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De eerste generaties
landbouwhuishoudleraresser
M. E. B. VAN OPHEM

"

konderd iaar aeleden ontstond de
eerste - Aedelijke - huishoudschool.
Het landbouwhuishoudonderwijs ontstaat ongeveer twintig jaar later en
richt zich op de specifieke behoeften
van plattelandshuishoudens. Annernieke van Ophern geeft een historische
schets van de beginfase van het land.
bouwhuishoudonderwijs.
In dit artikel wordt het ontstaan van de eerste
landbouwhuishoudscholen in Nederland behandeld. Aandacht krijgen de inhoud van de
opleiding en de wijze, waarop de leerlingen
het geleerde als N XIX-leraressen in de praktijk brengen. Het accent ligt daarbij op de
voorlichting, die in de vorm van landbouwhuishoudcursussen op het platteland van
Groningen, Friesland en Drenthe gegeven is.

Oprichting van de eerste
landbouwhuishoudscholen
Om aan de enorm gegroe~devraag naar agrarische produkten te kunnen voldoen en de
concurrentie uit het bultenland het hoofd te
kunnen bieden, is aan het einde van de negentlende eeuw een begin gemaakt met een
verreikende verbetering van de werkwijzen in
de land- en tuinbouw. Mede door eensgezind
optreden van boeren en tuinders komen veilingen, agrarische industrieen en cooperaties
tot stand. Ookde overheiddraagt een steentje
bij door het stimuleren van goed land- en tuinbouwonderwijs.
Al spoedig is dit onderwijs niet alleen gericht
op de boer en tuinder, maar ook op de vrouw
in het bedrijf. Want als er gemoderniseerd
wordt dan moet de vrouw, die naast de boer
of tuinder aan het hoofd van een bedriif staat.
op de hoogte gebrachf worden van hieuwe
methoden en begrippen, ookop huishoudelijk
gebied. Huishoudelijk werk is een vak dat geCerd moet worden 'en niet alleen te hooi en

de gezondheidstoestand van haar omgeving,
door het propageren van een gezondere levenswijze.
Het - tot dusver beperkte - aanbod van onderwijs voor meisjes en vrouwen concentreert
zich in die tijd vooral in de stedenl. Bovendien
schieten bestaande
houdscholen in het
b,ijbrengen van kenn
huishoudens op het platt
instigatie van land- en tu
wordt in 1913 de Rijksl
school 'De Rollecate' in
Dedemsvaart opgericht (i
school naar Deventer). D
landbouwhuishoudschool te Posterholt en de
protestants-christelijke Christine Hermineschool te Zetten volgen in respectievelijk
1920en 1931. Dezescholen vormen een welkome aanvulling op het beperkte aanbod van
beroepsopleidingen voor vrouwen (verpleegster, onderwijzeres, maatschappelijk werkster). Aan de totstandkoming van de scholen
ligt echter niet zozeer een feministische impuls ten grondslag. De stimulans komt van
overheid en landbouworganisaties.
Het blijken met name vaders te zijn die hun
dochters aanmoedigen een opleiding aan een
landbouwhuishoudschool tevolgen. Een oudinspectrice2 verklaart dit als volgt:
'De houding van de moeder was dikwijls afwijzender; ze misten hierdoorde hulpvan hun
dochters en ze meenden dat zij hun dochters
we1 zelf de huishouding konden leren'.
Het landbouwhuishoudonderwijs valt aanvankelijk onder het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Op grond van de
Wet op het Nijverheidsonderwljs van 1921
verandert dat. Vanaf dan worden alle industrie- en huishoudscholen voor jongens en
meisjes gesubsidieerd door het Departement
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Het jaar daarop doen oud-leerlingen van de
landbouwhuishoudscholen het eerste staatsexamen. Het daarmee te behalen diploma
staat bekend als de Akte N XIX. Vandaar dat
degenen, die slagen voor het examen N XIXleraressen genoemd worden.
voor Huishoudkunde9 (2) april 1-988
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~nstellmgvan het staatsexamen In 1922
ekent een snelle erkenn~navan deze onderwijsvorm. Een vergelijking met de scholen
voor maatschappelijk werk illustreert dit. De
eerste school voor maatschappelijk werk is in
1898 opgericht, maar pas vanaf 1956 bestaat
er een staatserkend examen voor deze onderwijsvorm.

I

De opleiding aan een landbouwhuishoudschool duurt na 1921 twee jaar en is intern.
Alleen meisjes van 1 6 jaar en ouder met een
diploma MULO-B gecombineerd met een diploma voor huishoudkundige (= 2 jaar huishoudschool) laat men tot de opleiding toe.
Het aantal aanmeldingen groeit zo snel, dat
besloten wordt tot de instelling van een toelatingsexamen. Toch betreft het een relatief
gering aantal leerlingen. In 1913 start 'De
Rollecate' met acht leerlingen, in 1930 is het
aantal leerlingen gegroeid tot veertig, terwijl
dat er in 1934 vierenzestig zijn3.
Tot 1945 volgen vooral dochters van (grote)
boeren de opleiding. Na 1945 komen er
steeds meer meisjes uit de burgerij, de kleine
boerenstand en arbeidersklasse.

D e inhoud van de opleiding tot
landbouwhuishoudlerares
I

De leerlingen kr~jgenles In koken, voedingsleer, inmaak, slacht, behandeling van de w a r
en woning en kledmghygiene. Officieelgeef

de Akte voor N XIX-lerares bevoegdhe~dtot
het geven van onderwijs In koken, hu~shoudel ~ j kwerk, wasbehandelmg en de daarblj horende theor~evakkenaan scholen voor landbouwhu~shoudonderw~js~
Tevens onderwljst
men de leerl~ngenIn de dan v~gerendeideeen
over rat~onal~sermg
van het hu~shouden
Grote st~mulatorh~erachterIS Theda Mansholt, opr~chtsteren d~rectr~ce
van Rollecate
van 1913 tot 1942 ZIJ maakt In de jaren '20
veel propaganda voor de hervorming van
hu~shoudel~jke
arbe~donder het motto 'goeddoordacht-huishouden' Haar ultgangspunt
IS
wanneer hu~svrouwen hu~shoudelijke
kwest~eszelf doordenken, kunnen z ~effic~enj
ter de hu~shoudmgvoeren. De gewonnen t ~ j d
kunnen huisvrouwen gebru~kenom z~chzelf
geestelrjk meer te ontw~kkelen,meer bez~g
te
zljn met echtgenoot en kinderen en voor de
elgen ontspannmg5
Mevrouw Manshok weet haar ideeen goed
over te brengen Een oud-leerlmg6van Rollecate vat het geleerde rulm 4 0 jaar later als
volgt samen.
'De hu~shoudmgvormde een onderdeervan
een groter geheel Je moest leren econom m h met je geld en krachten om te gaan. Er
bleef dan t ~ j over
d
om aan het dorncl~vpn
te doen, om jezelf te ontwikkeler
een zo econom~schmogehjke brn
,U-wwnl
van geld, l~chaamen voorwerpen (= hui'sHd8~
dehjke apparaten) Zo probeerde je*bijd-+:-'
r~chtingvan de keuken de loopli~nenzo
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blauwdruk van een rationeel ingerichte keuken
Landbouwhuishoudcu
Het behalen van de Akte N XIX b~edtde mogelijkheid om lerares te worden op een van de
drie landbouwhuishoudscholen of op een
boerinnenschool. Een boerinnenschool stond
open voor boerendochters zonder vooropleiding.
Veel leerlingen keren na afronding van de
opleiding tercg naar de boerderij, trouwen en
brengen het geleerde in deeigen huishouding
in praktijk. Dikwijlscombineren zij deze bezigheid met het geven van de zogenaamde ambulante landbouwhuishoudcursussen. Deze
cursussen, die alleen in de winter gegeven
worden, betalen minder goed dan een baan
aan een landbouwhuishoudschool.
Gedurende een periode van zes tot acht
maanden onderwijzen de leraressen in twee
keer drie uur per week de laatste inzichten op
huishoudkundig gebied. Dezelfde cursus
wordt op meerdere plaatsen gegeven. De leraressen reizen per fiets en nemen hun eigen
inventaris mee, die elke keer weer in- en uitgepakt moet worden ('de reizende keuken').
De lesruimten zijn niet voorbeeldig De watertoe- en afvoer is gebrekkig, een petroleumlamp dient als verlichting. De cursussen worden gegeven in schuren, tuinhuisjes, een
suite van een woning, zolders van herbergen
en kleine gemeentehuizen, podia in hotels7.
Ook club- en buurthuizen stellen ruimte ter
beschikking.
De cursussen zijn bestemd voor de plattelandsbevolking en worden bekostigd door de
provinciale Maatschappijen van Landbouw.

nen en organisaties. In 1934 wordt de Stich
ting voor Huishoudelijke Voorlichting te
Plattelande (HVP) opgericht. Deze stichtin
bundelt alle landbouworganisaties, kruis
verenigingen en andere organisaties die con
der voorzitterschap van de toenmalig
directeur-generaal van het Departement va

Van PoeQe. De stichting subsidieert kook- en
naailessen voor meisjes en vrouwen uit de
arbeidende bevolking en middenstand.
Deze lessen worden veelal door landbouwhuishoudleraressen gegeven, die de inventarisen het materiaal voor de cursussen van de
Stichtina ontvanaen. Een indicatieg van de
omvang;an
de aciiviteiten geven devolgende
cijfers:
1935: 543 cursussen met 12.442 deelneemsters
I 9 4 1 2 164 cursussen met 36 272 deelneemsters.
Doorgeven van kennis

Opde landbouwhuishoudscholen brengt men
de leerlingen respect bij voor de wijze, waarop
de huisv~ouwmet zeer beperkte middelen
haar huishouding moet voeren. Dit werkt door
bij het geven van de landbouwhuishoudcursussen. De inhoud van de lessen stemmen de
leraressen af op de bestaande - vaak per
streekverschillende - behoeften en niet op de
geleerde, theoretische inzichten.
Een oud-lerares1° bekroop we1 eens het gevoel: 'Ze weten er meer van dat ik'. Maar
kennis van de nieuwste voedingsinzichten
ontbrak bij de meeste huisvrouwen.
Toch is het moeilijk oude voedingspatronen te
doorbreken": 'Men erkent dikwijls nog we1
In de jaren 1920-1940 maakt de agrar~sche dat men niet goed kan naaien en dit niet heeft
sector in Nederland een zware t ~ j ddoor. De geleerd. Dater eentonig en niet zo heel smasituatie van met name de kleine boeren en kelijk gekookt wordt, zal meestal niet zo gemakkelijktoegegeven worden. Men kent geen
landarbeiders is nijpend.
V66r 1945 is de meerderheid van de platte- ander eten en komt pas door vergelijking tot
landsbevolking nog niet aangesloten op de zekere conclusies. De naaionderrichtbewaterleiding, riolering en het elektriciteits- hoefte is groter dan het kookonderricht'.
net. De behuizing is vaak slecht en het inkod
velen enorm gaar gekookt eten,
men gering. Al deze ingredienten tesamen In die t ~ j eten
zorgen ervoor dat de taak van een buisvrouw veel in het zout gezette snij- en slabonen,
aardappelen met spekvet en welnig groenten
zwaar is.
In 1921 zijn er in Nederland 1.000 landbouw- en vlees. De voeding is weinig gevarieerd en
huishoudcursussen gegeven, terwijl dat aan- eenzijdig maar we1 regionaal gedifferentieerd12.Tijdens de cursussen leren de lerarestal i n 1931 tot 7.1 8$gestegen is8. sen de groenten niet te lang te koken, introduceren nieuwe groenten en noemen de
voedingswaarde van de produkten. De leraressen proberen de vethoeveelheid in de voeding te verlagen en de hoeveelheid groepten
te verhogen. Zo introduceren zij gort met besj
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ontwikkel~ngvan de baby's nlet ten goede.
Daarin brengt men veranderlng. L u c h t ~ ggekleed I n koude kamertjes met de ramen open
(ventilatie IS belangrijk!) lijden de baby's n u
aan onderkoellng en groelen te langzaam.
Drt voorbeeld, waarbij de hulsvrouwen van
het ene ulterste in het andere vallen, behoort
waarschljnlijk tot de uitzonderingen. In het
algemeen gaan veranderingen langzaam,
stapje voor stapje.
Succesvolle onderdelen van het werk van
N XIX-leraressen blljken de naalcursus o u d
maakt nieuw, tljdens welke cursus uit oude
kledingstukken nieuwe vervaard~gdworden
en de cursus matrassen maken.
Matrassen zljn zeer gew~ld.Op het platteland
slaapt men veelal in een bedstee in het stro.
Eenmaal perjaar en dikwijls mlnder wordt het
bedstro verschoond en verbrand. I n het stro
zltten vaak muizen, die daar zelfs jongen. Op
het stro ligt een donkerblauw laken. M e n
slaapt onder een dekbed van kippeveren. Tgdens de cursus matrassen maken worden er
matrassen vervaardigd van stro en hooi op
maat van de bedstee. Lakens worden er ook
genaaid. De stof ervoor krljgen de cursisten
tegen eenv~erdeof mlnder van de winkelprijs.
De landbouwhuishoudcursussen zijn heel
prakt~schgericht. Tljdens het onderricht echter bespreekt men tal van onderwerpen, die
samenhangen met het huishouden en het gezln. Daarbij staat de uitwisseling van gedachten centraal. De leraressen slaan principieel
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