ga weg. Ik ga bij een uitvaartbloemist in Den Haag wer-
ken’. Uitvaartbloemist? Daar heeft ze nog nooit van gehoord. Het zet haar aan het denken. ‘Ik was 
inmiddels 44 en wilde voor mezelf beginnen. Nu of nooit, dacht ik. Zo ben ik uitvaartbloemiste 
geworden. Dat doe ik nu elf jaar. Het is mijn passie. Ik wil iets betekenen voor anderen, een luiste-
rend oor zijn. Mooi als je dat met bloemen kan verbinden.’ 
Anneke heeft een brede klantenkring in Delft, Pijnacker, Nootdorp, Rijswijk, Den Haag, Midden-
Delfland enzovoort. Ook door samen te werken met ‘Uitvaart Midden-Delfland’ en ‘De Regen-
boog uitvaartbegeleiding’
Meestal bezoekt ze de mensen thuis. Zij luistert intens naar de verhalen van de nabestaanden. 
Daardoor vormt ze zich een beeld van het bloemstuk dat het beste bij de overledene past. Soms 
helpen foto’s om een passend bloemstuk te kiezen. ‘Ik ga naar de veiling in Naaldwijk en haal pre-
cies die bloemen die bij het stuk passen dat ik voor ogen heb. Soms voor meerdere stukken tegelijk. 
Het kan ook weleens druk zijn. Thuis stel ik het bloemstuk samen en bezorg het bij de mensen 
thuis of in het rouwcentrum. Indien nodig geef ik de rouwstukken water en vervang een bloem op 
de dag van de uitvaart als extra service. Want er mag niets aan mankeren.’ 
Annekes bedrijfsslogan ‘Omdat de laatste groet bijzonder moet zijn’ vat haar werk én passie kern-
achtig samen!

Beline Geertsema: ‘Mijn liefde voor groen zit heel diep’ *

‘Opgroeiend aan de rand van Rotterdam vond ik niets zo heerlijk als de polder intrekken en rommelen 
in onze tuin. Lekker wroeten met je handen in de grond, ik ben een echt buitenmens. Van een oud-
leerling hoorde ik over Huis te Lande. Ze nam mij mee voor een kennismaking en wij dronken een 
kopje koffie bij mevrouw Lagerweij. Het leek mij gelijk fantastisch! Als Beline Key begon ik het cursus-
jaar 1967/68 en het werd een heerlijke tijd. Na de opleiding ben ik steeds actief gebleven in het groen.’

‘Als kind woonde ik dicht bij Trompenburg, waar klasgenoot Maaike van Hoey Smith opgroeide. 
Haar moeder had in Rijswijk kamers geregeld en toen er een over was, mocht ik die betrekken. Zo 
begon een hechte vriendschap en na Huis te Lande bleven we veel samen optrekken. Maaike stapte 
overal op af! We ontwierpen tal van tuinen en toen Bert Vermeijden in 1985 tuinreizen begon te 
organiseren gingen we die begeleiden. Zijn initiatief groeide uit tot ‘Garden Tours’ en van meet af 
aan waren Huis-te-Landers gewild als begeleiders vanwege hun grote plantenkennis. Maaike en 
ik bereisden vooral Engeland, maar ook Frankrijk, Ierland en Duitsland. De tuinen en kwekerijen 
gaven ons inspiratie voor onze tuinontwerpen en -adviezen. Had tuinarchitect De Baere ons op 
Huis te Lande niet verteld dat ‘tuinen je vrienden worden’? Dat klopt, samen met hun tuineige-
naren. Als oud-leerling kreeg ik af en toe de vraag van juffrouw Post wat ik zoal deed. Ook na de 
opleiding bleef ze zeer betrokken bij het wel en wee van leerlingen en hun werk, al dan niet in de 
tuinbouw.’
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Eigen bedrijf
‘De eerste werkervaring deed ik op tijdens stages op de Floriade 1972 en in Kalmthout. Ik had ook 
de N21 opleiding gedaan en kreeg na Huis te Lande direct werk bij de Schooltuinen in Utrecht. 
In het eerste jaar werden de tuintjes leeggeroofd en zag ik het niet meer zitten. Toen kreeg ik de 
kans om bij prinses Sturdza te gaan werken op Le Vasterival in Normandië, dicht bij Dieppe. Al die 
bijzondere planten, wonen in een huisje op het terrein ... het werd een prachtig jaar! Weer terug in 
eigen land ben ik getrouwd. Stilzitten is niets voor mij, tot 2018 had ik mijn eigen bedrijf, ‘Beline 
Geertsema Groenadviezen’. Naast tuinontwerpen en reisbegeleiding gaf ik ook veel lezingen, er 
was een lange lijst aan onderwerpen. Monet, zijn leven en werk maakte Maaike en ik samen. Ik 
denk dat ik die wel honderdmaal heb gehouden en met dat onderwerp ga ik nog weleens op pad. 
Contact met mensen is leuk, interactie met de zaal vooral. Ik mag de toehoorders graag uitdagen 
door een beetje tegen trends aan te schoppen zoals het gebruik van buxus en hortensia ‘Annabelle’. 
Bij de presentatie over Gertrude Jekyll had ik elke keer een fan op de eerste rij! Heel bijzonder. 
Nu ik mijn activiteiten afbouw, komt er weer tijd vrij om met planten bezig te zijn. Als lid van de 
NDV zit ik in een studieclub, ons vak is leren tot je doodgaat!101 Het contact met vakgenoten is 
heel inspirerend.’ 

Voorzitterschap
‘Naast mijn bedrijfsactiviteiten kwam in 2005 het voorzitterschap op mijn pad van de NTs, de 
Nederlandse Tuinenstichting. Het beschermen van groen cultureel erfgoed ligt mij na aan het hart 
en er is onvoldoende aandacht voor in Nederland. Om hierin verbetering te brengen werd in 1980 
de NTs opgericht, geïnspireerd op de National Trust in Engeland. Met deskundige vrijwilligers zet 
de stichting zich in voor het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch waardevolle tui-
nen, parken en landschappen. Het voorzitterschap was een uitdaging, maar ik wist mij gesteund 
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door een grote groep enthousiaste en vakkundige vrijwilligers. Met Marian van Lidth de Jeude als 
deskundige is een plan opgesteld om de NTs meer perspectief te bieden. Aan de realisering heb-
ben velen hard gewerkt en de resultaten mogen er zijn, maar betere naamsbekendheid en meer 
donateurs blijven aandacht vragen. De Open Tuinen Gids geniet grote belangstelling en donateurs 
waarderen het Tuinjournaal en het Excursieprogramma. De Commissie Groen Erfgoed biedt on-
derzoek, hulp en advies als waardevol historisch groen erfgoed wordt bedreigd, de essentie van de 
NTs’ missie. Het voorzitterschap was inspirerend en interessant, maar ook intensief. Na veertien 
jaar verlangde ik heel erg naar minder verplichtingen en meer vrije tijd om te ontspannen door 
onder andere in de tuin te werken. Ik ben niet opgeleid voor vergaderen en het ligt mij ook niet. 
In 2018 heb ik het stokje overgedragen.’ 

Open tuin
‘Ook mijn man Herman houdt van tuinwerk en met twee hectare kunnen we onze passie en ener-
gie goed kwijt. Als donateur van de NTs hebben we in de Open Tuinen Gids een vermelding met 
onze tuin, ‘Boschwijk’. De aanleg dateert van omstreeks 1910 en is parkachtig met karakteristieke 
elementen zoals een eiland in een waterpartij, betonnen bruggen en onverharde paden. In de jaren 
zeventig hebben mijn schoonouders het voormalige huis vervangen door een strak ontwerp. Tuin-
bezoekers vertel ik tijdens een rondleiding over de vele bijzondere bomen en heesters, de soorten 
in de schaduwtuin en in de vaste plantenborder. Een Metasequoia glyptostroboides die ik hier veer-
tig jaar geleden plantte, wordt steeds meer een imposante woudreus. Aan de voorzijde van het huis 
experimenteer ik met een wilde bloemenweide, die wordt elk jaar mooier. De moestuin gaan we 
een zonniger plek geven, de frambozen zijn al verplant. Ook een oudere tuin is nooit af en dat is 
maar goed ook. Herman en ik steken de handen graag uit de mouwen. We genieten enorm van het 
buiten zijn en voelen ons bevoorrecht zo te mogen wonen.’

Jacqueline Knoppert: ‘Liever tuintekenen dan priegelen bij bloembinden’

Zij werkt nu als tuintekenaar bij Weverling Groenproviders te Monster: Jacqueline Moritz-Knop-
pert. Als dochter van een Westlandse tuinder weet ze al vroeg dat ze het ‘groene vak’ in wil. Na 
de havo kiest ze eind jaren zeventig voor 
Huis te Lande. Jacqueline: ‘Fijne school, 
informeel en open. Het lerarenteam was 
bevlogen, maar ook wel beschermend 
naar ons toe. Misschien omdat het nog 
een meisjesschool was’. Als een spons 
zuigt ze kennis in zich op. Nomencla-
tuur is voor haar vanzelfsprekend. Het 
ontwerpen en de kunstgeschiedenis van 
tuinen zijn haar lievelingsvakken: ‘Ik 
wilde liever tuintekenen dan priegelen bij 
bloembinden’. Ze noemt de opleiding zeer 
praktisch. ‘Neem Wim Oudshoorn. Ik 
heb nog nooit iemand zo bevlogen horen 
praten over planten en bijen, elke les weer, 

Jacqueline Moritz-Knoppert
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jaar in jaar uit. Hij haalde altijd alle takjes uit de tuin en legde die op tafel om naar de kenmerken 
te kijken’. Ze voegt eraan toe: ‘Kijken, misschien was dat wel het sterkste punt van de opleiding. 
Je leerde er kijken, naar het licht, structuren, naar de dingen om je heen. Intensief, bewust kijken’.
Jacqueline vervolgt na Huis te Lande haar opleiding bij ‘Groenvoorziening, Landschapsverzorging 
en Recreatie’ (GLR) te Utrecht en maakt van tuintekenen haar vak. Haar geliefde werkplek is de te-
kenkamer, onder andere bij de gemeente Rotterdam en bij Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten 
te Utrecht. Anno 2019 werkt ze als tuintekenaar in de ontwerpstudio ‘House of Green’, een Haagse 
locatie van Weverling Groenproviders.

Tonny van der Plank: ‘Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande, dat hield van alles in’ *
 
Na de mms ging ze op haar zeventiende op kamers wonen in Dordrecht om de kweekschool te bezoe-
ken. Huis te Lande was haar eerste keus, maar er was toen geen plaats. Twee jaar later werd ze met 
haar onderwijsbevoegdheid op zak in 1961 alsnog toegelaten. ‘Mevrouw Casparé leidde ons rond en 
ik was direct enthousiast, maar mijn ouders hadden zo hun twijfels over de beroepsmogelijkheden. 
Ik was daar niet mee bezig, lesgeven kon immers altijd nog.’ Dat werd het inderdaad, maar dan over 
‘groen’. 

Huis te Lande
‘We bewoonden een bovenhuis in Gorinchem, maar gelukkig hadden mijn ouders ook een zomer-
huisje in Brabant. Daar kon ik mij helemaal uitleven en in bomen klimmen. In de grote tuin bij een 
vriendinnetje mocht ik bloemen plukken en een boeketje mee naar huis nemen. Van jongs af aan 
had ik interesse in planten en de natuur. Dat ik dolgraag naar Huis te Lande wilde was dus niet zo 
vreemd, maar mijn ouders zagen er weinig in. Kon je als vrouw wel in je levensonderhoud voor-
zien met een tuinbouwoplei-
ding? Dat ik eerst een onder-
wijsbevoegdheid haalde was 
voor hen een hele geruststel-
ling. Zelf was ik op dat punt 
volkomen zorgeloos, groen 
had mijn hart en daar koos 
ik voor. We hadden een leuke 
klas en ik kreeg de kans om 
samen met een vriendin een 
boerderijtje te huren aan de 
Van Vredenburchweg, naast 
herberg ‘van Ouds ’t Nest’. In 
2019 bestaat die nog steeds. 
Medeleerlingen liepen in en 
uit bij ons, het was een onver-
getelijke tijd. In die jaren had 
een klas niet meer dan 23 leer-
lingen. Als voorzitter van de 
leerlingenvereniging mocht ik 

Tonny van der Plank (foto: Julia Voskuil)
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Ant Post als nieuwe directrice welkom heten. Ze had met haar wetenschappelijke achtergrond een 
heel andere betrokkenheid en opvatting over leidinggeven dan Cas. Voor leerlingen en docenten 
was het wennen.’ 

Groene cursussen
‘Na mijn examen ging ik eerst in Engeland werken bij Bressingham Gardens. Op aanraden van 
Ant Post had ik al gesolliciteerd bij de stichting HVP ofwel Huishoudelijke Voorlichting ten Plat-
telande en was aangenomen om vanaf september als tuinbouwvoorlichtster in Zuid-Holland 
werkzaam te zijn. De HVP was een semioverheidsinstelling, ontstaan in de dertiger jaren. Het 
idee was toen plattelandsvrouwen te ondersteunen tijdens de crisisjaren door huishoudelijke cur-
sussen aan te bieden zoals matrassen maken, kleding vermaken tot kinderkleding, zelf geteelde 
groenten verwerken et cetera. Dat mijn naam veel in verband wordt gebracht met bloemschik-
ken is niet zo vreemd. Later werden tal van nieuwe cursussen opgezet en bloemschikken was een 
geliefd onderdeel. Het brede vakkenpakket van Huis te Lande kwam toen goed van pas. Omdat 
ik de kweekschool had gedaan, hoefde ik niet de speciale akte N21 te halen, een examen en een 
proefles waren voldoende om aan de slag te gaan. HVP, dat hield van alles in. Er werd veel aan-
dacht besteed aan bijscholing en zodoende heb ik niet alleen veel cursussen gegeven, maar ook 
gevolgd: de applicatiecursus biologie waarmee ik een derdegraads onderwijsbevoegdheid kreeg, 
bloemschikken, fruit snoeien, plantenziekten, groenmilieubeheer en nog veel meer. Toen de HVP 
werd opgeheven, bleef de behoefte aan praktische informatie bestaan en vanaf dat moment werd ik 
gevraagd voor allerlei cursussen, lezingen, tuinadviezen en bloemversieringen. Tuinontwerpen is 
niet mijn sterkste kant. Mijn werkzame leven stond aanvankelijk helemaal in het teken van kennis 
en vaardigheden overdragen op het gebied van groen in en om huis aan groepen huisvrouwen op 
het platteland. Later kwamen daar groepen bij via de volksuniversiteit en via particulier initiatief. 
Belangrijk werk, ik heb het volgehouden tot ver na mijn pensionering. Met oud-collega’s hebben 
we nog iedere twee maanden een activiteit. En met oud-klasgenoten van Huis te Lande houden we 
elk jaar een reünie, maar de groep wordt wel steeds kleiner…’

Lekker tuinieren
‘In 2017 heb ik het aantal tuingroepen teruggebracht tot twee. We komen bij elkaar bij een van 
de leden thuis en gaan aan de slag met thema’s zoals ‘Eten uit de tuin’, ‘Paddestoelen’, ‘Vogels in de 
tuin’, ‘Zaaien en stekken’, ‘Planten ruilen’… Het uitgangspunt is altijd praktisch en educatief, ik ben 
een echte ‘frik’. Nu ik niet meer hoef te reizen en allerlei cursussen voor te bereiden, ben ik lekker 
aan het tuinieren. Met negentienhonderd m² hoef ik mij niet te vervelen. Mijn man en ik wonen 
al ruim veertig jaar op een heerlijke plek in het Groene Hart, met uitzicht op de koeien. Het is elke 
dag genieten! Vooral de moestuin vind ik leuk en in mijn hobbykasje ben ik veel aan het zaaien 
en stekken. 
Eigenlijk ben ik altijd buiten bezig. Bomen en heesters hebben ook mijn bijzondere belangstelling, 
er groeien veel bijzondere soorten in de tuin, vele zelf gezaaid en gestekt. Ik noem dat gedeelte 
‘mijn curiosatuin’. Ruim vijftig jaar ben ik actief in de Nederlandse Dendrologische Vereniging, 
afgekort NDV, van 2002 tot 2010 in het bestuur. In 2017 kreeg ik tijdens de algemene ledenver-
gadering de S.G.A. Doorenbospenning uitgereikt, waarmee ik me zeer vereerd voel. En wat het 
bloemschikken betreft: ik gebruik vrijwel uitsluitend materiaal uit eigen tuin en dat leer ik de cur-
sisten ook. Elk seizoen heeft heel veel moois te bieden.’
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Carla Teune: ‘Het groen heeft mij zó veel gebracht’ *

Op school zitten vond ze vreselijk, maar dat geldt niet voor Huis te Lande. Na het Montessorilyceum 
schreef ze zich in 1962 in en al in december was duidelijk dat ze haar plek had gevonden. Niet zo 
vreemd met een vader die imkerde, een moeder met groene vingers en bollenkwekers in de familie. 
Tijdens haar stage in Arboretum Kalmthout kreeg ze er al een baan aangeboden. Maar het grootste 
deel van haar leven werkte ze bij de Hortus Botanicus in Leiden, vanaf 1984 als hortulanus. ‘In 2004 
ging ik vervroegd met pensioen en sindsdien ben ik er actief als vrijwilliger.’ 

‘Als enig kind groeide 
ik op in Amsterdam en 
toen ik een jaar of negen 
was stelde mijn vader 
voor een herbarium te 
gaan maken. Dat wekte 
mijn belangstelling voor 
plantjes, die we gingen 
zoeken en drogen. Dat ik 
later zo van bomen ben 
gaan houden, is te dan-
ken aan mijn stageperio-
de bij Arboretum Kalm-
thout. Jelena de Belder 
nam mij mee langs alle 
‘houtige gewassen’ en na 
de stageperiode ben ik 
er nog een jaar blijven 
werken. Onder haar lei-
ding heb ik veel geleerd. 
Ze had veel kennis, was 
een en al energie en werd 
mijn grote voorbeeld. 
Hierna werd ik in 1967 
botanisch secretaresse 
bij de Leidse Hortus. Het 
foutloos schrijven van 
wetenschappelijke plan-
tennamen kwam daarbij 
goed van pas. Dat had 
ik in Kalmthout wel ge-
leerd en trouwens ook 
al op Huis te Lande. Een 
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jaar of vijf later werd ik chef van de kwekerij. Sommige mannen konden er niet zo goed tegen om 
onder leiding van een vrouw te werken … In 1984 volgde ik Bavo Bruinsma op als hortulanus en 
oefende die functie twintig jaar uit.’

Hoogtepunten in de hortus
‘In de jaren tachtig en negentig was er voor de hortus weinig geld beschikbaar, wat het werken 
ronduit moeilijk maakte. Gelukkig is er daarna meer financiële armslag gekomen en nu is de hor-
tus ingebed in het beleid van de universiteit. Daar ben ik zo blij mee! De tuin ligt er nu weer keurig 
verzorgd bij. De oude Clusiustuin is opgeknapt en we kregen er 0,5 hectare bij van de Sterrenwacht 
toen die werd gerenoveerd. In 2013 waren de oude kassen hersteld en verrichtte koningin Máxima 
de opening. We hebben ook een echte Japanse tuin, de ‘Von Siebold Gedenktuin’, aangelegd ter ere 
van het vierhonderdjarig bestaan van de hortus in 1990: de officiële stichtingsdatum is 9 februari 
1590. Een ander hoogtepunt was het bezoek van de Japanse keizer en keizerin op 25 mei 2000, in 
het kader van vierhonderd jaar Nederlands-Japanse betrekkingen. Dat zijn al drie hoogtepunten, 
maar een vierde mag ik niet vergeten: een Tulpensymposium in februari 2013, ter gelegenheid van 
mijn zeventigste verjaardag. Ik mocht toen een prachtige paarse tulp dopen: Tulipa ‘Carla Teune’. 
Wat een verrassing! 
De hortus heeft naast vrijwilligers ook adoptanten en achttienhonderd vrienden. Een zeer betrok-
ken vriend was Carla van Steijn (1925 – 2018), een bijzondere vrouw, bewust ongehuwd en strijd-
baar. Ze liet de hortus in 2019 vijf miljoen euro na!’ 

Plantenreizen
‘Mooie herinneringen bewaar ik ook aan de vele plantenreizen, gemaakt in gezelschap van vak-
mensen met een fenomenale plantenkennis zoals Roy Lancaster en Harry van de Laar, die we 
helaas veel te jong moeten missen. China bereisde ik vijftien keer, Japan twaalf keer en ik was in 
Kashmir, Kazachstan en Kirgizië, Zuid-Afrika en de VS. Allemaal interessant op floragebied. Over 
planten in Japan en China vertel ik graag tijdens cursussen en lezingen, evenals over Clusius, Van 
Siebold en Boerhaave. In de hortus geef ik rondleidingen aan geïnteresseerde groepen, want ik 
vind het belangrijk om kennis te kunnen doorgegeven. Ook help ik met een groep vrijwilligers bij 
het onderhoud. Ik mag dan een oudgediende zijn, ook als vrijwilliger steek ik mijn handen graag 
uit de mouwen. Al enkele jaren ben ik bezig met bollen planten: sneeuwklokjes en cyclaampjes 
onder de varenbeuk, boerenkrokus op een zonnige helling van de Sterrenwacht en op een naast 
gelegen stuk grond. Allemaal ‘kleine blauwtjes’ zoals blauwe druifjes, sterhyacint, Anemone blanda 
en Bellevalia. Nu maar wachten tot ze flink gaan verwilderen. 
Het is heerlijk om hier dagelijks te kunnen rondlopen. Zo’n mooie stille tuin in het historische 
centrum van de stad. Ik hoop nog lang actief te blijven. ‘Groen’ is mijn leven, het heeft mij veel 
gebracht.’

* Interviews Beline Geertsema, Tonny van der Plank en Carla Teune: Julia Voskuil
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Bij haar afscheid op 8 juli 1983 wordt Post vereeuwigd met links haar voorgangster Erna Casparé  en rechts haar opvolgster Marjolijn 
Pouw
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6. PERIODE MARJOLIJN POUW (1983-1991)

Met drs M.J.H. (Marjolijn) Pouw staat opnieuw een vrouw aan het roer, de vierde in 
successie. Ze bouwt voort op wat Post in werking heeft gezet, het breder toegankelijk 
maken van de opleiding. Onder Pouw wordt de school opengesteld voor jongens en 

verandert Huis te Lande steeds meer van een landelijke in een regionale school. Er worden 
samenwerkingsverbanden gecreëerd met scholen in de buurt en er komt meer inspraak. Wim 
Oudshoorn, al naast Post adjunct-directeur, blijft in deze functie. 

Pouw, van huis uit lerares Nederlands, loopt zich ook warm voor nieuwe onderwijscon-
cepten als ‘natuurlijk leren’. Hierbij wordt afscheid genomen van traditioneel hiërarchisch 
gestructureerd onderwijs met leraren die opdrachten geven en leerlingen die ze uitvoeren. 
Bij natuurlijk leren gaat het om geïntegreerd onderwijs. De leerlingen worden uitgedaagd 
tot actief leren. Ze werken aan betekenisvolle en concrete opdrachten met een echte op-
drachtgever, soms in een groep, maar ook individueel bij het stagebedrijf. Dit wordt bpv, 
dit is beroepspraktijkvorming, genoemd. Een uitdagende groepsopdracht kan bijvoorbeeld 
zijn: ‘Basisschool De oase wil een aantrekkelijke en prikkelende groene omgeving. Ont-
werp en realiseer die’. Theorie en praktijk grijpen op een natuurlijke manier in elkaar, er is 
volop ruimte voor interactie, leerlingen leren vooral van elkaar en, als het goed is, verhoogt 
dit alles hun betrokkenheid en intrinsieke motivatie. Bij het stagebedrijf is natuurlijk leren 
ingebed in de samenwerking tussen stagebegeleider en leerling. Een opdracht luidt bijvoor-
beeld: ‘Zet samen met je bpv-begeleider vier onderwerpen onder elkaar die je het komend 
jaar bij je stagebedrijf verder wilt uitdiepen’.  
Tijdens haar latere bestuursfuncties zal Pouw dit concept blijven promoten. Zij zal boven-
dien betrokken raken bij de commissie ‘Duurzaam onderwijs’, in opdracht van het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingesteld aan het begin van het 
nieuwe millennium. Het werk van deze commissie zal uiteindelijk resulteren in de map 
‘Duurzaamheid als leergebied’, bedoeld als inspiratiebron en groeidocument voor alle vor-
men van middelbaar en hoger agrarisch onderwijs.

Mark Kneppers
Landbouwonderwijs wil graag dat Huis te Lande ook jongens aanneemt. Die wens hangt samen 
met de regionalisering van de school, die steeds meer leerlingen uit de directe omgeving aantrekt. 
‘Madestein’, een Haagse lagere tuinbouwschool met meer jongens dan meisjes, deelt de wens. Die 
heeft te maken met doorstromingsmogelijkheden en Huis te Lande is de enige school in de regio 
met de erkende vakopleidingen ‘bloemsierkunst’ (BSB) en ‘aanleg en onderhoud van tuinen en 
groenvoorzieningen’ (A&O). Steeds meer jongens die Madestein met een diploma verlaten, willen 
daar graag gebruik van maken. 
Op 24 april 1984 is er een hoorzitting met de toekomst als thema. Alle betrokkenen van de school 
zijn aanwezig, van bestuur, leraren en andere medewerkers tot leerlingen en de voorlopige mede-
zeggenschapsraad. Het gevolg is dat in 1985 de eerste jongens op Huis te Lande komen. 
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De allereerste is Mark Kneppers. Hij zegt er in het jubileumboek 100 jaar tuinbouwonderwijs in 
Rijswijk het volgende over:

Van de eerste dag herinner ik me weinig, maar als ik er achteraf over nadenk, moet het zijn 
geweest alsof ik het spreekwoordelijke paradijs met zijn zeventig schone maagden betrad. 
Halverwege de jaren tachtig veranderde Huis te Lande zijn beleid; vanaf dat moment liet de 
opleiding ook jongens toe. Ik was de eerste, samen met Robert Coene. Vanaf dat moment 
waren we tot elkaar veroordeeld.
...
Onwennig vond ik het, tussen al die meisjes. Zeker omdat ik de twee jaar ervoor had door-
gebracht op de tuinbouwschool in Lisse, een heus mannenbolwerk. Dat beviel me niet. In 
Rijswijk daarentegen was de sfeer informeler, ongedwongener, en was er meer ruimte voor 
creativiteit – niet in de laatste plaats omdat ik bloemschikken/binden gekozen had. Veel 
moeite kostte het me niet, al was het maar omdat ik veel hulp bij het maken van mijn huis-
werk kreeg. Ook dat was ik niet gewend in Lisse.
...
Hoogtepunt in Rijswijk was de eindexamenexpositie in de dependance, die op het punt 
stond te worden afgebroken. Wij mochten er doen wat we wilden en dat was niet tegen 
dovemansoren gezegd. Ik sloeg een gat in een ruit om er bramen doorheen te laten groeien, 
takelde de wanden toe met zwart plastic en haalde een skelet bij een naburige school om het 
te decoreren met onder andere witlof. Dit skelet-met-groente werd mijn afstudeerobject.

Tot zover Mark Kneppers, Marjolijn Pouw heeft een heel andere herinnering:

In 1984 besloot het bestuur de opleiding ook voor jongens open te stellen en in 1985 meldde 
de eerste zich aan. Het was een gewone schooldag, hartje winter, en het sneeuwde dat het 
een aard had. Zijn komst bleef niet onopgemerkt. Hij werd met sneeuwballen bekogeld en 
ingezeept, maar zijn humeur leed er niet onder. Stralend en onder gejuich werd hij inge-
schreven.

De eerste lichting jongens weet zich 
wonderlijk snel aan te passen aan 
de sfeer. Ze richten bijvoorbeeld het 
Huis-te-Landemannenkoor op en 
zingen tijdens de kerstviering uit 
volle borst. Kennelijk zijn de meis-
jes zo onder de indruk, dat velen van 
hen toetreden en dat een jaar later 
een gemengd koor de kerstviering 
kan opluisteren.

Natuurlijk verandert de sfeer op 
Huis te Lande. Leraren denken soms 
met weemoed terug aan de voorma-
lige meisjesschool. Naar aanleiding 

1984: sportief geklede leerlingen maken de lunch klaar tijdens een excursieweek 
in Duitsland. Het is één van de laatste excursies waaraan alleen meisjes deel-
nemen
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van het negentigjarig bestaan zegt leraar Henk Hamoen er in het artikel Zonder mes geen les in de 
Haagsche Courant van 16 oktober 1997 het volgende van. ‘De sfeer op een meisjesschool is toch 
anders, gezelliger. Er was nooit iets kapot, bijvoorbeeld. Maar een meisjesschool is niet meer van 
deze tijd. Het is logisch dat we een gemengde opleiding zijn geworden met inmiddels 500 leerlin-
gen’.  Tijdens het interview haalt hij gedachteloos een mes uit zijn zak en vervolgt: ‘Iedereen hier 
heeft een mes. Vanwege het bloembinden, oogsten en snijden. We zijn de enige school in Neder-
land waar leerlingen verplicht een mes op zak hebben. Ik zeg altijd: ‘Zonder mes geen les’.      

Nieuwbouw
Door het aannemen van jongens wordt de toeloop van leerlingen groter. Het schoolgebouw uit 
1975 is te klein, het wordt afgeschreven en gesloopt. Huis te Lande vindt dan tijdelijk onderdak 
in een dependance van de Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap, wat verderop aan de Van 
Vredenburchweg. Op 15 mei 
1986 slaat J.A.A.M. van Ros-
sum, wethouder met Stads-
ontwikkeling in zijn porte-
feuille, de eerste paal voor 
nieuwbouw. In hetzelfde jaar 
volgt nog een mijlpaal als de 
eerste jongen in tachtig jaar 
zijn diploma behaalt. In 1987 
wordt het nieuwe schoolge-
bouw in gebruik genomen, 
maar het is al spoedig te klein. 
Dat is een veel voorkomende 
situatie op Huis te Lande. 
In 1988 wordt extra ruimte 
gehuurd in een leegstaand 
schoolgebouw tegenover het 
station. Leraren en leerlin-
gen mijden die locatie echter 
en betrekken op eigen houtje 
leegstaande lokalen in het hoofdgebouw, met chaos als gevolg. Een jaar later wordt de ruimte bij 
het station afgestoten en worden lokalen bijgebouwd in de praktijkloods A&O. De oranjerie wordt 
opgeknapt en de soos van Pomona verhuist van de begane grond naar de kelder.
Niet veel later wordt de zolder van de oranjerie omgebouwd tot werkruimte, na het opruimen van 
de opslag van afgedankte werkstukken en overtollige lesmaterialen. Er ligt ook tuingereedschap. 
Voor zover dat historische waarde heeft gaat het naar Museum Rijswijk. 

Schoolfonds
Het schoolfonds dat in 1967 is ingesteld, blijkt een vetpot! In 1986 verwacht men buiten de voor-
genomen bestedingen een surplus van ƒ 140.000. Hoe dit geld te besteden? De vraag wordt steeds 
klemmender en is daarmee een regelmatig terugkerend punt op de agenda van de bestuursver-
gaderingen. Dat leidt tot de instelling van een commissie die het fonds gaat beheren en daarvan 
regelmatig verantwoording moet afleggen. Alle denkbare betrokken partijen kunnen aanvragen 

Op 15 mei 1986 wordt de eerste paal voor de nieuwe school geslagen. Van links naar rechts: 
Hans van Rossum (wethouder), Marjolijn Pouw, de heer Pajkrt (bouwonderneming 
Elion & Pajkrt uit Rijswijk) en Wouter van Putten (voorzitter van de JHS)
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indienen: de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad, vakgroepen, de pr-commissie en het on-
derwijsondersteunend personeel (OOP). Voorwaarde is dat de aan te schaffen zaken voor de ge-
hele schoolgemeenschap van belang zijn. 

Medezeggenschapsraad
1968 is een onrustig jaar met internationaal veel opstanden en stakingen, gericht tegen de ‘oude 
maatschappij’ en haar traditionele moraliteit. Er is behoefte aan een progressieve samenleving met 
meer individuele vrijheid. De studentenrevolte in mei in Parijs geldt als het icoon van de overgang 
naar een andere samenleving. In het onderwijs zijn de gevolgen duidelijk merkbaar: leraren, ou-
ders en leerlingen willen meer inspraak. 
In 1981 wordt in ons land de ‘Wet medezeggenschap onderwijs’ (WMO) ingevoerd. Het Ministe-
rie van Onderwijs ontwikkelt een reglement voor de wijze waarop medezeggenschap op scholen 
moet worden ingevoerd. Landbouwonderwijs neemt dit onverkort over en sluist het door naar de 
agrarische scholen die onder dit ministerie ressorteren. Op Huis te Lande wordt de schoolraad die 
al vanaf 1973 functioneert een medezeggenschapsraad.

Inbewaringgeving archief
Evenals haar voorgangers is Pouw zuinig op de stukken die ooit zijn geschreven. Voor zover ze niet 
meer nodig zijn om te raadplegen wil ze deze overdragen aan het gemeentearchief van Rijswijk. 
Op 23 november 1988 wordt de ‘Akte van inbewaringgeving’ getekend door bestuursvoorzitter 
Wouter van Putten, secretaris mevrouw M.J. Zwart en gemeentearchivaris M.J. van den Berge. 
Enkele jaren later draagt de gemeente haar archief over aan Stadsarchief Delft, inclusief het zoge-
naamde archief van de Jacoba Hingst Stichting, een rijke bron van informatie. 

Stadsarchief Delft bewaart het grootste deel van het archief van Huis te Lande. De bijzonder uitgebreide collectie bestaat uit zo’n 325 
inventarisnummers!
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Regionale samenwerking 
Onder Pouw behoort het landelijk werven van leerlingen tot het verleden. De samenvoeging van 
jongens en meisjes draagt daar zeker aan bij, leerlingen komen dan uit de directe omgeving, een 
hoog percentage zelfs uit stedelijk gebied. Die regionale gerichtheid komt overeen met het streven 
van Landbouwonderwijs om de vorming van agrarische onderwijscentra (aoc’s) te stimuleren. Dit 
proces moet plaatsvinden binnen het kader dat de ‘Wet sectorvorming en vernieuwing in het mid-
delbaar onderwijs’ (SVM) van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen stelt. Landbouw-
onderwijs denkt aan zeven centra met elk tenminste achthonderd leerlingen, verspreid over het 
land. Twee typen scholen zijn hierbij betrokken, ‘las’ en ‘mas’. De eerste afkorting staat voor ‘lagere 
agrarische school’, de tweede voor ‘middelbare agrarische school’. Beide onderwijsvormen mogen 
in principe zelf bepalen met wie ze zich willen verbinden, als het maar binnen de eigen regio is. In 
de tweede helft van de jaren tachtig gaan ze de ‘huwelijksmarkt’ op. Het blijkt een intensief, inge-
wikkeld, moeizaam en soms frustrerend proces, ondanks de procescoördinator en de stuurgroep 
waarin de deelnemende scholen vertegenwoordigd zijn. Tal van factoren spelen mee, zoals de 
afstemming van beide onderwijsniveaus op elkaar, het leerlingstelsel, de bekostiging, de rechtspo-
sitie en de afvloeiingsregelingen voor het personeel. Die nemen een belangrijke plaats in, reden 
waarom de stuurgroep gebruik maakt van werkgroepen: ‘Bestuur en beheer’, ‘Onderwijskundige 
zaken’ en ‘Rechtspositie’. Het gehele proces laat steeds nieuwe scenario’s zien en de te creëren aoc’s 
wisselen om de haverklap van samenstelling. 
Huis te Lande groeit uit tot een van de grootste agrarische scholen van het land en wil in dit krach-
tenveld zijn partij meeblazen. Pouw neemt plaats in de werkgroep Bestuur en Beheer en wordt 
voorzitter. Het bestuur van Huis te Lande, dat tijdens deze operatie wordt voorgezeten door Van 
Putten, doet er alles aan om de school zo voordelig mogelijk in de te vormen aoc te positioneren.
In grote lijnen verloopt het proces vanuit Rijswijk gezien ongeveer als volgt. Er zijn gesprekken 
met diverse tuinbouwscholen in de buurt, zowel lagere als middelbare. In het overleg met de 
Haagse kandidaat, de lagere tuinbouwschool Madestein, valt zelfs het woord ‘fusie’. Beide bestu-
ren spreken in ieder geval de intentie uit samen te werken en een nauwere verbinding niet uit de 
weg te gaan.102 Huis te Lande lonkt echter liever naar middelbare tuinbouwscholen. Zo spreekt 
het bestuur in een brief van begin februari 1988 aan het bevoegd gezag van de Rijks Middelbare 
Tuinbouwschool (RMTuS) De Lier de intentie uit tot samenwerking en verzoekt met klem hieraan 
geen ruchtbaarheid te geven. Op die manier kunnen de medezeggenschapsraden zich in alle rust 
bezinnen op een ‘mogelijk huwelijk’. Helaas klapt De Lier in de Haagsche Courant van 12 februari 
uit de school. Per omgaande laat het bestuur van Huis te Lande in zijn schrijven van 18 februari 
weten ‘dat uw Commissie van Advies op onzorgvuldige wijze vervolg heeft gegeven aan onze in-
tentie tot samenwerking tussen uw school in De Lier en onze school in Rijswijk’. Daarnaast voert 
Huis te Lande nog besprekingen met de RMTuS Boskoop.
Een jaar later zet het bestuur van Huis te Lande zijn kaarten op de vorming van een aoc-Zuid-
Holland-West en wil daarvan de hoofdvestiging worden. Daarbij vindt het de eerder ‘gedroomde 
huwelijkskandidaat’ uit De Lier inmiddels als een geduchte concurrent op zijn weg. Het bestuur 
van Huis te Lande, op zoek naar support, schrijft eind februari 1989 een brief aan de Commissie 
Onderwijs Siergewassen (COS) te Arnhem, die de voor Huis te Lande belangrijke stichtingen voor 
onderwijs in ‘bloemsierkunst’ (BSB) en ‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’ 
(A & O) vertegenwoordigt. Of de COS zo vriendelijk wil zijn die stichtingen te mobiliseren om 
ondersteuning te geven aan het streven van Huis te Lande om hoofdvestiging van het te vormen 
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aoc te worden! Een maand later schrijft de COS terug, dat het beter is om criteria te hanteren 
waarop een gewogen beslissing genomen kan worden, zoals actuele en te verwachten leerlingen-
aantallen, outillage, mogelijkheden tot uitbreiding en dergelijke. De COS suggereert ook een ge-
splitste hoofdvestiging: De Lier voor ‘productietuinbouw en handel’, Rijswijk voor ‘dienstverle-
nende tuinbouw’. Het lijkt erop dat deze splitsing een rol speelt in de nieuwe aoc-samenstelling. 
In Zuid-Holland komen nu drie van deze centra. Het eerste aoc is de cluster Zuid-Holland-West 
die zich rond De Lier groepeert. Het bestaat voornamelijk uit de Westlandse agrarische scho-
len, die zich vooral op de intensieve tuinbouwproductie en -handel toeleggen. Het tweede aoc is 
Zuid-Holland-Midden-Zuid met Rijswijk als beoogde hoofdvestiging. Het cluster bestaat verder 
uit de lagere en middelbare tuinbouwscholen van Barendrecht, Brielle, Den Haag (Madestein), 
Dordrecht, Gorinchem, Klaaswaal, Oegstgeest en Rotterdam. Op den duur zullen Barendrecht 
en Brielle uit de huwelijksboot vallen en zal een nieuwe kandidaat, Leidschendam, binnenboord 
worden gehesen. Het derde aoc is Zuid-Holland-Oost. Bij de start is de hoofdvestiging nog niet 
bekend, Boskoop of Gouda.
Het aoc Zuid-Holland-Midden-Zuid houdt op 28 augustus 1989 z’n eerste stuurgroepvergadering. 
Vier maanden later wordt in een bestuursvergadering van de JHS – Droog is de nieuwe voorzitter 
– met onverholen trots opgemerkt ‘Het is zo goed als zeker dat Rijswijk hoofdvestiging wordt. De 
algemene indruk is dat wij op rozen zitten. De onderhandelingen verlopen naar wens’. Het gejuich 
komt echter iets te vroeg. De tijdsdruk van overleg en besluitvorming is zó groot, dat de minister 
besluit de nieuwe wet SVM een jaar later dan gepland in te voeren. De datum wordt nu 1 augustus 
1991.
De stuurgroep van Zuid-Holland-Midden-Zuid, die korte tijd de naam ‘Clusius’ draagt, brengt 
begin maart 1990 veranderingen aan in het ontwerp van de statuten op grond van voorstellen en 
gewenste wijzigingen door de betrokken scholen. Spoedig daarna volgt het definitieve ontwerp, de 
stuurgroep heft zich een maand later op en er wordt een algemeen bestuur gevormd. Het besluit 
valt om tot één school te komen onder de naam ‘Groene Delta’, met één bestuur en een centrale 
directie. Elke aangesloten mas en las krijgt een eigen locatiedirecteur. Huis te Lande wordt de 
hoofdvestiging van het aoc en noemt zich vanaf 1991 soms ‘Groene Delta College Rijswijk’ of 
‘Groene Delta locatie Rijswijk’, maar blijft bij voorkeur de vertrouwde benaming Huis te Lande 
hanteren. Er worden werkafspraken gemaakt voor het fusieproces, waaronder deze: op 1 januari 
1991 fuseren de besturen, per 1 augustus van hetzelfde jaar de scholen. Elk oud bestuur wordt op 
de dag van fusie automatisch een beheercommissie ad interim. Daarvoor moeten minstens vijf 
leden worden aangewezen met een maximum van negen. Belangrijk punt van overleg is ook welke 
passiva en activa aan het nieuwe aoc moet worden overgedragen. Aan fusie wordt de voorwaarde 
verbonden dat een deel van het zogenaamde eigen vermogen niet hoeft te worden ingebracht. De 
JHS beschikt immers over vermogen dat het Rijk niet toekomt. Pouw maakt voor Huis te Lande 
een overzicht van die activa. In de bestuursvergadering van 12 september 1990 wordt besloten 
dat alle zaken die niet aan het Rijk toekomen – het eigen vermogen, de oranjerie, alles wat uit het 
schoolfonds bekostigd is, ‘antiquiteiten’ en zo meer – niet zullen worden overgedragen. Die blijven 
onder beheer van de JHS, per 1 januari 1991 geen bevoegd gezag meer. Er komt een interim-
beheercommissie waarvan de leden voorgedragen moeten worden door alle bij de school betrok-
kenen. Nagenoeg alle oud-bestuursleden stellen zich kandidaat. Het centrale bestuur van Groene 
Delta is vanaf dan het bevoegd gezag.
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Steunstichting
 JHS blijft voortbestaan als ‘steunstichting’ naast de beheercommissie en houdt zich voortaan be-
zig met het eigen vermogen. Dat bestaat uit materiële activa, zoals de oranjerie met bijbehorende 
grond en vlottende activa zoals effecten ter waarde van ruim drie ton, kas- bank- en girotegoeden 
en vorderingen uit opgebouwde interest. Uit een overzicht van eind 1996 blijkt het te gaan om een 
bedrag van ƒ 464.875. 
De benodigde wijziging van de statuten verzorgt notaris mr. Jacob Hendrik Gisolf te Den Haag. 
De JHS richt zich voortaan op het ‘bevorderen van het onderwijs in breedste zin, in het bijzonder 
dat op de MtuS Huis te Lande, door het verlenen van financiële steun’. De verhuur van de oranjerie 
aan de school, rente en dividend leveren jaarlijks ruim vijfentwintigduizend gulden op. Met de 
opbrengst en die van het belegde vermogen worden allerlei extra’s betaald waaronder het afslui-
tende jaarfeest in december voor de eigen bestuursleden en het personeel van de locatie Rijswijk, 
kerstattenties, ‘aangeklede’ diploma-uitreikingen, een bijdrage in de kosten voor het verplaatsen 
van de ingang van de school naar de Huis te Landelaan in september 1995, bijdragen aan uitwis-
selingsprogramma’s van leerlingen zoals met de Japanse zusterschool Atsumi Agriculture High-
school in Tahara en het mee financieren van jubilea. Bij de viering van het negentigjarig bestaan 
in 1997 draagt de JHS ƒ 25.000 bij. 
De beheercommissie en de JHS blijven met elkaar in contact. Elke vergadering van de beheercom-
missie eindigt met de JHS. Van Meenen, voorzitter van het dagelijks bestuur van Groene Delta, is 
zowel penningmeester van de Beheercommissie locatie Rijswijk als van de JHS!

Op onder meer briefpapier gebruikt Groene Delta dit beeldmerk
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Onderwijsvernieuwing
Onderwijs is altijd in beweging, tijdens het directeurschap van Pouw is dat niet anders dan onder 
haar drie illustere voorgangers. 
De beproefde studierichtingen van de A-opleiding krijgen een lichtere variant in de nieuw in te 
voeren B-opleiding, de zogenaamde studierichtingen ‘bloementeelt/bloemsierkunst/bloembin-
den’ en ‘aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen’. Dat is de uitkomst van enkele 
jaren experimenteren met het zogenaamde ‘kort middelbaar beroepsonderwijs’ (KMBO) onder 
aansturing van Landbouwonderwijs en op de uitdrukkelijke wens van Madestein. 
Het nieuwe aoc-in-oprichting blijkt voor deze gelaagdheid met verschillende onderwijsniveaus 
een sterke stimulans. Bovendien maakt het bijbehorende fusieproces van het aoc-in-wording Huis 
te Lande nog meer bewust van de kwaliteit die de school al in huis heeft. Besloten wordt die ver-
der te versterken door de A-opleiding vierjarig te maken voor de vakrichtingen BSB, A&O en de 
studierichting bloemen- en groententeelt. Anders dan in De Lier moet ‘bloemen- en groententeelt’ 
niet langer zijn gericht op ‘productietuinbouw’ maar vooral dienstverlenend worden ingevuld. 
Ondersteunende aspecten als onderzoek, marketing, voorlichting en specialismen als weefsel-
kweek en veredeling krijgen daarbij alle aandacht.

In de jaren tachtig wordt bovendien een begin gemaakt met internationalisering. In eerste instan-
tie gaat het om uitwisselingen met buitenlandse land- en tuinbouwscholen wat in het begin niet 
helemaal naar wens verloopt. Pouw vertelt daar de volgende anekdote over: ‘Een paar Italiaanse 

De oranjerie met bijbehorende grond blijft eigendom van de Jacoba Hingst Stichting
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jongens verdwaalden op de smalle wegen van het Westland en twee van hun leraren raakten zoek 
in het Haagse nachtleven. Verkleumd doken ze ’s ochtends op in het bushokje tegenover de school, 
waarin ze zonder te weten hoe dicht ze bij de school waren voor de regen schuilden’.

Ruimte voor eigen initiatieven
Het onderwijs op Huis te Lande is egalitair en biedt veel ruimte voor experimenten. In interviews 
met leerlingen en docenten vallen vaak de woorden ‘Je bent er vrij’. Zo neemt Pouw in 1984 een 
nieuwe biologiedocent aan die er zijn moderne visie op onderwijs kan botvieren, Cees de Jong. Hij 
geeft veldpractica in de schooltuin en rondom de school (leren door doen), introduceert groeps-
werk (samenwerkend leren) en geeft leerlingen biologie-opdrachten voor de stage die vervolgens 
tijdens lessen op school gepresenteerd en besproken worden (participerend leren). Meerdere lera-
ren hanteren dezelfde strategie als De Jong.
In 1985 maakt De Jong samen met zijn collega Nanny Löhling veel werk van de jaarlijkse introduc-
tie op camping Ockenburg in Den Haag. Die duurt drie dagen en vooral twee zeer lange nachten. 
Collega’s en leerlingenvereniging Pomona bieden daarbij de helpende hand. Eerst moeten tenten 
van het formaat Boltini worden opgezet. Een veelheid aan activiteiten wordt georganiseerd zoals 
kennismaken, de dag beginnen met ochtendgymnastiek, wandelen langs het strand, schatgraven, 
een fototocht houden, macaroni eten, veel fietsen, tegen de schemering naar een horrorfilm kijken 
en aansluitend het nachtspel spelen in het Ockenburgse bos. Bloedstollend spannend!  

Alex van der Heiden (links) en Claudia Droog tijdens een veldpracticum veredeling, het kruisen van kool
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De Jong is overigens een docent die zijn vleugels verder uitslaat dan Huis te Lande. Hij vertelt er 
zelf het volgende over:

In 1991 was het landelijke project ’Integratie Milieuaspecten Agrarisch Onderwijs’ (IMAO) 
op zoek naar milieukundige versterking. Met mijn nieuwe collega Ruud Hansen hebben 
we als duo gesolliciteerd. Een groot succes! We zijn toen elk voor twee dagen in de week 
gedetacheerd. Een van onze opdrachten was al het lesmateriaal dat voor de nieuwe groene 
kwalificatiestructuur in Zutphen tijdens PUC (Project Uitwerking Certificaten) werd ge-
schreven om milieuaspecten te screenen en waar nodig de schrijfgroepen milieukundig 
te ondersteunen. Op deze wijze leerde ik al gauw ca. 300 groene docenten kennen uit heel 
Nederland. Voor de ‘milieuscreening’ hebben we de ‘milieucriterialijst’ ontwikkeld, die uit-
eindelijk in 7 talen is vertaald. Voor ‘milieuzorg’ in de diverse vakrichtingen werden aparte 
lesbundels gemaakt. Het werk bij IMAO leverde dermate veel impulsen op milieugebied dat 
het ministerie van LNV in 1992 besloot de haalbaarheid van een aparte milieuopleiding op 
mbo-niveau te laten onderzoeken en daarvoor een projectleider zocht. Ik solliciteerde en 
kon direct aan de slag voor een dag in de week. Na een jaar van hard werken en twee sym-
posia verder was de opleiding Milieutoezicht (nu: Milieu & Ruimte) een feit. Wat heb ik veel 
geleerd van dit werk: van arbeidsmarktonderzoek, contacten met het bedrijfsleven en met 
alle betrokken AOC’s tot het ontwerpen en inrichten van de milieukundige mbo-opleiding. 
De opleiding ging in 1994 van start en in 1996 kreeg ook Rijswijk groen licht.

Naast ruimte voor experimenten, initiatieven van leraren en innovatie, kunnen ook leerlingen met 
ideeën komen. Soms leidt dat tot heel opmerkelijke resultaten, een cursus boomklimmen!

Wim Oudshoorn
Adjunct-directeur Oudshoorn is niet alleen docent, maar ook auteur van tal van ‘groenboeken’. 
Duizenden exemplaren gaan over de toonbank. Hij schrijft ook voor tijdschriften als Flair en Bloe-
men en planten.
In 100 jaar tuinbouwonderwijs in Rijswijk geeft hij zijn mening over tuinen en vrouwen. Hij is er 
stellig van overtuigd dat door vrouwen aangelegde tuinen anders zijn dan van mannen. Hij dicht 
vrouwen meer smaak, gevoel voor kleur en geduld toe. ‘Ik zeg altijd: vrouwen maken een tuin 
zoals ze een trui breien. Een stuk breien en dan weer stukjes uithalen; je ziet het groeien. Het zijn 
verfijnde tuinen. Ik noem ze vaak bloemschiktuintjes. Ze hebben iets pietepeuterigs.’

Oudshoorn vindt ook dat het met plantenkennis op Huis te Lande wel goed zit. Al sinds Hingst 
staat dat vak hoog genoteerd en daarvoor is een keur aan planten aanwezig op het schoolcomplex. 
Planten moet je kunnen zien, voelen en ruiken. Het sortiment vereist voortdurende aanvulling. 
Oudshoorn:

Toen werkgroepen vanuit het Ministerie van Landbouw lijsten samenstelden van alle plan-
tensoorten die gekend moesten worden, bleek dat er nogal wat ontbrak op de tuin. Met 
name nieuwe cultivars. Voor kruidachtige planten was dat niet zo’n probleem en werden er 
snel plekjes gevonden. Maar voor bomen en struiken lag dat natuurlijk anders. Nu wilde het 
geval dat de gemeente Rijswijk in de jaren ’70 het Julianapark ging inrichten. Daarbij wer-
den in eerste instantie alleen de plaatsen van de bomen aangegeven. De school heeft altijd 
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een goede samenwerking gehad met de gemeente Rijswijk. Ik werd door de heer Hoonhout, 
destijds hoofd van de plantsoenen, in de gelegenheid gesteld die bomen een naam te geven. 
Ik weet het niet precies meer, maar het waren er in ieder geval meer dan 100. Ze werden 
voorzien van een nummer en de leraren plantenkennis mochten er takken vanaf plukken 
voor de lessen. Zo deed zich het unieke feit voor dat vrijwel alle bomen op de lijsten ook op 
en rond de school aanwezig waren. Ze staan er natuurlijk nu ook nog (bijna) allemaal, maar 
de nummertjes zijn vrijwel allemaal verdwenen.’

Familiair en respectvol
In de eerdergenoemde uitgave van de oud-leerlingenvereniging tekent oud-secretaris Madelon de 
Beus in 1984 het volgende op, dat typerend is voor de identiteit van Huis te Lande: ‘De familiaire 
omgang tussen leerkrachten en leerlingen is volgens directrice M. Pouw juist dé reden dat de sfeer 
op school nog steeds goed is’. Daarna citeert ze Pouw als volgt: 

Het wederzijdse respect is er echt niet minder op geworden, al lijkt dat misschien zo. De na-
druk bij de opleiding is op de theorie komen te liggen, want daar wordt straks om gevraagd. 
Maar de praktijk wordt echt niet vergeten, ook daarvoor hebben we nog voldoende uren 
ingeruimd. … Op een gegeven moment hebben we het roer moeten omgooien, als particu-
liere instelling konden we het niet meer bolwerken. We hadden subsidie nodig om de boel 
draaiende te houden. Met als gevolg dat het een echte beroepsopleiding is geworden, waar-
aan iedereen kan beginnen. 

De Beus voegt eraan toe: ‘Iedereen, dus ook jongens’. Ze merkt op, dat de school inmiddels het 
stempel ‘elitair’ kwijt is. 

Balans
Pouw ambieert bestuursfuncties en vertrekt als directeur: in 1991 wordt ze voorzitter van de cen-
trale directie van Groene Delta en in 2000, na wéér een grote fusie in ‘agrarisch onderwijsland’ (zie 
volgend hoofdstuk), treedt ze toe tot de raad van bestuur van Wellantcollege.
Welk visitekaartje laat Pouw, de vierde en laatste vrouwelijke directeur van Huis te Lande als zelf-
standige onderwijsinstelling, achter? Een school met een lage drempel voor jonge mensen die 
voor een groen beroep kiezen, gericht op de directe omgeving en met doorstromingsmogelijk-
heden naar andere vormen en niveaus van beroepsonderwijs. De opleiding heeft een egalitair ka-
rakter, inspraak is vanzelfsprekend. Het curriculum is 
sterker dan ooit afgestemd op de vraag van potentiële 
werkgevers, zodat gediplomeerden over het algemeen 
betrekkelijk snel een baan vinden. Wat de vakrichting 
A&O betreft, is het geen noodzaak een eigen groen-
voorzieningsbedrijf op te richten, dat lukt slechts een 
enkeling. De meesten vinden hun weg in de groene 
sector als uitvoerder, planner, werkvoorbereider, toe-
zichthouder of ontwerper/tekenaar. Dat geldt voor 
zowel meisjes als jongens. De ‘agrarische emancipatie’ 
van de vrouw is na honderd jaar geslaagd, met dank 
aan het initiatief van ‘juffrouw’ Hingst in 1907. 

Pouw in de periode dat ze bestuursfuncties vervult
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Oud-leerlingen in beeld

Wat is er geworden van oud-leerlingen die onder Pouw op Huis te Lande hebben gezeten? Hier 
volgen enkele ‘portretjes’.

Harm van den Akker en Miek van Rossem: ‘We hadden een toptijd, lol trappen en hard werken’*

Harm van den Akker en Miek van Rossem (foto: Julia Voskuil)
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In 1985 gaat Miek van Rossem naar Huis te Lande, Harm van den Akker een jaar later. Miek is niet 
zo gemotiveerd, moet het tweede jaar overdoen en komt bij Harm in de klas. Voor hem is het na de 
lagere tuinbouwschool een gerichte keuze om verder te gaan in A&O. Ze kunnen het goed met elkaar 
vinden en gaan in 1994 samenwonen op een woonboot in Voorschoten. Datzelfde jaar begint Harm 
Hoveniersbedrijf Van den Akker. In 1998 gaan ze wonen en werken in Woubrugge. Na de geboorte 
van hun derde kind blijft Miek thuis en sindsdien voert ze de administratie.

In 2019 wordt het vijfentwintigjarig bestaan gevierd met de ingebruikname van een nieuw be-
drijfspand. Op een spandoek, zichtbaar vanaf de weg, worden medewerkers gevraagd. Harm heeft 
permanent vacatures voor vakbekwame medewerkers. ‘Die zijn moeilijk te vinden. De teloorgang 
van vakkennis baart mij zorgen, ik wil kwaliteit leveren. Binnen mijn bedrijf probeer ik zoveel 
mogelijk kennis door te geven. We werken met een klein team vooral in Zuid-Holland, maar we 
hebben ook opdrachtgevers in Amsterdam, Museum van Loon bijvoorbeeld. Maar nu maar eerst 
over Huis te Lande.’

‘Onvergetelijk, een toptijd!’, roepen ze in koor. ‘We hadden een leuke klas en in het tweede leerjaar 
trokken we ook veel op met de derdejaars. Het was toen geen meisjesschool meer, onze klas be-
stond voor bijna de helft uit jongens. Richting A&O had wel drieëntwintig vakken, waarvan tien 
exacte. De leerkrachten waren relatief jong en de sfeer ongedwongen en met veel vrijheid, waar 
goed mee werd omgegaan. We hadden veel lol en café ’t Nest werd goed bezocht, maar we werkten 
hard. Buiten schooltijd werd heel wat afgebeund! Je verdiende er een centje mee en deed tevens 
praktijkervaring op. Het hoveniersvak leerden we van Theo Remmerswaal, Wim Oudshoorn gaf 
plantenkennis en bijenteelt en promootte en passant zijn tuinboeken.’ Miek: ‘Ik raakte door zijn 
plantenlessen heel enthousiast. Hij gaf inspirerend les en maakte prettig contact met de leerlingen. 
In onze tijd waren Tonny Speetjens en Jan Weideveld ook docenten, leuk dat ze nu bij het boek 
betrokken zijn.’         

Miek van Rossem
‘Voor mij was Huis te Lande een bekend fenomeen dankzij mijn grootmoeder Corry en mijn tante 
Ank. Ze begonnen hun opleiding in respectievelijk 1922 en 1955, M.C. van Rossem-Bruynzeel en 
A.R. van Peski-van Rossem. Op kwekerij ‘Heesterlust’ van tante Ank in Leidschendam ging ik al 
jong helpen, ze kweekte toen honderden rozenstekken. Harm kwam daar ook werken toen hij bij 
mij in de klas zat op Huis te Lande. Tante Ank is een gedreven vakvrouw met veel kennis en een 
harde werker. We hebben daar heel veel basiskennis opgedaan!
Voor mijn Huis-te-Landestage ben ik vier maanden naar Amerika geweest naar het Washington 
Park Arboretum in Seattle. Na onze schooltijd zijn we samen nog zes maanden op reis geweest 
door Amerika waar we mijn tante Wendelien en andere Nederlanders ook hebben geholpen bij 
de aanleg van hun tuin. Daarna vertrok ik als au pair naar Frankrijk voor de taal. Dat was handig 
vanwege de Floriade 1992 in Zoetermeer, waar ik voor Plant Publicity Holland kon gaan werken. 
Later mocht ik helpen met de opzet van de IJsberen Collectie voor vasteplantenkweker Griffioen. 
Daarna heb ik voor het bemiddelingsbureau van Bloemenveiling Holland daghandel ingekocht. 
Toen had ik in de winter een ruime maand vrij en pakten Harm en ik onze kans om te reizen. Op 
Kaap de Goede Hoop gaf ik mijn jawoord en dat jaar zijn we getrouwd. Na de komst van onze drie 
kinderen ben ik thuis de administratie gaan doen.’
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Harm van den Akker
‘Als kind wilde ik boswachter worden, maar eenmaal op de lagere tuinbouwschool bleek het hove-
niersvak mij het best te liggen. Daarom werd het A&O op Huis te Lande, een gedegen opleiding met 
extra cultuurtechniek op de praktijkscholen in Schaarsbergen en Ede. In schoolverband maakten 
we ook diverse tuinreizen naar onder andere Bundesgartenschauen in Duitsland en de Loirestreek 
in Frankrijk. De meeste leerlingen pakten buiten school al allerlei werk aan. Ook ik heb veel tuinen 
gemaakt in die periode.
Ons eindproject hebben we met de hele klas gedaan, een tuin in Leiden. Van het ontwerp tot en met 
de offerte, de voorbereidingen en de uitvoering. Bij het afscheid hebben we als klas de school een 
klassiek tuinelement nagelaten: een betonnen obelisk bij het voorterrein, waar we als leerlingen niet 
mochten parkeren … Voorzien van een ondergrondse voet van een kubieke meter beton is hij stevig 
verankerd! Met dank aan het bouwbedrijf van mijn vader. 
Na de opleiding moest ik eerst in dienst en daarna werkte ik twee jaar voor hoveniersbedrijf Van 
Marwijk. Toen ik aangaf voor mezelf te willen beginnen kreeg ik als start twee projecten mee! Wij 
hebben een mooie orderportefeuille opgebouwd, voornamelijk in de private sfeer. Voor veel op-
drachtgevers doen we al vele jaren het onderhoud, van bloembakken tot grote landgoedtuinen. Ons 
vak is emotie en mensen ontzorgen. Ik wil ze graag laten genieten van groen en doe bij sommige 
VvE’s af en toe ‘een rondje met de tuinman’. Dat kweekt begrip voor ons mooie werk en van bewo-
ners krijg ik er vaak leuke reacties op. Vakmanschap is zó belangrijk, ik geef zoveel mogelijk kennis 
door aan de medewerkers en volg ook zelf allerlei cursussen. Beredeneerde snoei van vruchtbomen 
bijvoorbeeld. In bomen klimmen moet je na je veertigste niet meer doen, maar je kunt wel boom-
verzorgers opleiden. Snoeien vereist kennis van zaken, anders noem ik het knippen!’

* Interview Harm van den Akker en Miek van Rossem: Julia Voskuil

Sandy van Ruijven-Hazenbroek: ‘Er was een continue prikkeling van de creativiteit!’ 
Zij wordt te Honselersdijk geboren op 9 augustus 1974: tuindersdochter Sandy Maria Catharina 
Hazenbroek. De liefde voor de tuinbouw zal als een rode draad door haar leven lopen. Om niet 
het risico van doubleren te lopen – talen zijn niet haar sterkste kant – kiest ze in 1990 na drie jaar 
havo voor het mbo. Het wordt de middelbare tuinbouwschool in De Lier. ‘Ik was daar maar met 
drie meiden en voor de rest jongens. Na de introductie wist ik zeker: dit gaat het niet worden. Ik 
hoorde toen pas voor het eerst van Huis te Lande. Een oase, vond ik toen ik het terrein betrad. En 
dát in Rijswijk dat in mijn ogen een stad was. Ik zag de leerlingen in de tuin werken. Heerlijk om te 
zien! Ik wist meteen: hier wil ik vier jaar zitten!’ Ze komt in een klas van zo’n dertig leerlingen. De 
meesten volgen de richting bloemsierkunst. Sandy en nog vijf klasgenoten – drie meisjes en drie 
jongens – kiezen voor tuinbouw.
Wim Oudshoorn ervaart zij als inspirerend: ‘Hij gaf les in nomenclatuur. De planten die je moest 
kennen stonden in de tuin, keurig met bordjes erbij. Met plezier heb ik al die Latijnse namen ge-
leerd. Daar heb ik nu als consulent nóg profijt van.’
Sandy toont zich ambitieus: ‘Met Claudia uit mijn ‘tuinbouwklasje’ koos ik álle vakken, méér dan 
waar we examen in moesten doen. We wilden doorstromen naar het hbo. Maar we vonden dat 
rondhangen op school tot sluitingstijd ook leuk.’ Toch wordt het na Huis te Lande geen hbo: ‘Ik liep 
stage op de bloemenveiling te Honselersdijk en daar wilde ik graag werken. Een half jaar heb ik er 
bij de plantenziektekundige dienst gewerkt. Daarna werd ik keurmeester op de veiling in Bleiswijk. 
Intussen studeerde ik in de avonduren marketing op hbo-niveau’.
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Als de Bleiswijkse bloemenveiling sluit, gaat Sandy bij de Agrarische Bedrijfsverzorging werken. 
‘Ik verkocht aan boeren en tuinders een soort verzekeringspakket waarbij uit een groep van zo’n 
zestig agrariërs ondersteuning kon worden gegeven aan éénmansbedrijven voor het geval de boer 
of tuinder in kwestie ziek of overspannen zou worden.’ 
Vervolgens werkt ze zo’n achttien jaar bij Milieu Programma Sierteelt (MPS) als coördinator voor 
een certificeringsorganisatie die aangeeft in welke mate een product op milieubewuste wijze is 
geteeld. ‘Als coördinator Nederland begeleidden we de kwekers naar de juiste certificering. Een 
externe instantie kwam keuren en certificeren.’ 
Sinds 2018 werkt Sandy bij DLVge, een landelijk adviesbureau voor de tuinbouw. ‘Voor de begelei-
ding van het certificeringstraject zit ik de éne keer in Andijk, de andere keer in Made. Wij zorgen 
dat de kwekers aan de eisen van de certificatie voldoen. Ik werk het handboek bij, maak een rondje 
over het bedrijf en doe een proefaudit die meestal in enkele verbeterpunten resulteert.’ 

Deze foto toont de ‘plantenteeltklas’ van 1993 met Sandy Hazenbroek op haar hurken in het midden. Zij komt in het laatste jaar van Pouw 
op Huis te Lande
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Kwekers merken al snel dat Sandy veel kennis in huis heeft. Ze wordt, ook al functioneert ze als 
vrouw in een mannenwereld, volledig serieus genomen. Dat is de vrucht van Huis te Lande, meent 
Sandy. ‘Er was een continue prikkeling van de creativiteit. De leerlingen van bloemschikken zorg-
den bij speciale gelegenheden voor de mooiste bloemstukken. De een deed iets met fietsbanden, 
de ander met blokken hout. De jaarlijkse tentoonstelling was een hoogtepunt! Ook mijn ouders 
wilden er graag kijken. Op het terrein plaveiden de leerlingen die hovenier wilden worden steeds 
andere paadjes. De schoolomgeving was vele malen boeiender dan de studieboeken!’

Karin Vollering: ‘Het was een creatieve school met veel liefde voor groen’

Karin Vollering (1969) is eigenaar van ‘Groene vingers’ aan de Burgwal in Delft. Het ondernemen 
zit er jongs af in: haar vader heeft een kwekerij in Delfgaauw, een gedeelte daarvan wordt door 
haar moeder gerund als tuincentrum en Karin speelt het liefst winkeltje: ‘Van restmateriaal kleine 
bloemstukjes samenstellen, van rozenblaadjes rozenwater maken, inpakken, prijzen met de prij-
zentang, de spulletjes uitstallen op het kleedje buiten en dan verkopen, ik vond het gewéldig’. Na 

Sandy van Ruijven-Hazenbroek
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de havo gaat ze naar Huis te Lande. Ze doet er bloemsierkunst en volgt er de hoveniersopleiding, 
maar zal haar beroep uiteindelijk vinden in iets dat er tussenin ligt: groenstyling, het aantrekke-
lijker maken van woonruimtes met groene planten en allerlei accessoires. Over haar tijd op Huis 
te Lande, eind jaren tachtig, is ze lovend. Spontaan noemt ze Henk Hamoen ‘van plantenkennis’, 
het kasje met wel duizend soorten planten, keurig van naambordjes voorzien, en de kick om dat 
alles van buiten te leren. ‘Plantenkennis is het kennen van de anatomie van het groen’, zegt Karin 
snedig. Levendige herinneringen heeft ze aan het ‘wildkamperen’ in de Ardennen, een initiatief 
van Theo Remmerswaal en Joris Diepen. Kort voor haar komst wordt Huis te Lande een gemengde 
school. Of ze nog iets van een aparte sfeer ervaart? Nee, wél dat er nog ‘meisjesschool’ op het proef-
werkpapier staat. Ze merkt een ándere kentering op aan de school: van gemoedelijk naar zakelijk. 
‘Komt door de nieuwbouw, denk ik. Het nieuwe schoolgebouw is minder knus dan het oude. Het 
is strakker en de aula en kantine worden groter.’ Karins samenvatting van Huis te Lande in enkele 
woorden: ‘Een creatieve school met veel liefde voor groen.’ Sinds december 2018 is ze ambassa-
deur groenstyling bij de Beroepsvereniging Nederlandse Stylisten (BNS). ‘We gaan het onderwijs 
daarin meenemen. Mét kennis van planten. Dat is de kapstok van alle groenopleidingen!’

Karin Vollering voor haar winkel ‘Groene Vingers Delft’
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7. MANNEN AAN HET ROER 

Peter Kraaijeveld (1991-2006)

Met het vertrek van Pouw naar de centrale directie van Groene Delta, per 1 januari 
1996 omgedoopt tot Groene Delta College, komt na ruim tachtig jaar een einde aan 
‘vrouwen aan het roer’ op Huis te Lande en neemt Peter Kraaijeveld in 1991 het roer 

over. Hij komt van de ‘Tuinbouwschool Hugo de Vries’ in Rotterdam en wordt de eerste loca-
tiedirecteur. Tijdens zijn tot 2006 durende directeurschap verandert er veel aan de opleiding.

Ingrijpend is de zogenaamde ‘Kwalificatiestructuur voor het mbo’. Deze voorziet in een optimale 
afstemming van het onderwijs op het bedrijfsleven. De eisen waaraan een student moet voldoen 
om zijn diploma te behalen, zijn beschreven in een kwalificatiedossier. Dat bestaat uit een of meer-
dere kwalificaties voor elk diploma. De dossiers moeten aansluiten op de trends en behoeften van 
de arbeidsmarkt en dat vraagt om voortdurende actualisatie. Bedrijven en organisaties kunnen 
zo het beste hun vacatures vervullen met goed opgeleide, nieuwe medewerkers. De kwalificaties 
omvatten ook afspraken over het opstellen, toetsen, vaststellen en onderhouden van de dossiers. 
Er is ruimte voor keuzedelen, die als een verrijking van de kwalificatie worden gezien. Daarbij 
horen termen als cursorisch onderwijs en certificering. Het gevolg is, dat de opbouw van de twee-, 
drie- en vierjarige opleidingen met hun diverse richtingen steeds fijnmaziger wordt en leerlingen 
tal van keuzemogelijkheden biedt. 

Op de nieuwjaarskaart van 1996 wordt de naamswijziging naar Groene Delta College aangekondigd
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In 1993, bijvoorbeeld, geven de studiegidsen voor de vierjarige opleiding (vroegere A-opleiding) 
en de driejarige opleiding (vroegere B-opleiding) op Huis te Lande onderstaand beeld te zien:

Vierjarige opleiding voor het diploma kaderfunctionaris (KF)

 Bloemschikken richtingen: bloemist-winkelier, management en voorlichting
 Groenvoorzieningen richtingen: werkuitvoering en werkvoorbereiding
 Plantenteelt richtingen: veredeling, milieu en handel

Driejarige opleiding voor het diploma zelfstandig beroepsbeoefenaar (ZB)

 Bloemschikken richtingen: bloembinder, winkelier en tuincentrum
 Groenvoorzieningen richtingen: kleine groenobjecten (hovenier), stedelijk groen 
  (voorman, opzichter) en tuincentrum

 

Het is niet meer dan een momentopname want met de wind van de kwalificatiestructuur in de rug 
is vanaf het eind van de twintigste eeuw het curriculum continu aan verandering onderhevig. Op-
leidingen komen en gaan, zoals de volgende drie voorbeelden illustreren: in 1995 gaat de nieuwe 
vierjarige mbo-opleiding Milieutoezicht van start, maar de opleiding tuinbouw wordt beëindigd 
wegens gebrek aan belangstelling, terwijl dierverzorging aan het curriculum wordt toegevoegd. 

Vernieuwing betreft behalve het onderwijsprogramma ook zeker de leermiddelen. Er komt bij-
voorbeeld een mediatheek, die wordt gevestigd in de oranjerie. Deze is eigendom van de JHS die 
in een brief van 9 september 1994 aan Huis te Lande laat weten, dat de school de oranjerie om niet 
mag gebruiken en dat zij de onderhoudskosten voor haar rekening neemt. Onder de naam ‘Jacoba 
Hingst Mediatheek’ vindt op 13 juli 1995 de feestelijke opening plaats. 

Tien jaar later wordt het Open Leer Centrum in gebruik genomen. Dit voorziet onder andere in 
computerwerkplekken. Studenten kunnen er opdrachten uitvoeren, werkstukken maken, presen-
taties voorbereiden, printen, kopiëren, scannen, studeren, boeken lezen en lenen. 
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Het vak plantenteelt verdwijnt. De docenten Tonny Speetjens (links) en Louis Aandewiel (geheel rechts) gaan met een van de laatste 
plantenteeltklassen op de foto (foto: omstreeks 2001)

Nog een voorbeeld van ‘natuurlijk leren’ is deze: een groepje leerlingen vormt een ‘mini-onderneming’. De ‘jonge ondernemers’ op de foto 
brengen zelfgeteelde bloemen op de markt in het Rijswijkse winkelcentrum ‘In de Bogaard’ (foto: 1993)

Onderwijs is altijd in beweging: onderdelen van het leerprogramma worden geschrapt, 
vervangen of vernieuwd. Visies op leren veranderen voortdurend. Onderwijs- 

en organisatiestructuren wisselen snel van vorm.
Een ‘fotobloemlezing’. Merk op hoe die verschilt van het fotoverslag 

over de eerste dertig jaar van Huis te Lande (zie pagina 88).
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Onderhoud blijft een belangrijk onderdeel van het opleidingspro-
gramma. Hier worden buizen in een kas wit geschilderd

Blijvend is ook het practicum, op deze foto uitgevoerd voor Wim 
van der Lugt (links) en Patrick de Lange (foto: omstreeks 2000)

Het ‘Project groenvoorziening’ is een voorbeeld van ‘natuurlijk leren’: leerlingen maken een ontwerp voor een levendiger schoolomgeving 
en realiseren dat vervolgens, zoals hier bij een basisschool in het Haagse Laakkwartier (foto: 2008)
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De verkoop van producten uit eigen tuin hoort er vanaf het begin bij. Leerling Wishal Gokoel maakt hier een zending klaar voor 
Bloemenveiling Holland, nu FloraHolland, te Honselersdijk (foto: 1996)

Joost van Niel (links) en Wim van der Lugt werken hier samen aan weefselkweek (foto: omstreeks 2000)
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De school negentig jaar
In 1997 bestaat de school negentig jaar. Dat wordt in oktober uitbundig gevierd. Er gaat op 19 
april een zogenaamde ‘extra feestelijke tuinmarkt’ aan vooraf, die met ruim duizend bezoekers en 
circa ƒ 11.000 à ƒ 12.000 in het laatje, een succes is. Het bedrag wordt geïnvesteerd in de komende 
jubileumviering. 

De reünie op zaterdag 11 oktober wordt, geheel volgens traditie, opgeluisterd door cabaret van 
oud-leerlingen, die met meer dan vijfhonderd aanwezig zijn. Buiten de gebruikelijke onderdelen 
als een officiële receptie, een personeelsfeest en een feestdag voor de leerlingen, worden op dins-
dagavond 14 oktober de ‘stagebieders’ gefêteerd. 
Spraakmakend is de onthulling van een namaakpiramide op het gelijknamige plein voor het NS-
station ter plaatse op woensdag 15 oktober. Leerlingen beelden er de vier vakrichtingen mee uit 
die op Huis te Lande gevolgd kunnen worden, op dat moment Plantenteelt, Milieutoezicht, Groe-
ne Ruimte en Bloemschikken.

De locatie voor het station heeft een voorgeschiedenis: kort daarvoor wordt de spoortunnel 
aangelegd, vindt verdubbeling van de sporen plaats en staat Huis te Lande een strook grond 
voor af voor de aanleg van het fietsviaduct op de Van Vredenburchweg. De samenwerking 
met de gemeente Rijswijk is nu zó optimaal, dat zij van harte in het jubileum participeert.

Aankondiging tuinmarkt Leerlingen versieren het Piramideplein vlakbij de ingang van het 
NS-station
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De leerlingen zelf gaan uit hun bol op donderdag 16 oktober. Overdag vermaken zij zich met aller-
lei sporten in een grote sporthal in Rotterdam, het feest ’s avonds staat in het teken van glitter and 
glamour. Tot in de kleine uurtjes bewegen smokings en avondjurken over de (dans)vloer.

Tonny Speetjens, Henk Hamoen en Louis Aandewiel organiseren enkele jaren achter elkaar de tuinmarkt, zo ook in 1997. Vrijwel alle 
docenten zijn op het moment suprême druk in de weer en veel bezoekers uit Rijswijk en omstreken komen plantjes kopen
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Uitwisselingsprogramma met Japan
In het jubileumjaar 1997 komt een bijzondere vorm van internationalisering tot stand, Huis te 
Lande en de Japanse Atsumi Agriculture Highschool in Tahara worden zusterscholen en zetten 
een gedegen uitwisselingsprogramma op. Japanse leerlingen en hun begeleiders komen naar Rijs-
wijk om kennis te maken en tal van instellingen te bezoeken waarmee de school verbonden is. 
Omgekeerd reizen leerlingen van Huis te Lande met eenzelfde doel naar Japan. Het programma 
wordt minutieus voorbereid en afgedrukt in een soort draaiboek. Behalve leraren reizen ook be-
stuursleden van de JHS mee als begeleiders. Hun reis wordt betaald uit de middelen van de stich-
ting. Dit wordt elk jaar herhaald.
Behalve de jaarlijkse uitwisseling met Japan vindt ook uitwisseling plaats met de tuinbouwschool 
van Decin in Tjechië en die van Lissabon in Portugal.

Tweede fusie
Naast onderwijskundige veranderingen krijgt Kraaijeveld ook te maken met een tweede fusie. De 
overheid wil verschillende vormen van beroepsonderwijs bundelen tot regionale opleidingscentra 
(roc’s). Groene Delta neemt aanvankelijk deel aan de besprekingen die tot de vorming van roc’s 
leiden, maar als deze te explosief groeien, wordt dit als een bedreiging ervaren. Groene Delta be-
sluit in september 1994 dat het niet zal opgaan in een roc maar zich liever verbindt met de drie 
aoc’s Florens College, Groen College en Midden Nederland onder de voorlopige naam ‘AOC’s in 
Midden-West Nederland’. Heel even sluit aoc Holland College aan, maar als de vier andere aanstu-
ren op fusie, haakt het af. Het wil de bestuurlijke zelfstandigheid behouden, later zullen de mavo’s 
Stek en Westplas nog aanhaken. Al die bundelingen worden eind 1995 officieel bekrachtigd in 

Leerlingen van de Atsumi Agriculture Highschool gaan tijdens hun bezoek aan Nederland onder andere op excursie bij een paprikateler 
(foto: 2007)
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Ikebana, wat ‘levende bloemen’ betekent, is de Japanse manier van bloemschikken. Leerlingen tijdens de uitwisseling oefenen daarin 
(foto: 2006)

Wat ooit begon als een ritueel van het heiligdom van Kumano in de 17e eeuw is uitgegroeid tot een groot festival waarbij praalwagens 
met zogenaamde Karakuripoppen door de straten van Tahara worden gesleept. Leerlingen van Wellantcollege mbo Rijswijk, tijdens een 
leerlingenuitwisseling in Japan, doen er vol overgave aan mee (foto: 2004)
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de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Deze voorziet in onder andere vierenveertig roc’s 
en achttien aoc’s. Ook cursorisch onderwijs en vavo, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 
wordt in de WEB geregeld.

Per 1 januari 1999 fuseren Groene Delta College en de drie eerdergenoemde aoc’s in Zuid-Holland 
en Utrecht op bestuurlijk niveau onder de werknaam ‘De 4-AOC’s’. Elk van de vier aoc’s vaardigt 
twee leden af naar het nieuwe bestuur van de stichting. De directieraad en centrale dienst worden 
in Woerden gevestigd, later zal dat Houten worden. Binnen maximaal drie jaar moeten de bijbe-
horende instellingen fuseren. Inmiddels bedenkt het bestuur van het mega-aoc-in-wording een 
nieuwe naam, ‘Wellant’. Die wordt op 22 mei 2000 ingevoerd. Het vakblad Agrarisch Onderwijs 
van 7 juni daaropvolgend licht onder het kopje AOC Wellant toe: ‘Het bestuur vindt dat een krach-
tige, Hollandse naam, waarvan het eerste deel staat voor ‘goed, best, gezond en bron’, een positieve 
associatie. ‘Lant’ verwijst naar de groene sector’. Na de instellingenfusie zullen de afzonderlijke 
vestigingen zich voortaan presenteren onder de naam Wellantcollege. De voormalige Groene-Del-
tavestiging in Rijswijk draagt vanaf 1 augustus 2000 officieel de naam Wellantcollege mbo Rijswijk. 

Het begeleiden van Huis te Lande in het fusieproces tot Wellantcollege en de daarmee samenhangen-
de perikelen en overige ontwikkelingen vergen veel tijd van Kraaijeveld. Daarom vervangt Jan Wei-
develd hem als waarnemend directeur. Hij is al vanaf 1987 als docent aan Huis te Lande verbonden. 
De schoolcultuur van Huis te Lande wordt door het ‘centrale gezag’ als een probleem ervaren. Het 
College van Bestuur meent dat het personeel van Huis te Lande zich nog te veel gedraagt als in 
de periode van vóór de fusies en zich veel vrijheden veroorlooft. Kortom, te weinig in het gareel 
loopt. Het schakelt in 2004 Huub van Pol in, die een adviesbureau heeft en samenwerkt met de 
KPC Groep, een landelijk onderwijsadviesbureau. De school wordt kritisch doorgelicht, het per-
soneel uitgebreid gehoord. 

Folder met de opleidingen die Wellantcollege mbo Rijswijk in het schooljaar 2000-2001 aanbiedt
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Het daaruit resulterende rapport van 26 oktober 2004 vermeldt onder andere:

Relatie met Woerden (CvB, RD, Servicecentrum) in partnerschap Van zij naar wij naar win 
en win. Van “Rijswijk” naar MBO Wellant: product- en projectpartners vinden in Woerden 
en in collega-scholen. 

Van Pol, oud-directeur van de middelbare tuinbouwschool in Breda, wordt met ingang van het 
schooljaar 2005-2006 interim-manager. Op grond van zijn analyse is de opdracht de school van 
advies te dienen en een strakkere sturing te geven. Weideveld wordt adjunct-directeur.

Het beeld dringt zich op dat het CvB van Wellant de locatie Rijswijk meer naar haar hand wil zet-
ten. Dat blijkt ook uit de rol die de JHS voortaan speelt: de samenwerking van steunstichting en 
beheercommissie – vanaf 1 januari 1999 raakt die laatste naam in onbruik – wordt na de nieuwe 
fusie minder innig. Beide besturen vergaderen voortaan apart. Het algemeen bestuur van de JHS 
komt nu zo’n vier keer per jaar bij elkaar. De locatiedirecteur en andere bij de school betrokkenen 
blijven wel deel uitmaken van de hun vertrouwde JHS. Tijdens elke vergadering passeert alle wel 
en wee van de school de revue. 

Wellant heeft het dus niet zo op de steunstichtingen begrepen. Er zijn geen mogelijkheden om ook 
maar iets af te dwingen, omdat het juridische entiteiten zijn. Het geharrewar rond de oranjerie 
op het terrein van Huis te Lande is illustratief voor de situatie. Voor onderwijsdoeleinden moet 
een kas worden aangebouwd die zal worden opgetrokken op grond van Wellant. De oranjerie en 
de grond waarop deze staat, zijn echter eigendom van de JHS. Wellant dringt aan op overdracht 
van dit eigendom, maar dat weigert de JHS. Het gevolg is, dat er een erfpachtrecht moet worden 
gevestigd met Stichting Wellant als erfpachter en de JHS als eigenaar. Op 2 mei 2001 passeert de 
notariële akte. 
Stichting Wellant doet nog meer voorstellen om de steunstichtingen naar haar hand te zetten door 
aan te dringen op inzage in het eigen vermogen van deze instellingen en wil de garantie dat zij hun 
toegezegde financiële verplichtingen uitsluitend aan het onderwijs ten goede laten komen. Ook 
wordt met de gedachte gespeeld om met één of twee personen te ‘participeren’ in de stichtingsbe-
sturen. De JHS voelt hier niet voor en geeft geen inzage in het eigen vermogen.

Maarten Guichelaar (2006-2014)
In 2006 treedt een nieuwe locatiedirecteur aan, Maar-
ten Guichelaar. Zijn achtergrond is: in 1977 aangesteld 
als docent aan het Zuiderparkcollege te Rotterdam en 
vanaf 1990 adjunct-directeur, in 1998 benoemd tot di-
recteur van de vmbo-locatie Groene Delta Den Haag, 
dat vanaf 2006 Wellantcollege Madestein heet. Als 
‘bruidsschat’ neemt hij de bbl-opleidingen van Made-
stein mee. Bbl staat voor beroepsbegeleidende leer-
weg, het vroegere leerlingstelsel. Het krijgt een vaste 
plek naast de gewone dagopleiding of beroepsoplei-
dende leerweg (bol). In 2007 gaat de nieuwe opleiding 
styling ofwel Interieur & Vormgeving van start.

Maarten Guichelaar
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Honderd jaar Huis te Lande
In 2007 viert Huis te Lande het honderdjarig bestaan. Enkele oudgedienden helpen mee aan de 
voorbereiding, waaronder de vroegere JHS-voorzitter Van Putten. De school draagt het project 
zelf, de JHS is medespeler. De reünie op 8 september 2007 wordt groots opgezet, zowel oud-leer-
lingen, oud-personeelsleden als oud-bestuursleden wor-
den uitgenodigd.
Weideveld stelt een fraai jubileumboekje samen, 100 jaar 
tuinbouwonderwijs Rijswijk, Huis te Lande. Het bevat een 
beknopte geschiedenis, talloze wetenswaardigheden en 
vooral veel interviews. De samensteller blijkt uiterst gevoe-
lig voor de historie van Huis te Lande en schrijft onder de 
titel De notenboom de volgende persoonlijke tekst.

Als recentelijk “jonge” medewerker van “Huis te 
Lande” loop je wel eens door de schooltuin. Je mag 
dat “jonge” toch zeggen als je maar 20 van die 100 
jaar daar werkzaam bent? Vaak ben je je niet bewust 
van de historische gronden van Huis te Lande. Veel 
objecten zijn niet “gewoon” en helemaal niet wat 
het lijkt. Sporen uit het verleden zijn er te vinden. 
Wanneer je oude foto’s bekijkt en opmerkt dat er op 
31 januari 1938 een boom geplant is. Een bijzon-
dere boom, omdat dit ter gelegenheid was van de 
geboorte van prinses Beatrix, nu onze koningin. En 
dan denk je, zal die boom er nog staan? Het moet 
dan wel een oude dikke boom zijn, toch? Opmer-
king; dit niet in vergelijk met onze koningin! Met de 
collega’s overlegd of er bomen op het terrein te vinden zijn die aan de voorwaarden voldoen 
welke passen bij bijna 70 jaar. Het moet natuurlijk wel een boom met duurzame en aparte 
eigenschappen zijn. Na praktisch speurwerk in de tuin kwamen we er niet uit. Wat dan te 
doen? Die herdenkingsboom kan toch niet zomaar verdwenen zijn. Omgewaaid misschien? 
In de annalen maar gaan spitten welke boom het zou kunnen zijn. Het blijkt dat er op 31 
januari 1938 een Junglans regia te zijn geplant, een notenboom, walnoten of okkernoten 
zoals ze dat vroeger wel zeiden. De boom kan een hoogte van 20 m of meer bereiken en kan 
meer dan 10 m breed worden. De boom vormt een ronde halfopen kroon en bij het ouder 
worden krijgt de grijze stam een diep gegroefde bast. De boom bloeit in mei en kan bij lage 
temperatuur vorstschade aan de bloemen oplopen, waardoor vruchtzetting uitblijft.
Nu weten we waarnaar gezocht moest worden. De collega’s tuin, park en landschap ga-
ven feilloos de gezochte boom aan. Alleen de omschrijving van 20 m hoog en 10 m breed 
klopte niet. Dit heeft te maken met de hoge grondwaterstand ter plekke. De boom wilde wel 
groeien maar werd door de grondwaterstand belemmerd. Zelfs zodanig dat het wortelstelsel 
de topzware boom niet kon houden. Daarvoor werd een, op Japanse wijze, ondersteuning 
voor gevonden.
Opmerkelijk is verder dat de boom in 1938 in een nog kale omgeving is geplaatst.

De voorkant van het jubileumboekje brengt, heel 
toepasselijk, de zonnebloem in beeld



7. MANNEN AAN HET ROER 

237

Op het moment van het jubileum is Eric de Ridder voorzitter van de JHS. In zijn bijdrage Van 
harte gefeliciteerd schrijft hij het volgende:

Als bestuur van de Jacoba Hingst Stichting ondersteunen wij van harte het Internationali-
seringsprogramma waar de school aan deelneemt. Dit laat onze studenten kennis maken 
met de culturen en werkwijze in het buitenland. Dit programma trekt ook vele studenten 
aan, die hierdoor kennis kunnen maken met Polen, Italianen, IJslanders en Japanners. Met 
dit laatste land vieren we gelijktijdig met dit 100-jarig bestaan het 10-jarig uitwisselingspro-
gramma.

Het boekje 100 jaar tuinbouwonderwijs Rijswijk, Huis te Lande eindigt met een indrukwekkende 
namenlijst van alle leerlingen die vanaf de oprichting de school hebben bezocht.

Tot slot van dit hoofdstuk: Guichelaar wordt in 2014 opgevolgd door Mark Steevensz. Na vier 
jaar, in 2018, wordt het roer van Wellant mbo Rijswijk weer door een vrouw overgenomen: Els 
Jongsma.
 

Deze groepsfoto op het eeuwfeest, tevens reünie, brengt het motto ‘Zien groeien doet groeien’ treffend in beeld: directeur, adjunct, docenten, 
tuinmannen, overige medewerkers en oud-personeelsleden zijn de ‘blaadjes’ en ‘buisjes’ van de zonnebloem
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Oud-leerlingen in beeld

Wat is er geworden van oud-leerlingen die onder de leiding van ‘de mannen’ op Huis te Lande 
hebben gezeten? Hier volgen enkele ‘portretjes’.

Jaël Bergwerff: van tuininrichting naar natuurbeheer

Ze is 21 en meldt zich in 1996 aan bij Huis te Lande, Jaël Bergwerff. Eerder heeft ze zich laten 
scholen in fotograferen, het omgaan met audiovisuele middelen en dierverzorging, maar in haar 
hart blijft ‘het groen’ kriebelen. Jaël: ‘Verwondering over de natuur zit diep in me. Mijn ouders 
hebben dat versterkt. Mijn moeder had veel interesse in insecten en mijn vader voor landschap-
pen en wilde planten’. Ze vervolgt: ‘Ik woonde in Rotterdam, werkte al enige tijd, maar wilde nog 
een beroepsopleiding, het liefst iets creatiefs met groen. Tuininrichting leek me daarom erg leuk’. 
Ze staat voor de keuze tussen Breda en Rijswijk. Breda vindt ze wat stijf, maar op een open dag in 
Rijswijk treft haar de open, gemoedelijke en ontspannen sfeer. Het wordt dus Huis te Lande. Daar 
schuift haar belangstelling langzaam maar zeker op van tuininrichting naar natuurbeheer. ‘Als klas 
regelden wij op een gegeven ogenblik een cursus boomverzorging. Leren klimmen met touwen, 
als voorbereiding om later met een kettingzaag de boom in te kunnen. Geweldig!’ Ze voegt eraan 
toe: ‘Bomen zijn machtig mooi!’ Niet veel later belandt ze in het hbo en lest haar dorst naar kennis 
van natuurbeheer op hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Een deeltijdopleiding, want ze werkt 
bij het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Doetinchem en omstreken. Als deze werkplek in 
2014 wordt wegbezuinigd, kan ze aan de slag bij Staatsbosbeheer op de Veluwe. Als ‘boswachter 
publiek’ houdt ze zich vooral met werkvoorbereiding bezig op het gebied van recreatie, communi-
catie, wandelroutes, bebording en excursies. Een droombaan!
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Niels Weverling: ‘Vanuit het klaslokaal keek je zo de groene ruimte in’

Na het afronden van de lagere tuinbouwschool Madestein te Den Haag meldt Niels Weverling zich 
in 1998 aan bij Huis te Lande. ‘Fijne school, niet te formeel en bevlogen leraren. De ligging doet 
ook wat. Vanuit het klaslokaal keek je zo de groene ruimte in. Heerlijk!’ Het brede vakkenpakket 
spreekt hem aan. En de praktijk: ‘Er lag een hele tuin om het schoolcomplex, een half arboretum. 
Alle planten kon je direct gaan bekijken. Die werden toegelicht met al hun specifieke kernmerken’. 
Dus krijgt nomenclatuur het etiket ‘leuk vak’. De jaarlijkse praktijkweek bij IPC Groene Ruimte 
in Schaarsbergen – men leert er dingen die op Huis te Lande moeilijk te realiseren zijn, zoals 
op tractoren rijden en bomen zagen – noemt hij een hoogtepunt. Na zijn opleiding werkt Niels 
even bij een decoratiebedrijf dat feesten en partijen opfleurt met bloemen en planten. Maar het 
familiebedrijf, nu Weverling Groenproviders, lonkt. Zijn opa richt het in 1939 op en zijn vader zal 
het voortzetten. In de oorlogsjaren is er weinig te doen, maar daarna wordt het bedrijf langzaam 
maar zeker groter. Met dank aan de opdrachten voor het ‘grotere groen’ van woningcorporaties in 
de zestiger jaren. Wegens ruimtegebrek verhuist het bedrijf in 1972 van Den Haag naar Monster. 
Niels, mede-eigenaar, is projectadviseur en zijn broer Menno algemeen directeur. Nog een saillant 
detail: Niels heeft nog steeds contact met zijn eindexamenklas. Op zijn initiatief en dat van een 
oud-klasgenoot gaat de voltallige groep sinds het behalen van het diploma op Huis te Lande ieder 
jaar een weekend naar de Ardennen!

Niels Weverling, mede-eigenaar van Weverling Groenproviders, en tuintekenaar Jacqueline Moritz-Knoppert (zie haar ‘portret’ aan het 
eind van hoofdstuk 5)
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8. DE JHS ZINGT ZICH LOS VAN WELLANT 

Tot 1 januari 1991 is Huis te Lande een particuliere school. Daarna wordt het onderdeel 
van het grotere Groene Delta College en vervolgens van het nog grotere Wellantcollege. 
Dat betekent dat de sfeer en cultuur die Huis te Lande ruim tachtig jaar typeerde – Wei-

develd spreekt van ‘een héél mooie geschiedenis van voor 1990’ – onherroepelijk zal verande-
ren in die van een doorsnee mbo-school. 

De JHS is vanaf genoemde datum geen bevoegd gezag meer. In het begin werkt ze nog innig samen 
met de nieuwe beheercommissie van Groene Delta, maar een verwijderingsproces is onvermijde-
lijk. Langzaam maar zeker maakt de JHS zich los van Huis te Lande. Enkele oud-Huis-te-Landers, 
zoals Kraaijeveld en Weideveld, blijven deel uitmaken van de JHS.

Op 28 juli 2011 besluit de JHS onder voorzitterschap van De Ridder de statuten van de stichting 
volledig te veranderen. Een jaar later passeert de akte bij Richard Verbeek, waarnemer van mr. 
Josephina Wilhelmina Arnoldina Petra Michels, notaris te Westland. Artikel 2, dat uit twee leden 
bestaat, is veelzeggend:

1. De stichting heeft ten doel: het steunen van initiatieven op het gebied van agrarisch 
groenonderwijs en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van finan-
ciële ondersteuning.

Nergens in de akte wordt Huis te Lande of Wellant mbo Rijswijk met name genoemd. De JHS 
wil bewust breed kijken, het gaat om alle ‘agrarisch groenonderwijs’ in Nederland. Wie een goed 
onderbouwd plan indient dat aan de vooraf gestelde voorwaarden voldoet, komt voor financiële 
ondersteuning in aanmerking. Om díe reden is toch nog heel wat geld in projecten van Wellant 
mbo Rijswijk gestoken waaronder het opknappen van de patio, de aanschaf van een schoolbus en 
dergelijke.
 
In 2012 nodigt De Ridder oud-medewerkers van Huis te Lande uit in het Groene Paviljoen in 
Baarn. Onder hen oud-directrice Post, die evenals anderen verwacht dat de stichting zich zal op-
heffen. Maar tot hun verrassing en grote vreugde krijgen zij het verhaal van de ‘doorstart’ te ho-
ren en ontvangen zij als herinnering aan Huis te Lande een penning met het bekende logo ‘Zien 
groeien doet groeien’.

De JHS zit dan nog met één draad vast aan Wellant mbo Rijswijk, de oranjerie. Halverwege 2019 
gaan de JHS en Wellant naar de notaris om te bekrachtigen wat ze kort daarvoor hebben afgespro-
ken: de JHS schenkt de grond onder de oranjerie om niet en laatstgenoemde betaalt de sloop van 
dit inmiddels legendarische gebouw. Vestzak-broekzak dus. 
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Op de gelijknamige tentoonstelling in Amsterdam Museum van oktober 2018 tot en met maart 2019 wordt 
een kort lemma met illustraties aan Jacoba Hingst gewijd
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De geschiedenis die in dit boek beschreven wordt, begint bij een expositie en eindigt 
ermee. Tijdens de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 rijpt bij Hingst 
het idee een tuinbouwschool voor meisjes op te richten. Begin twintigste eeuw reali-

seert ze haar ideaal op ruim drie hectare grond in Rijswijk, Huis te Lande. In 2019 bestaat de 
school nog steeds, maar dan als één van de vele vestigingen van Wellantcollege. 

Dit unieke fenomeen is ook historica Els Kloek niet ontgaan. In haar forse naslagwerk 1001 VROU-
WEN IN DE 20STE EEUW besteedt ze aandacht aan deze ‘grote dochter’ van Rijswijk onder de titel 
JACOBA HINGST oprichtster tuinbouwschool voor meisjes, lemma 163. De twee voornaamste cri-
teria voor opname in dit ‘pantheon der vrouwen’ zijn ‘prestatie’ en ‘reputatie’ met betrekking tot de 
vrouwenbeweging. Kloek schrijft er in haar Inleiding onder andere het volgende over:

De emancipatie van vrouwen ging gepaard met veel strijd en debat, met grote teleurstellin-
gen en kleine triomfen, met moeizaam verworven doorbraken en ook met momenten van 
terugval in oude patronen. We laten dit proces van emancipatie en vrouwenbevrijding in 
twintigste-eeuws Nederland zien aan de hand van 1001 vrouwen die hier hebben geleefd en 
actief zijn geweest op alle mogelijke terreinen.103

Jacoba Hingst is één van die vrouwen en voldoet ruimschoots aan beide voornaamste criteria. 
Het boek van Kloek wordt op woensdag 3 oktober 2018 onder koninklijke belangstelling in de 
aula van de Universiteit van Amsterdam gepresenteerd. 
Op dezelfde dag opent de gelijknamige tentoonstelling in 
Amsterdam Museum. Ook daar is Jacoba Hingst present 
onder de bijna tweehonderd vrouwen die voor het voet-
licht worden gebracht! 

Het boek ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ van Els KloekJacoba Hingst 
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Frans Holtkamp (1945) is vanaf 1966 vierenveertig jaar 
werkzaam als onderwijzer in het basisonderwijs, als 
identiteitsbegeleider van een aantal katholieke basisscho-
len en als docent godsdienst/levensbeschouwing op de 
pabo. Na pensionering in 2010 wordt geschiedschrijving 
zijn passie. 
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Nawoord
Het Voorwoord van dit boek is de persoonlijke bijdrage van Ant Post. Daar ben ik haar dankbaar voor! Het 
Nawoord gebruik ik om de wording van dit boek nader toe te lichten.

In 2011 kom ik in Rijswijk wonen, laat mij inschrijven als lid van de Historische Vereniging Rijswijk (HVR) 
en wordt actief binnen de werkgroep ‘Verteld verleden’. In die hoedanigheid neem ik bij talloze mensen een 
interview af over hun leven. Een van hen is Ant Post, derde directrice van Huis te Lande. Voor mij is dat het 
startsein om de geschiedenis van deze unieke school uit te zoeken en te beschrijven. Het wordt een project 
van enkele jaren archiefonderzoek en schrijfwerk met dit boek als resultaat. Er komt ook een online versie 
beschikbaar die, behalve voor geïnteresseerden, bedoeld is als bron voor historici die zich bezighouden met 
land- en tuinbouwonderwijs.
Bij mijn speur- en schrijfwerk ben ik ondersteund door twee oud-leraren van Huis te Lande, Jan Weideveld 
en Tonny Speetjens, en oud-leerling Julia Voskuil. Zij hebben alle drie – Ant Post trouwens ook! –  kritisch 
meegelezen en mij in allerlei opzichten van advies gediend. Julia heeft het manuscript grondig geredigeerd 
en kwam met het idee het geheel met interviews van oud-leerlingen te verlevendigen. Zij heeft het leeuwen-
deel daarvan voor haar rekening genomen. Jan, Julia en Tonny dank ik op deze plek zeer hartelijk voor hun 
ondersteuning!
Zonder sponsors zou de uitgave van dit boek niet mogelijk zijn geweest. Deze personen, stichtingen en ove-
rige instellingen dank ik van harte voor hun gulle gaven! 

Wat betreft de fotoverantwoording het volgende: Museum Rijswijk bewaart diverse fotoalbums van oud-
Huis-te-Landers, zoals Aleid Claessen en Martha Nijland. De verzamelde kiekjes zijn indertijd door talloze 
klas- en schoolgenoten gemaakt. Prachtig historisch materiaal, dat overigens het speurwerk naar houders 
van fotorechten bemoeilijkt. Tal van foto’s zijn mij toegezonden of heb ik ter plekke gescand. In de bronver-
melding wordt het museum met MR aangeduid.
Stadsarchief Delft beschikt ook over enkele fotoalbums van oud-leerlingen. Daaruit heb ik eveneens kun-
nen putten. In de bronvermelding staat kortheidshalve SD. Wat daarop volgt is het invoernummer dat de 
collectie Beeld en Geluid hanteert. 
Voor hoofdstuk 2 Het begin kon ik enkele foto’s van de Haagse Beeldbank downloaden. De bronvermelding 
aldaar spreekt voor zich. Een paar foto’s dank ik aan Jan, Julia, Tonny en derden. Vanzelfsprekend worden 
zij als bron vermeld. De foto’s bij de ‘portretjes’ op basis van de gehouden interviews zijn voor een deel af-
komstig van de geportretteerden zelf. 
Praktisch alle foto’s zónder bronvermelding zijn van eigen hand en betreffen archiefstukken van Atria, het 
Haags Gemeentearchief, het Nationaal Archief, het Nieuwe Instituut, Stadsarchief Delft en illustraties uit 
secundaire literatuur.

Disclaimer
Ik heb ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot de afbeeldingen volgens wettelijke bepalingen zoveel 
mogelijk te respecteren. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen 
zich tot mij richten.
Daarnaast heb ik uiterste aandacht besteed aan de juistheid van de informatie in deze uitgave. Fouten zijn 
echter niet volledig uit te sluiten. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik is voor eigen 
verantwoordelijkheid. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich tot mij richten.

Frans Holtkamp,
Rijswijk,
augustus 2020
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NOTEN  
1 In Het Binnenhof van zaterdag 25 juli 1987 wordt Casparé, dan al vier jaar oud-directrice, geïnterviewd bij gelegenheid van het 

tachtigjarig bestaan van Huis te Lande.
2 Julia Voskuil en de auteur hebben beiden ieder ongeveer de helft van de interviews voor hun rekening genomen.
3 De informatie van deze paragraaf is ontleend aan het PIVOT-rapport Agrarisch onderwijs, Een onderzoek naar actoren, taken en 

handelingen op het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs in de periode 1945-1992 van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij.

4 De ‘Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool’ te  Frederiksoord is een ‘particulier initiatief ’ van Gerard Adriaan van Swie-
ten, zoon van de oud-majoor der cavalerie Frederic Henri Louis van Swieten en Anna Elisabeth Groesbeek. Vader Van Swieten 
woont in Delft en besluit al bij zijn leven zijn vermogen te legateren aan een filantropisch doel. Hij kiest voor de ‘Maatschappij 
van Weldadigheid’, het levensproject van generaal Johannes van den Bosch met onder andere een ‘proefkolonie’ voor landbouw 
door verpauperde Nederlanders en daarnaast de straf- en opvoedingskolonie Veenhuizen. Hij stelt als voorwaarde dat de naam 
van zijn zoon verbonden zal worden aan een door de Maatschappij van Weldadigheid op te richten school op het gebied van 
land- en tuinbouwonderwijs. Zoonlief overlijdt op 1 augustus 1881 in Den Haag. Drie jaar later wordt de Gerard Adriaan van 
Swieten Tuinbouwschool opgericht. Deze school neemt aanvankelijk alleen jongens aan. Meisjes zullen pas veel later toegelaten 
worden. Hetzelfde geldt voor de Rijks Middelbare Tuinbouwscholen die eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw ge-
sticht worden in onder andere Lisse, Boskoop, Hoorn en Vilvoorde.

5 Backer, Anne Mieke, Er stond een vrouw in de tuin, Over de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap, Uitgeverij de HEF 
publishers Rotterdam, 20161, p.351

6 De Huisvrouw geciteerd in: Sempivirens 24(1895) 7 juni, p. 273
7 Dit wordt uitvoerig beschreven in Leijnse, Elisabeth, Cécile en Elsa, strijdbare freules, een biografie, De Geus BV, Amsterdam, 

20165 vanaf pagina 177.
8 De nog jonge dichteres Roland Holst is kort daarvoor toegetreden tot de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), volgt 

strikt de partijlijn en draagt die onverschrokken uit.
9 Als historica weet Naber als geen ander hoe belangrijk het is, dat historisch materiaal, zoals brieven en dagboeken, bewaard 

en beschikbaar gesteld wordt. Daarom richt ze samen met Rosa Manus en Willemijn Posthumus - van der Goot in 1935 het 
‘Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging’ op, waaruit het huidige Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwen-
geschiedenis is voortgekomen.

10  Bron voor deze paragraaf is de Collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging in Atria, kennisinstituut voor eman-
cipatie en vrouwengeschiedenis te Amsterdam. Archiefnummer: IAV_00000110, inventarisnummers 41 en 135 tot en met 146. 

11 Volgens het artikel Tuinarchitecte in het land van Mauve, Jeanette van Zijdveld (1875-1958) van Anne Mieke Backer op het blog 
van ‘Tuinhistorisch Genootschap Cascade’ van 27 november 2014 zou Cornelia Pompe samen met Jeanne Caspers het ten-
toonstellingsterrein van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 ontworpen hebben. Maar dit artikel vermeldt 
ook: ‘Jeanette van Zijdveld was een van de eerste vrouwelijke tuinarchitecten van Nederland. Sommigen beschouwen Cornelia 
Pompe en Jeanne Caspers als de eerste tuinarchitectes, omdat zij in 1898 het tentoonstellingsterrein van de Nationale Tentoon-
stelling van Vrouwenarbeid te Den Haag ontwierpen. Maar van hen zijn geen andere ontwerpen bekend en het is de vraag of zij 
een serieuze tuinarchitectuurpraktijk runden. In 1913 waren er volgens een interview met Mia Boissevain, een van de initiatief-
nemers van de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913, negen goede tuinarchitectes in Nederland werkzaam, maar alleen J.G. van 
Zijdveld, die de opdracht kreeg het expositieterrein te ontwerpen, wordt met naam genoemd’.

12 Bij de tentoonstelling hoort de Catalogus van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid ‘s Gravenhage, juli - september 
1898. Alle inzendingen zijn genummerd. Bij elk nummer staat vermeld wát er te zien is. 

13 Celebesstraat 93 Den Haag is het adres van Jacoba Hingst ten tijde van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898. 
Ze woont er alleen nog maar met haar oudste zus Adelaïde. Vader Sybrand Jan Hingst is acht jaar daarvoor overleden op 12 
januari 1890 en het jongste zusje Maria Elisabeth Theodora vijf jaar daarvoor op 13 februari 1893. Broer Jelle, die rechten in 
Amsterdam studeert, verhuist op 26 september naar Leidsche Gracht 112 aldaar. Na zijn promotie vestigt hij zich als advocaat 
in dezelfde stad. Als Jacoba volop met de organisatie van de rubriekcommissie bloemvak van de Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid 1898 bezig is, overlijdt moeder Margaretha op 4 december 1897. 
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14 Adelaïde, ook wel Aletta of Letta genoemd, lijkt zelfs sterker betrokken bij de vrouwenbeweging dan haar zus Jacoba. Ze is in 
1901 mede-oprichtster van de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid, een belangvereniging die zich inzet voor de vrouwen-
emancipatie. In 1949 fuseert de Vereniging met de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap 
tot de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. Die bestaat anno 2019 nog 
steeds. Adelaïde speelt bovendien een actieve rol als (bestuurs)lid van de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond en is lid van 
de afdeling Amsterdam van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK). Letta Hingst heeft connecties met Margaretha Mey-
boom zowel door beider betrokkenheid bij de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond als door hun gedeelde liefde voor de 
Scandinavische talen. Letta Hingst vertaalt de vijfdelige historische roman Edwardsgave (1900-1912) van de Deense schrijfster 
en feministe Gyrithe Lemche in het Nederlands. Zie ook noot 50. 

 Enkele jaren eerder is Adelaïde, naast haar zus Jacoba, betrokken bij de organisatie van de Nationale Tentoonstelling van Vrou-
wenarbeid. Het is niet uitgesloten dat zíj in plaats van Jacoba actief is in de rubriekcommissie Bloemenvak. De vermelding 
L.Hingst, waarbij de L. voor Letta zou kunnen staan, door ‘presidente’ Jeanne Caspers in minstens twee officiële stukken met 
betrekking tot het Bloemenvak (zie de illustraties op pagina 22 en 23) zou in die richting kunnen wijzen. Als beide zussen actief 
betrokken zijn geweest bij de tentoonstelling, is verwisseling van namen niet uit te sluiten: ik ben er vooralsnog van uitgegaan 
dat met L.Hingst Jacoba wordt bedoeld.

15 Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (NBV) is uitvoerend orgaan van de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid met 
als doel ‘het verkennen, verruimen en verbeteren van het arbeidsterrein van de Nederlandse vrouw’. Het NBV verzamelt daartoe 
informatie over arbeidsmogelijkheden om die vervolgens te distribueren onder belanghebbende vrouwen.

16 Roland Holst - van der Schalk, Henriëtte, Een woord aan de vrouwen der arbeidende klasse naar aanleiding der nat. tentoonstel-
ling van vrouwen-arbeid, Amsterdam, 1898 

17 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.

18 Dit blijkt uit een registratie vanuit het bevolkingsregister op 28 april 1903: https://www.openarch.nl/show.php?archive=elo&id
entifier=0dfedba5-2b5b-4839-5332-ef55ce59a7a7 

19 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

20 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 222 
21 Het Nieuwe Instituut, GRAT.110360726 
22 Het Nieuwe Instituut, GRAT.88326
23 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 222 
24 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 222. Het betreft een door Hingst zélf geschreven overzicht van hoe 

zij haar ‘kweekerij’ langzaam maar zeker opbouwt. Die korte geschiedenis schrijft ze in 1912. Het is niet duidelijk voor wie dat 
overzicht bestemd is.

25 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 250. In de jaarverslagen die onder dit inventarisnummer vallen, 
wordt De Clercq zelfs in 1944 nog genoemd.

26 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 35
27 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 35
28 Buiten 1 (1907) 167-168
29 NA 2.11.35 – 441, Jaarverslagen van de tuinbouwstichting Huis te Lande
30 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 116
31 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 157. Het document Instructies directrice vermeldt geen jaartal, maar 

de spelling doet vermoeden dat het uit de tijd van Hingst stamt.
32 Stadsarchief Delft bewaart het eerste Notulenboek (31 oktober 1914 tot en met 7 oktober 1930) van de Raad van Bestuur van de 

Stichting ‘Huis te Lande’. Dit Notulenboek (inventarisnummer 1) is onderdeel van het archief van Huis te Lande, archiefnum-
mer 953.

33 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 221
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34 Geertruida Carelsen, geboren als Amy Geertruida de Leeuw (1843-1938) verwerft in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
bekendheid als schrijfster en journaliste. Ze toont al vroeg haar liefhebberij voor tuinieren. Als kind krijgt ze een stuk grond van 
haar (stief)grootvader, landschapsarchitect J.D. Zocher.

35 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’.

36 Over die vetleren laarzen vertelt Jeanne Stam-Dresselhuys een anekdote in Orgaan van de Vereniging van Oud-leerlingen der 
Middelbare Tuinbouwschool voor Meisjes ‘Huis te Lande’ van 4 november 1966. De vereniging wordt in 1922 opgericht. Het 
Orgaan verschijnt vanaf 1927. Zie voor de anekdote het volgende kader. 

37 Het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel zal in de komende jaren vaak van naam veranderen en bijvoorbeeld Minis-
terie van Landbouw en Visserij heten. Als de tekst in het vervolg ‘Landbouw’ vermeldt, wordt het ministerie bedoeld, ongeacht 
de precieze naam die het op dat moment heeft. Met ‘Landbouwonderwijs’ wordt steeds díe afdeling bedoeld, die alle zaken met 
betrekking tot de agrarische scholen in Nederland regelt. Met de inspecteur van Landbouwonderwijs heeft Huis te Lande het 
meest contact. Af en toe komt de directeur van Landbouwonderwijs ter sprake, met name als er subsidiebeslissingen genomen 
moeten worden.

38 Nationaal Archief (NA), 2.11.35 – 439, Oprichtingsacte van de tuinbouwstichting Huis te Lande
39 NA 2.11.35 – 440, Statuten en huishoudelijk reglement van de tuinbouwstichting Huis te Lande
40 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 100
41 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 107
42 De KMTP, nu de vereniging ‘Groei & Bloei’, wordt door landgoedeigenaren, kwekers en handelaren in groenten en planten op 

17 december 1872 opgericht. Doelstelling is het vergroten van de kennis van tuinbouw en liefde voor bloemen en planten. Om 
deze doelstelling te verwezenlijken richt de KMTP in het begin overal in het land tuinbouwscholen op, ziet toe op het onderwijs 
aldaar en reikt er diploma’s uit. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de KMTP vooral een vereniging van tuinbouwliefhebbers 
die haar doelstelling verwezenlijkt door middel van voorlichtingsavonden, cursussen, excursies, tuinkeuringen, wedstrijden en 
tentoonstellingen.

43 De locatie van Huis te Velde lijkt die van het vroegere arbeiders- of tuinmanshuis te zijn. Of dit gesloopt is of opgenomen in de 
nieuwbouw, is niet bekend. De bouw start op 13 februari 1915 en is op 1 juli voltooid.

44 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 7
45 In de bestuursvergadering van 12 december 1914 komt dit punt aan de orde.
46 NA 2.11.35 – 441, Jaarverslagen van de tuinbouwstichting Huis te Lande, jaarverslag 1934-1935
47 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 94
48 Zijn handgeschreven memorandum bevindt zich in NA 2.11.35 – 443, Susidieregeling van de Tuinbouwstichting. Het is bedoeld 

voor intern gebruik. Hingst kan het nooit gezien hebben. Het is een voorrecht dat een onderzoeker dat wel kan.
49 50 JAAR ,,HUIS TE LANDE’’ 1907-1957, uitgegeven door de Vereniging van Oud-leerlingen van Huis te Lande in samenwer-

king met de Jacoba Hingst Stichting (voortzetting van de stichting die Jacoba Hingst in het leven roept)
50 Margaretha Anna Sophia Meyboom (Amsterdam, 29 juli 1856 - Voorburg, 26 september 1927) is sociaal werkster, vertaalster 

van Scandinavische literatuur én feministe: zij verzet zich tegen het idee dat vrouwen alleen maar als huisvrouw zijn voorbe-
stemd. Ze zoekt naar mogelijkheden om vrouwen economisch zelfstandig te maken. Daartoe sticht zij verschillende coöpera-
tieve organisaties, zoals het coöperatieve textielbedrijfje ‘De Wekker’ aan de Zeestraat in Den Haag. In 1898 is zij betrokken 
bij de organisatie van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in Den Haag. De reactie op de algemene werkstaking 
van 1903 brengt Meyboom tot de conclusie dat de samenleving op andere grondslagen moet worden ingericht. In 1903 start zij 
samen met Clara en Antonia Bokkes de ‘Coöperatieve Huishoudvereeniging Westerbro’. Op anderhalve hectare grond aan de 
Kleiweg, nu Sir Winston Churchilllaan, in Rijswijk wordt in 1904 een door Theo Rueter ontworpen commune opgezet. De com-
mune beheert een bakkerij, een tuinderij, een keuken, een imkerij, een naaiatelier en een rusthuis voor zieken. De commune 
is economisch niet erg succesvol. Het rusthuis heeft meer succes. De rustenden moeten zich wel houden aan de democratische 
leefregels: zowel gasten ‘van stand’ als het gewone volk moeten met elkaar de maaltijd gebruiken. Meyboom organiseert we-
kelijks discussieavonden over maatschappelijke onderwerpen. Volgens Frederik van Eeden, met wie Meyboom jarenlang cor-
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respondeert, is onder andere ‘de beschavende invloed van een hoogstaande vrouw’ de oorzaak van het succes van Westerbro.
51 Nieuw Rollecate, een karakteristiek pand van rond 1930, ligt in het centrum van Deventer. In 1996 hield het op school te zijn en 

kwam leeg te staan. Na een ingrijpende verbouwing, met behoud van het historisch karakter, huisvest het nu een zorghotel en 
overige vormen van particuliere, kleinschalige zorg. 

52 Dit bedrijf, opgericht in 1922, richt zich de eerste jaren van zijn bestaan op filmtechnische ondersteuning van de bioscoopketen 
‘Nederlandse Bioscoop Trust’ (NBT). Profilti wordt na zeven jaar een zelfstandige filmfabriek die zich op het vervaardigen van 
reclamefilms richt, vormt twee jaar lang één bedrijf met de Haagse filmfabriek ‘Orion’, maar gaat per september 1933 weer alleen 
verder onder de naam ‘Profilti Nieuws’.

53 De opname is gemaakt tussen 1932 en 1938. Door wie is onbekend. Ook onbekend is wie het filmpje later gedigitaliseerd heeft 
en er muziek aan heeft toegevoegd. Hier volgt de link: https://www.youtube.com/watch?v=qQBsjeCU1oE (4 april 2019)

54 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 219
55 Dit bevindt zich in het Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI).
56 De vereniging Tesselschade, genoemd naar Maria Tesselschade Roemers Visscher, is een afsplitsing van de in januari 1871 

opgerichte ‘Algemeene Vrouwenvereeniging Arbeid Adelt’ die met name ongehuwde vrouwen uit de ‘betere stand’ stimuleert 
om hun hand- en kunstvaardigheden te ontwikkelen en de voortbrengselen daarvan te gelde te maken. De dames profileren 
zich door uitdrukkelijk op eigen naam te exposeren en te verkopen. Tesselschade richt zich bij voorkeur op minder bedeelde 
vrouwen en hecht daarbij belang aan het anoniem exposeren en verkopen. Van het afgelegde bezoek aan Huis te Lande door 
de delegatie uit Den Haag wordt melding gemaakt in Evolutie, weekblad voor de vrouw jaargang 14 nummer 7 (woensdag 4 juli 
1906), een tijdschrift dat door de feministes Wilhelmina Drucker en Dora Schook-Haver is opgericht. Het doel van de ‘excursie’ 
wordt niet vermeld, maar de Haagse dames zullen zeer waarschijnlijk gevraagd hebben in hoeverre Huis te Lande voornemens 
is meisjes te helpen zich een zelfstandig bestaan in de tuinbouw te verschaffen. 

57 Bijhouwer schrijft de monografie Grensverleggend landschapsarchitect (ISBN 9789064507564). Zie ook: www.deverhalenvan-
groningen.nl/alle-verhalen/renske-boon-een-tuinarchitecte-met-gronings-karakter.

58 Tuinjournaal, officieel orgaan van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs), van september 2013 is geheel gewijd aan Liesbeth en 
Elias Canneman en hun unieke creatie.

59 De overtuin – dit is een tuin die door een openbare weg of door water van een woning of ander bouwwerk wordt gescheiden – 
van Huis Welgelegen (1832), onder andere bekend om zijn stinzenflora, staat vermeld in de Open Tuinen Gids van de NTs. Er 
zijn Opentuindagen van maart tot oktober. De overtuin is uitgeroepen tot Momument van het Jaar 2019/20 van de gemeente 
Zutphen. Het statige huis fungeert als achtergrond en is verbouwd tot appartementencomplex.

60 Deze anekdote staat op pagina 7 in het zogenaamde Cas-boek dat Casparé in 1978 aangeboden wordt vanwege haar tachtigste 
verjaardag. Verschillende oud-leerlingen dragen eraan bij door over hun herinneringen aan Casparé te schrijven.

61 De Raad van Bestuur onderscheidt twee visies van waaruit men in Nederland de landbouw beoefent: de wetenschappelijke en de 
natuurfilosofische. Bij de eerste werkt men op empirische basis en probeert van analyse tot synthese te komen. De twee is wollig 
en bedient zich van termen als holisme en levenskracht. De eerste is ‘neutraal’, de tweede is een geloof. De Raad benadrukt: Huis 
te Lande is neutraal en moet dat blijven. Daarom moet het ‘geloof ’ van Casparé bedwongen worden.

62 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 218
63 Zielenkrachten en hartenkrachten zijn antroposofische termen. Van Dale vermeldt ze niet (‘zielenknijper’ bijvoorbeeld wel). De 

termen zijn zo’n honderd jaar geleden geijkt door Rudolf Steiner. Het gaat daarbij om denken, willen en voelen. Bij Steiner zijn 
ze niet los verkrijgbaar, omdat ze deel uitmaken van een omvattender geheel dat hij gaandeweg antroposofie noemt, resultaat 
van de manier waarop hij ‘geesteswetenschappen’ – eveneens zijn term – beoefent. Walter de Zeeuw geeft in de eerste alinea 
van de homepage van zijn website De Innerlijke Werkplaats de volgende omschrijving: ‘De mens is toegerust met drie grote 
Ik-krachten: ‘DENKEN, VOELEN en WILLEN’. Deze Ik-krachten worden ook wel de zielenkrachten genoemd en in het eerste 
deel van ons leven ontwikkelen we vooral de ego-kanten hiervan, met als doel ‘je incarnatie aan te gaan’. Tegen de tijd dat we 
geestelijk gaan ontwaken, groeit er een nieuw besef ‘ik ben zoveel meer dan mijn ego’. Zonder nog precies te weten ‘wat dat meer’ 
is, verlangen we ‘die andere of betere ik’ te leren ontdekken en kennen. Waar komt dit verlangen vandaan en wat is het dat uit 
het verborgene van de ziel aan het licht wil komen?’ Zie: http://www.walterdezeeuw.nl/Artikel%20De%209%20verborgen%20
zielenkrachten.pdf (22 september 2018) 

64 Jos Geerligs, vermoedelijk oud-leerling van Huis te Lande, start in 2006 de website www.raccent.nl waarin zij haar onderwijsvi-
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sie etaleert en doorontwikkelt. Die is competentiegericht en lijkt veel gemeen te hebben met wat H.E. Casparé heel lang geleden 
al over goed onderwijs schrijft in Maandblad 7 jaargang 1959 van Huis te Lande.

65 Dit citaat staat te lezen op De grote Rudolf Steiner Citatensite https://ridzerdvandijk.wordpress.com van Ridzerd van Dijk. (3 juni 
2018)

66 In een voordracht op 6 mei 1921 te Dornach zegt Rudolf Steiner over kleurbeleving en de vier beeldkleuren het volgende: ‘Om 
een inzicht te krijgen in het gebied van de kleuren is het noodzakelijk door te dringen tot het wezen van de kleuren zelf en dat 
te gaan beleven. Voorbeeld: groen in verhouding tot rood, perzikbloesem en blauw. De objectiviteit van de kleur: het groen van 
de plantenwereld als het dode beeld van het leven; de menselijke inkarnaatkleur als het levende beeld van de ziel; wit of het licht 
als het zielebeeld van de geest; zwart of de duisternis als het geestelijke beeld van de dood. Waar gaat het nu in feite om? Deze 
vier kleuren in een cirkel geplaatst laten een weg zien van de dood door het leven naar de gebieden van ziel en geest’.

67 Op vrijescholen speelt de kunstzinnige vorming een grote rol: de meest uiteenlopende en schitterendste verhalen worden er 
verteld, in de beeldende vorming is de kleurenleer van Steiner duidelijk zichtbaar en euritmie – dit is een harmonische, expres-
sieve danskunst – neemt er een prominente plaats in.

68 Rond 1910 ontstaan spanningen tussen de westerse christelijke oriëntatie van Steiner en de meer oosterse oriëntatie van de 
Theosophical Society waar Steiner dan nog deel van uitmaakt. In 1912 is Annie Besant, op dat moment voorzitter van de So-
ciety, nauw betrokken bij de beweging ‘Orde van de Ster in het Oosten’ die de jonge Indiër Jiddu Krishnamurti presenteert als 
de wedergeboren Christus. Steiner verzet zich tegen deze ontwikkeling omdat volgens hem de verschijning van Christus op 
aarde in een menselijk lichaam maar één keer plaatsvond om een toen noodzakelijke nieuwe impuls aan de ontwikkeling van de 
mens te geven. Steiner benadrukt de niet-aardse, maar spirituele of kosmische Christus. Hij gelooft, dat sinds het begin van de 
twintigste eeuw voor de mens de mogelijkheid toeneemt zich langs bovenzinnelijke weg in vrijheid te verbinden met de kosmi-
sche Christus. Het is déze Christus die in de christengemeenschap, met behulp van Steiner in het leven geroepen, een centrale 
rol speelt. Het meningsverschil van Steiner met de Orde van de Ster in het Oosten leidt in ieder geval tot een breuk tussen de 
Duitse afdeling en de Theosophical Society. In 1912 wordt de Anthroposofische Gesellschaft opgericht waaraan Steiner als leraar 
verbonden is. De meeste theosofen in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland sluiten zich daarbij aan. Krishnamurti 
zelf distantieert zich na een aantal jaren van het idee dat hij de wedergeboren Christus zou zijn en heft de Orde van de Ster in 
het Oosten in augustus 1929 dan ook op.

69 NIEUWE VELDBODE, jaargang 24 (1957) nummer 12
70 Goethe is Rudolf Steiners favoriet. De jonge Steiner raakt als wetenschapper betrokken bij de Weense Goethe-uitgave van 

Joseph Kürschner, Deutsche Nationalliteratur in 222 delen, waar hij vier delen met Goethes natuurwetenschappelijke werken 
bezorgt (de delen 114 t/m 117). Zo wordt hij bekend als Goethe-specialist. Daarna is hij freelancer aan de historisch-kritische 
Weimarer Goethe-uitgave, ook wel Sophien-Ausgabe genoemd, naar de Nederlandse prinses Sophie van Sachsen-Weimar, zus 
van koning Willem III. Zij is initiatiefneemster en beschermvrouw van deze monsteronderneming in 143 delen. Steiner verzorgt 
er zes van, de natuurwetenschappelijke afdeling, helaas zonder de kleurenleer, want dat onderwerp was al aan iemand anders 
toebedeeld. Later zal hij de kleurenleer van Goethe, met een uitgangspunt dat tegengesteld is aan dat van Newtons kleurenleer, 
in zijn antroposofie een prominente plaats geven. In het onderwijs aan vrije scholen is er veel van terug te vinden.

71 Cas-boek, pagina 14
72 Cas-boek, pagina 10
73 Cas-boek, pagina 19
74 NA, 2.11 – 441, Jaarverslagen van de tuinbouwstichting Huis te Lande, jaarverslag 1943-1944 
75 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 133
76 De vraag naar het emancipatoire gehalte van deze tentoonstelling lijkt niet overbodig, gezien de activiteiten van het comité 

‘Nationale Feestrok’. Vrouwen worden uitgenodigd uit allerlei lapjes een feestrok en dito schortje samen te stellen om daarmee 
de Wederopbouw te symboliseren. Initiatiefneemster is Mies Boissevain-van Lennep. In de oorlog zit zij gevangen. Zij krijgt een 
dasje toegestuurd gemaakt van lapjes uit kledingstukken van familieleden en vrienden, waarmee speciale herinneringen boven 
komen. Elk lapje van dat dasje is tijdens het verblijf in de cel voor haar en haar medegevangenen aanleiding voor het vertellen 
van verhalen. Zo ontstaat een symbool van hereniging dat zijn beslag krijgt in een rokkendefilé in Amsterdam op 2 september 
1948 dat nu de geest van hereniging na de Tweede Wereldoorlog symboliseert.

77 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 176
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78 Cas-boek pagina 16
79 Cas-boek pagina 24
80 De vrijeschool laat zich inspireren door het antroposofische gedachtegoed van Rudolf Steiner. Naast de intellectuele ontwik-

keling is er veel aandacht voor het gevoel en de wil. Vrije kunsten zoals muziek, bewegingskunst (euritmie), handenarbeid 
bijvoorbeeld boetseren met klei, handwerken en schilderen met aquarelverf, toneelspelen, declamatie en (voor-)lezen van bij-
voorbeeld sprookjes, mythen en sagen worden evenzeer belangrijk gevonden naast standaardvakken als lezen, schrijven en 
rekenen.

81 http://www.juliavoskuil.nl (15 mei 2018)
82 Herma Labberton-Bos heeft op Huis te Lande in Rijswijk gezeten, haar man Dick op de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouw-

school in Frederiksoord.
83 Branchevereniging VHG is een ‘vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en 

interieurbeplanters’. 
84 In 2018 staat Herma Labberton-Bos met een interview in het oktobernummer van Groei&Bloei, 86 jaar oud. Herma is erelid van 

de afdeling Epe-Heerde, die in 2015 het 50-jarig bestaan viert.
85 Deze afkortingen staan respectievelijk voor: Nederlandse Vereniging van Landbouwjournalisten, Nederlandse Dendrologische 

Vereniging en Nederlandse Vereniging van Journalisten.
86 Voor wie die website wil zien: www.juliavoskuil.nl (7 augustus 2020)
87 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 92
88 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 96
89 Pingelen of kloppen is een vorm van detonatie als gevolg van het ongecontroleerd en vroegtijdig ontbranden van brandstof in 

een mengselmotor, bijvoorbeeld de zuigermotor.
90 Genoemd boek is één van de bronnen die ik heb gebruikt.
91 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 282
92 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.

93 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 121
94 Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 30
95 Zie noot 1.
96 Cyrilla zegt dat in het interview dat door de schrijver dezes is afgenomen op 26 oktober 2016. De integrale tekst is te vinden 

onder de titel Mijn zus zei: ‘Ga naar Huis te Lande!’ via de link https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2016/11/cyrilla-
goeijenbier-3-huis-te-lande.pdf. (17 juli 2016)

97 Het interview is gehouden op 4 juli 2016.
98 Rinus van den Dries, zijn vrouw en hun dochter Rita worden door mij op 26 januari 2016 geïnterviewd.
99 Zie vorige noot.
100 Het artikel in Groot Rijswijk van 14 juli 1983 is getiteld Goud voor dr. Post.
101 NDV staat voor Nederlandse Dendrologische Vereniging.
102 Dat blijkt uit de notulen van de JHS van 7 mei 1987 (Stadsarchief Delft, Archiefnummer 753, inventarisnummer 303).
103 Kloek, Els (samensteller), 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 20181



De gevelsteen boven de ingang is een schepping van art-decokunstenaar Johan Koenraad Altorf uit 1904-
1905. Rond een gestileerde zonnebloem staat de tekst ‘Zien groeien doet groeien’. Dit logo van Huis te Lande 
verschijnt op briefpapier, overige documenten, jubileumspelden, buttons enzovoort. Als embleem van de 
school is het bijzonder populair.
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In dit boek beschrijft Frans Holtkamp de geschiedenis 
van Huis te Lande, de eerste en enige middelbare 
tuinbouwschool voor meisjes in Nederland in Rijswijk 

(Zuid-Holland), opgericht in 1907. Grondlegger van deze 
unieke school is Jacoba Hingst. Al haar geld en energie 
steekt ze in wat haar levenswerk zal worden. In de 
beginjaren trekt de school vooral beter gesitueerde meisjes 
aan, maar in de loop der jaren wordt Huis te Lande 
toegankelijk voor leerlingen uit alle sociale milieus. Het 
onderwijs onderscheidt zich door een breed vakkenpakket, 
leidt op tot zelfstandigheid en stimuleert creativiteit. 
Afgestudeerden profiteren van een betere positionering van 
vrouwen in de groene sector. Het boek is verlevendigd met 
‘portretjes’ van oud-leerlingen die hun vakkennis actief 
hebben ingezet, enkele postuum maar het merendeel als 
interview. Het leeuwendeel hiervan heeft Julia Voskuil, 
zelfstandig journalist, voor haar rekening genomen.
Huis te Lande is vanaf 1985 ook toegankelijk voor jongens, 
bevindt zich nog steeds op historische grond en heeft nu de 
naam Wellant mbo Rijswijk.


