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De burgerij probeerde in de tweede helft van de negentiende eeuw haar 

waarden en normen over te dragen aan de arbeidersklasse. Er kwamen 

in deze tijd steeds meer betogen over scholing van meisjes. Meisjes 

moesten zowel voor de gezinstaak als 

voor een beroep worden opgeleid. In 

1895 werd daarom de Utrechtse 

Huishoudschool opgericht. In de 

loop van de twintigste eeuw veran

derden de opvattingen over scholing 

voor meisjes. De komst van de 

Mammoetwet in 1968 zou grote 

gevolgen hebben voor het huishoud-

onderwijs in Nederland. Dit artikel 

beschrijft de opkomst, ontwikkeling 

en uiteindelijke neergang van bijna een eeuw Utrechts huishoudonder-

wijs. 

Jacobine van der Vloed (1976) en Carine van der Horst 

(1978) studeerden geschiedenis aan de Universiteit 

Utrecht.met als specialisatie Cultuurgeschiedenis 

vanaf de Verlichting. Hun afstudeerproject bestond 

uit een drieluik, ten eerste een inventarisatie van het 

nagelaten lesmateriaal van de Utrechtse 

Huishoudschool Puntenburg. Daarnaast hebben zij in 

samenwerking met het Centraal Museum de expositie 

'Een kijkje in de keuken van huishoudschool 

Puntenburg' georganiseerd. Ten sjotte hebben zij 

archiefonderzoek verricht in het Utrechts Archief en 

hierover een scriptie geschreven. Dit artikel is 

gebaseerd op deze scriptie. 
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Inleiding 

Aan het eind van de negentiende eeuw werkten er in Nederland diverse particulieren 

en verenigingen aan de verheffing, beschaving en scholing van de arbeidersklasse. ' Dit 

wordt ook wel 'het beschavingsoffensief van de burgerij' genoemd. Op uiteenlopende 

terreinen probeerde men de verpaupering van de arbeidersklasse tegen te gaan. Door 

middel van opvoeding en scholing wilde de burgerij haar eigen waarden en normen 

overbrengen. Een essentiële rol was hierbij weggelegd voor de arbeidersvrouw. Zij 

vormde volgens de burgerij de spil van het gezin. Zij moest zorgen voor huiselijkheid en 

een stabiele en rustige gezinssituatie. Ter voorbereiding op deze belangrijke taak dien

de zij opgeleid te worden tot een goede moeder en een degelijke huisvrouw. Daarom 

namen particulieren en verenigingen in de grote steden het initiatief tot de oprichting 

van huishoudscholen. Het huishoudonderwijs werd gezien als één van de middelen ter 

verhoging van de volkswelvaart en verbetering van de leefomstandigheden. De doel

stellingen van het huishoudonderwijs zijn vanaf het begin tweeledig geweest. Het was 

enerzijds een voorbereiding op de toekomstige taak van huisvrouw en moeder, ander

zijds een opleiding tot een beroep zodat vrouwen, als dat nodig mocht zijn, in het eigen 

onderhoud konden voorzien. 

De Utrechtsche Huishoudschool 

De Utrechtsche Huishoudschool was niet de eerste in Nederland: in Den Haag, Amster

dam en Rotterdam werd al jaren kook- en huishoudonderwijs gegeven.: Net als deze 

huishoudscholen was de Utrechtsche geen initiatief van de overheid, maar van een 

aantal sociaal bewogen Utrechtse particulieren. Een van de initiatiefnemers was de 

Utrechtse koopman en filantroop H.A. van Beuningen. ' De afdeling Utrecht van de 

'Volksbond' Vereniging tegen drankmisbruik, het departement Utrecht van de IMeder-

landsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, leden van de Maatschappij tot 

Nut van 't Algemeen, departement Utrecht en de Vereniging tot bevordering van Fa

briek- en Handwerksnijverheid in Nederland, afdeling Utrecht vormden op 24 decem

ber 1894 een voorlopig comité ter oprichting van de Utrechtsche Huishoudschool. In 

april 1895 hebben zij de statuten voor de school opgesteld en een subsidieaanvraag 

gedaan bij de Gemeente voor duizend gulden. In augustus kreeg de vereniging van de 

Gemeente de toezegging voor de subsidie en op 12 september 1895 werden bij Konink

lijk Besluit de statuten van de Vereeniging de Utrechtsche Huishoudschool goedge

keurd. ' Daarmee werd de school als rechtspersoon erkend. Op de eerste Algemene Le

denvergadering - 27 september 1895 - werd het voorlopige bestuur omgezet in een 

definitief. Het bestond uit zeven personen, met Van Beuningen als voorzitter. Dat bleef 

hij tot zijn dood in 1908. Zijn vrouw was sinds 1906 erelid van de vereniging. 

Het doel van de school was duidelijk omschreven: 
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ï. meisjes uit den arbeidersstand, die de lagere school verlaten hebben, te vormen tot 

degelijke dienstboden en huisvrouwen; 

2. dienstboden te leeren koken, strijken en wasch behandelen; 

3. vrouwen en meisjes uit de volksklasse te leeren, de volkskeuken op de eenvoudig

ste, zuinigste en meest gezonde wijze te bereiden, overeenkomstig de middelen 

onder haar bereik; 

4. aan jonge dames de gelegenheid te verschaffen, zich te bekwamen in theoretische 

en practische kookkunst, als mede in die aanverwante vakken, waarvan de kennis 

voor iedere huisvrouw van belang is.5 

De verheffing van de volksmeisjes was echter niet het enige doel van de school. Er wer

den ook opleidingen voor'gefortuneerde dames' aangeboden waarbij de nadruk lag op 

de theoretische kennis die zij moesten beheersen om hun personeel goed leiding te 

kunnen geven. 

Voor de huisvesting van de schooi koos het bestuur het pand Piompetorengracht, nr. 14. '' 

Voor de aankoop, verbouwing en inrichting leende het ƒ 17.000. 'Door de groote libera-

liteit van vijftien stadgenoten en de Vereeniging tot bevordering van de Volksgezond

heid alhier [departement Utrecht] was die lening spoedig geplaatst en werden door 

tusschenkomst der Stichtsche Bank 34 aandelen elk van vijfhonderd gulden aan toon

der uitgegeven.' Op 15 november 1895 opende de voorzitter, in aanwezigheid van 

Utrechtse notabelen, het gebouw op feestelijke wijze. Drie dagen later opende de 

school haar deuren voor de leerlingen die daar opgewacht werden door directrice 

mevrouw E.A. Westendorp en vijf leraressen. Zij gaven les in de vakken koken, strijken, 

nuttige handwerken, naaien, 'het behandelen van den wasch' en herhalingsonderwijs. 

Dat laatste was bedoeld om meisjes die de lagere school achter de rug hadden en al 

werkten, voor te bereiden op een vervolgopleiding. Dit artikel zal verder niet ingaan op 

het herhalingsonderwijs. 

In totaal bezochten in het eerste 

jaar 20g meisjes de school waar

van 34 de volkscursus volgden die 

speciaal was bedoeld voor meisjes 
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175 leerlingen kwamen uit de ho

gere standen. De lessen liepen van 

half tien tot vier uur, op woens

dag- en zaterdagmiddag waren de 

leerlingen vrij. 
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Bestuur en financiën 

'Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging en voert het beheer'.s Dat stond in de 

statuten van 1895 en zo bleef het tot 1982. Ook schreven de statuten voor dat het be

stuur uit zeven leden moest bestaan met minimaal twee en maximaal drie vrouwen. ' 

In 1922 werd het bestuur uitgebreid met gedelegeerden van de gemeente en in 1957 

nogmaals met twee personen zodat het voortaan uit elf mensen zou bestaan. Deze uit

breiding hield verband met de plannen voor de oprichting van een tweede school, die 

zou uitgroeien tot de Zuilenburgschool. Omdat door de toename van het aantal leerlin

gen het besturen steeds meer tijd in beslag nam, kwam er -vanaf 1958 -een dagelijks 

bestuur, dat wekelijks vergaderde. 

In de beginperiode ging alles heel gemoedelijk. Particulieren konden een warme maal

tijd van de huishoudschool kopen. Dat was goedkoper dan wat de plaatselijke 'kokerij

en' vroegen. Dit leidde tot een kleine polemiek in de lokale kranten en zelfs tot een 

bespreking in de gemeenteraad. Van Beuningen, die ook gemeenteraadslid was, verde

digde het standpunt van de huishoudschool om deze bron van inkomsten voor de 

school veilig te stellen. Het blad De Controleur schreef: " t Liep dan ook met een sissert 

af, natuurlijk, zoals met alle zaken in den Raad, waarbij de burgerij de dupe is'. I0 Van 

Beuningen was op allerlei momenten onmisbaar voor de school. Toen hij in 1908 was 

overleden, omschreef het bestuur hem als 'de ziel van de oprichting, de ziel van de uit

breiding, de ziel van kortom de geschiedenis der school tot dusverre.' " 

Vanaf het begin heeft het bestuur van de Utrechtsche Huishoudschool zich ingespan

nen om structurele subsidies te krijgen. Voor het eerste boekjaar, dat liep van novem

ber 1895 tot oktober 1896, kreeg het een subsidie van ƒ 1.000,-van de gemeente. De drie 

jaar daarna werd dit bedrag verlaagd tot ƒ 800,- per jaar. Pas in 1899 kwam de toezeg

ging dat de gemeente jaarlijks ƒ 1.500,- zou bijdragen, met als voorwaarde dat de 

exploitatierekening sluitend moest zijn. Bij een nadelig saldo zou de subsidie herover

wogen worden. Het geld was hard nodig omdat het aantal leerlingen elk jaar groeide 

en er vooral veel volksleerlingen kwamen die weinig schoolgeld betaalden en de berei

de spijzen zelf opaten zodat deze niet verkocht konden worden. Het aantal 'jonge 

dames' -die veel meer schoolgeld moesten betalen - bleef achter. 

In 1901 kenden het Rijk en de provincie subsidies toe van respectievelijk ƒ 2.500,- en 

ƒ 1.000,-. Het had zo lang geduurd omdat huishoudonderwijs geen wettelijk erkende 

onderwijsvorm was. Bovendien was niet iedereen ervan overtuigd dat het nuttig was; 

waarom zou je meisjes die uiteindelijk toch met een arbeider zouden trouwen, meer 

leren dan nodig was, zoals de fijnere keuken? Er waren mensen die vonden dat ze beter 

jong in een dienstje konden gaan werken: dan zouden ze van hun werkgeefster genoeg 

leren. 

De subsidie van Rijk en provincie was van groot belang voor de school. Het betekende 

erkenning: 'Vroeger eenigszins schuins aangekeken, thans als instelling in het alge-
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meen belang werkzaam erkend, en als zodanig door Rijk, provincie en gemeente ge

steund.' Ook voor het voortbestaan van de school was subsidie onmisbaar. Op de 

begroting voor 1904 bijvoorbeeld vormden de subsidies bijna de helft van de totale 

inkomsten. Interessant is ook de verdeling van de inkomsten uit lesgelden: 305 leerlin

gen voor de volkscursus brachten ƒ 2.000,- op; 12 inwonende leerlingen ƒ 2.400,-, 85 

'dames'ƒ 900. I2 

Het Rijk stelde als voorwaarde dat voortaan ook aan fabrieksmeisjes onderwijs werd 

gegeven. Daarom werd de naam van de school vanaf 25 februari 1902 bij Koninklijk 

Besluit gewijzigd in: 'De Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool'. Ook de doelstelling 

van de school werd herzien: 'het geven van onderricht in werkzaamheden van huiselij

ke en industriëlen aard aan meisjes niet beneden de twaalf jaar en aan volwassen vrou

wen'. ' ' Naast de vier oorspronkelijke doelstellingen uit 1895 noemde de prospectus van 

1902 als vijfde: 'meisjes die de lagere school verlaten hebben op te leiden tot kennis en 

uitoefening van verschillende vakken waaronder zij in staat gesteid worden in haar 

eigen levensonderhoud te voorzien.' '4 Ook werd het aantal aangeboden cursussen uit

gebreid. Opmerkelijk is echter dat deze cursussen niet typisch industrieel van aard 

waren zoals verwacht kon worden. 

In 1904 heeft het bestuur een aanvraag bij gemeente en Rijk gedaan om verhoging van 

de subsidie in verband met de noodzakelijke bouw van een aantal lokalen aan het 

gebouw aan de Nieuwegracht 135, waar de school sinds 1902 gevestigd was. De subsi

die werd verhoogd tot respectievelijk ƒ 4.000,- en ƒ 2.000,- en vanaf 1906, na de uitbrei

ding van het gebouw, ontving de Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool een jaar

lijkse gemeentelijke subsidie van ƒ 6.000,-. Voorwaarde was dat meisjes uit "het 

Armenhuis" er kosteloos les kregen in strijken, behandelen van de was en koken. 

Het bestuur heeft steeds geprobeerd om door subsidies minder afhankelijk te worden 

'Het behandelen van den wasch', {ca. 7906J. HUA, Archief Puntenburg, 150. 
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van particuliere giften. In het jaarverslag van 1896-1897 schreef het nog: 'Utrechtsche 

ingezetenen dienen beter op de hoogte gesteld te worden van het nut en de vruchten 

dezer instelling en hun sympathie te bevestigen door middel van een lidmaatschap of 

als begunstiger der school'. Vanaf de jaren twintig lag de nadruk op het aanvragen voor 

subsidiegeld. Het Rijk gaf een steeds grotere subsidie (ƒ 2.500,- in 1901, ƒ 8.000,- in 

1907) zodat de school ook steeds minder een particuliere instelling werd. Na de 

Nijverheidsonderwijswet van 1921 groeide het subsidiebedrag van het Rijk tot zelfs 

ƒ40.000,- beginjaren dertig. 

De school kreeg ook minder een particulier karakter doordat de contributies van de 

leden steeds kleiner werden. '"Vormden deze in 1905 nog ƒ 800,-, in 1939 was het nog 

maar/57,50. Vanaf 1939 zijn de particuliere bijdragen als inkomsten te verwaarlozen. 

Het personeel 

Achtereenvolgens hebben vier directrices en twee directeuren aan het hoofd van de 

school gestaan: de dames E.A. Westendorp (1895-1919), G.N. Bader (1919-1928), N.C.A 

van Dobben (1929-1950) en A. Kingma (1950-1969) en de heren GJ. Sleeuwenhoek 

(1969-1981) en A.M.J. Kouwer (1981-1982). 

De school begon in 1895 met vijf leraressen en een huishoudster. Voor de leraressen 

waren speciale reglementen opgesteld waarin stond hoe ze les moesten geven en hoe 

zij zich moesten gedragen op school, bijvoorbeeld 'ten minste vijftien minuten voor 

den aanvang van haar of zijn lessen aanwezig zijn in het schoollokaal.' Het gebruik van 

tabak was verboden en 'bij afwezigheid wegens ziekte zijn zij verplicht, bij het door den 

controleerenden geneesheer der school in te stellen onderzoek medewerking te ver-

leenen.' '6 Er was veel verloop onder het personeel, maar er waren ook leraressen die 

jarenlang in dienst bleven. Absolute records zijn behaald door de dames A.W. Schuckink 

Kool (1923-1966, na 1957 ook adjunct-directrice) en J. Kuiper (1924-1966). Met een 36-

jarig dienstverband volgden de dames A. Boertjes (1921-1957) en M.E. de Holl (1898-

1934). Mevrouw De Holl had enige landelijke bekendheid door haar lezingen over de 

verbetering van de volksvoeding. Vooral in de Eerste Wereldoorlog heeft zij propagan

da gemaakt voor het gaar maken van sobere maaltijden in hooikisten. Gerechten wer

den eerst op het gasfornuis of petroleumstel verhit waarna de pan met het gerecht in 

een met hooi gevulde kist werd gezet om verder te garen. Zo kon brandstof bespaard 

worden. De broeitechniek van de hooikist functioneerde alleen als het eten eerst kort 

werd voorgekookt op een intense hitte en daarom ontwikkelde de hooikist zich parallel 

aan de techniek van het koken op gas. De hooikist fungeerde in deze periode ook als 

overgangstechniek tussen het sudderen op kolenkachel of petroleumstel en de nieuwe 

techniek van het snel gaarkoken op gas. '7 

Vanaf 1902 was het ook mogelijk om op de school een onderwijsbevoegdheid te halen 

in nuttige handwerken, fraaie handwerken, kinderverzorging of kook- en huishoudkun-
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de. Dat jaar werden voor het eerst twee oud-leerlingen - die elders opgeleid waren -

aangesteld als onderwijzeres.ls Als leraressen trouwden, werden ze ontslagen. 

De school was begaan met haar personeel. Zo heeft het bestuur vanaf het begin zijn 

best gedaan om een pensioenfonds in te stellen voor het personeel. Pas in 1908 was er 

een zo groot batig saldo dat er daarvoor duizend gulden opzij gezet kon worden. In 1910 

kon er al drieduizend gulden worden vrijgemaakt. " 

Het onderwijs 

De school begon in november 1895 met één dagopleiding-de zogenoemde volkscursus 

- en negen andere 'opleidingen'. In de volkscursus kregen meisjes uit de volksstand 

overdag les, de andere cursussen werden overdag of 's avonds gegeven. De avondles

sen waren voor meisjes die overdag een betrekking hadden en zich toch verder wilden 

ontwikkelen. In de beginjaren werd er duidelijk onderscheid gemaakt naar maatschap

pelijke klasse. 

Cursusaanbod in 1895 

A. kookcursus voor dienstboden 

B. cursus voor dienstboden in strijken en behandelen der wasch 

C. kookcursus voor vrouwen en meisjes uit de volksklasse 

D. kookcursus voor jonge dames 

E. kookcursus minder gefortuneerde jonge dames 

F. kookcursus voor getrouwde dames 

G.cursus voor jonge dames in strijken en behandelen der wasch 

Uit het reglement: 'Gedurende de lessen mag niet gesproken worden, na herhaalde waarschuwing kunnen de 
leerlingen als storend voorde lessen verwijderd worden'. Naailes (ca. 1906). HUA, Archief Puntenburg, 150. 
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H.cursus voor minder gefortuneerde jonge dames in strijken en behandelen der wasch 

II. cursus voor zieken- en wijkverpleegsters, voornamelijk tot bereiding der volkskeuken. 

J. volkscursus (dagopleiding).-

De school was dus meer dan een 'kweekschool voor meisjes en vrouwen' zoals de litera

tuur wel suggereert.21 De leerlingen werden niet alleen op de gezinstaak voorbereid, 

meisjes en vrouwen konden wel degelijk ook een beroepsopleiding volgen. Het lijkt er 

op dat de verpleegsters er konden leren om bij hun patiënten thuis te koken. 

Door de jaren heen veranderde het aanbod van cursussen voortdurend, al bleef het 

basisaanbod tamelijk stabiel. Naast de kook- en handwerklessen kwamen er ook steeds 

meer vakken voor de algemene ontwikkeling in de cursussen. Zo kwam er in 1904'les in 

de Fransche Taal voor dagleerlingen van cursus B' en in 1918 volgde een cursus Engels. 

Enige kennis van deze talen was wenselijk omdat ze werden gesproken in de huishou

dens waar de dienstmeisjes gingen werken. 

Op 1 november 1897 werden de eerste getuigschriften uitgereikt aan meisjes die de 

tweejarige cursus voor dienstbode gevolgd hadden. Zes van de acht leerlingen die exa

men deden, slaagden. Omdat zij niet ouder dan veertien jaar waren en de school hen te 

jong vond om in 'zoogenaamde groote diensten te gaan' besloot het bestuur de cursus 

met ingang van het volgende jaar te verlengen tot een driejarige.:: 

De school ging mee met de ontwik

keling van de techniek. Aan het 

begin van de twintigste eeuw 

maakte het kolenfornuis langzaam 

plaats voor het gasfornuis. Daar

naast werd er veel gebruik ge

maakt van de brandstofbesparen-

de hooikist. Ook uit de invoering 

van gestencilde lessen in 1930 -

waardoor het 'tijdrovende dicte

ren' verviel - blijkt dat de school op 

de hoogte was van de moderne 

tijd. In 1936 begon een cursus tele

foneren die de leerlingen met 

grote belangstelling volgden. ?' 

Deze cursus begon toen pas, om

dat het lange tijd had geduurd 

voordat de telefoon op grote 

schaal werd gebruikt. Dienst

meisjes leerden voortaan hoe zij 

H.M.S.J. de Holl, Ik Kan Koken (Leiden, z.j.). 

Foto Centraal Museum Utrecht. 
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met dat apparaat moesten omgaan.24 

Vanaf 1917 liep het aantal aanmeldingen voor de dagcursus dienstbode terug. 'Het is te 

betreuren dat de cursus tot opleiding dienstboden hier te Utrecht evenals elders zoo 

slecht bezet is waaruit blijkt dat ouders veel te weinig het nut beseffen van goed onder

richt in alle huishoudelijke bezigheden voor de toekomst van hun kinderen. Zij geven er 

schijnbaar de voorkeur aan hunne dochters in winkels of op kantoren te plaatsen, in 

stede ze als keuken meisje, tweede linnen meisjes of als hulp in de huishouding een 

plaats te verzekeren, niet bedenkende dat zij later in hun huwelijk, zoo goed als geen 

rdeel en vaak zeer veel nadeel zelfs ondervinden van de ervaring opgedaan in de 

nkel of op kantoor en verstoken blijven van de voorlichting op huishoudelijk gebied, 

zoodat weinigen eene goede huisvrouw zullen worden.'-" 

D e Nijverheidsonderwijswet 

Een belangrijk moment voor het industrie- en huishoudonderwijs was de Nijverheids

onderwijswet, die in 191g door de Staten-Ceneraal werd aangenomen. Ze trad op 1 ja

nuari 1921 in werking en reguleerde het vakonderwijs waarvoor tot die tijd geen wette

lijke regeling bestond. Dit type onderwijs zou voortaan aangeduid worden als nijver

heidsonderwijs.26 Bijna alle industrie-en huishoudscholen waren dankzij particulier ini

tiatief tot stand gekomen en daardoor gevormd op basis van allerlei verschillende 

inzichten. Daardoor bestonden er veel verschillen in onderwijsprogramma, salariëring 

en pensionering van leerkrachten, subsidiëring, bevoegdheden en rechtspositie. De 

Nijverheidsonderwijswet moest zorgen voor meer eenheid in het nijverheidsonderwijs. 

Ook de huishoudscholen vielen onder deze regeling en kregen dus eindelijk wettelijke 

erkenning. De Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool profiteerde financieel omdat 

de subsidies van het Rijk, de provincie en de gemeente verhoogd werden. De algemene 

onderwijsprogramma's die werden opgesteld, zorgden ervoor dat er een aantal oplei

dingen op de Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool gewijzigd moest worden. Voor 

de opleiding 'lerares koken' en 

'lerares naaldvakken' werden 

Utrechtsche Industrie- & Huishoudschool. voortaan Staatsakten verleend. De 
wet bracht dus structuur in de 

opleidingen tot lerares, die gedu-

S)e Siteciti« «< u. <£F. dx'. ... deefi cCc ec: 'càcn er. rende de jaren twintig en dertig 

<«%«» c*i <i< itzicùiatn :-.i n'-: loet/ verder geprofessionaliseerd wer-~ - " 5 : : f j : s -j-'.'. 

n J~77- / . ,„ - den. 

aar- -r> , De crisis van de jaren dertig was 
: U/eer.saaa 20 CZ/tovarJe; !SOZ vazi !0- 12 er. 2 • S UU.I. 

ook op de school merkbaar. Veel 
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leerlingen moesten de school tijdelijk of definitief verlaten voordat ze het getuigschrift 

hadden behaald, omdat hun vader werkloos was geworden en het schoolgeld niet meer 

kon betalen. Vanaf 1933 werd op last van de Ministervan Onderwijs het lesgeld voorde 

dagopleiding en een aantal andere cursussen berekend naar het gezinsinkomen. 

Tentoonstellingen, lezingen en excursies 

Naast de klassikale lessen werd er ook aandacht besteed aan andere mogelijkheden tot 

verheffing. Zo was er in juli 1900 een tentoonstelling ter ere van het vijfjarig bestaan 

van de school. Dit was het begin van een traditie, want daarna organiseerden de leer

lingen elk jaar een tentoonstelling die tegen een kleine vergoeding toegankelijk was 

voor het publiek. Er werden door leerlingen vervaardigde producten - zoals naaiwerk 

en gerechten - tentoongesteld en verkocht. Op 6 oktober 1904 vereerde de Koningin

moeder Emma de school met een bezoek. Zij liet zich door Van Beuningen rondleiden 

en nuttigde na afloop in de ontvangstkamer een kop bouillon. Zij was zeer geïnteres

seerd in de uitbreidingsplannen van de school en wilde graag op de hoogte blijven; in 

1907 werd zij beschermvrouwe en bezocht zij de school opnieuw. 2~ Als beschermvrou

we kocht ze elk jaar een aantal voorwerpen en producten uit de tentoonstelling. Een 

hofdame kwam dan langs en zocht er een aantal uit. 

De school organiseerde ook lezingen, vaak over een algemeen thema zoals volksvoe

ding of huishoudkunde. In 1907 hield de directeur van de 'Pharmaceutische Groothan

del' een lezing over verband- en gezondheidsleer. In 1912 werden er demonstraties 

gegeven door vertegenwoordigers van de slaoliefabriek uit Delft en de Maggiefabriek 

uit Amsterdam. Een jaar later hield de Utrechtse 

brandweercommandant een lezing over het voor

komen van brand in en om de keuken. Ook waren 

er diverse voordrachten over verbeteringen van de 

volkskeuken, waarbij een boekje met volksrecep

ten werd uitgegeven. 

Hoewel Nederland neutraal bleef, had de Eerste 

Wereldoorlog enorme invloed op de samenleving. 

Het bestuur van de school merkte in 1914 dat veel 

gezinnen in financiële problemen raakten. De leer

lingen verslonsden; versleten jurken en schoenen 

waren meer regel dan uitzondering. Ook kwam het 

voor dat leerlingen helemaal niet meer kwamen 

omdat de ouders het niet meer konden betalen. 

Mevrouw De Holl hield daarom voor vrouwen uit 
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de volksklasse voordrachten over hoe ze konden bezuinigen op de huishouding. Zij 

kreeg hiervoor vijftig hooikisten en meerdere zakken linnengoed tot haar beschikking 

van de Utrechtse winkeliers. Met de hooikisten kon zij laten zien hoe er op het gasver-

bruik bezuinigd kon worden; met het linnengoed gaf zij een les 'oud-nieuw maken' van 

kleding. Er kwamen 250 vrouwen luisteren die allen het boekje met volksrecepten kre

gen. 

Tijdens de oorlog ging de jaarlijkse tentoonstelling in november gewoon door en in juli 

1918 werd zelfs een extra tentoonstelling georganiseerd. Aantrekkelijke en interessante 

gerechten werden getoond uit zowel de volkskeuken als de burgerlijke en fijne keuken. 

Het doel van de tentoonstelling was 'de huisvrouwen te toonen, dat hoewel de tijd veel 

moeilijkheden gaf, met wat nadenken en overleg een goede voeding toch te bereiken 

was'.;s Het receptenboekje met een oplage van duizend stuks was snel uitverkocht. De 

entreegelden werden 'na aftrek van de gemaakte kosten in de kas van de zoo goed wer

kende Utrechtsche Ziekenkeuken gestort; ruim ƒ 570,- kon worden afgedragen'.29 

De leerlingen 

De oprichters van de school hebben tal van advertenties in de lokale kranten geplaatst. 

Daarin prezen zij de instelling aan omdat ze toegankelijk was voor meisjes 'van iedere 

gezindte, die in ieder geval het L. O. met vrucht hebben doorlopen en tenminste den 

leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt'. •'" Naarmate hun ouders hoger op de maat

schappelijke ladder stonden, betaalden ze meer cursusgeld: dienstboden maandelijks 

ƒ2,50, minder gefortuneerde jonge dames/ 6,25 en gefortuneerde jonge dames ƒ 10,-. 

Minder- of onvermogenden konden kosteloos worden toegelaten tot een in het huis

houdelijk regiementte bepalen maximum aantal.31 

In het eerste jaar waren er al veel belangstellenden. 'Vooral voor den volkscursus mag de 

belangstelling erg groot genoemd worden.' 32 'Aangezien het aantal aanvragen het 

beschikbare aantal plaatsen overtrof, werd er het eerste jaar al behoefte gevoeld aan uit

breiding, te meer waar de school in de voornaamste plaats werd opgericht voor de kinde

ren van het volk, voor alles wil zijn "eene volksschool" en ereen 'merkbare verandering ten 

goede in hun geheele wezen is waar te nemen, hetgeen in tal van gevallen zelfs een zeer 

gunstige invloed op het geheele gezin dier kinderen blijkt te hebben'.33 Het aantal leerlin

gen groeide snel van 209 in 1895 tot 333 in 1900 en 1587 in 1926. Vanaf 1930 liep het iets 

terug, wat waarschijnlijk samenhing met de economische crisis van die jaren. 

Volgens het reglement mochten de leerlingen niet praten tijdens de lessen. Spraken zij 

toch, dan mochten zij na herhaalde waarschuwing weggestuurd worden.34 Er werd 

streng toegezien 'op nette doch eenvoudige, katoenen kleeding, alles wat aan het toilet 

overbodig is, als haarkammetjes, ringen, armbanden enz. is verboden te dragen gedu

rende de schooltijd'.,s Naast deze algemene regels was het voor de leerlingen van klas

se C [de volksmeisjes] 'verplicht 's Maandags morgens een volledig stel gedragen 
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ondergoed mee te brengen' dat gebruikt zou worden bij de les in het behandelen van 

de was. •"' 

Het aantal volksleerlingen groeide veel sneller dan het aantal damesleerlingen en er 

kwamen ook steeds meer leerlingen van buiten de gemeente. Zelfs in de Eerste Wereld

oorlog liep het aantal niet blijvend terug. Wel konden veel leerlingen het schoolgeld 

niet opbrengen, waarop het bestuur besloot om in sommige gevallen de leerlingen vrij 

te stellen. Ook kwam inde handwerklessen de nadruk meerte liggen op het maken van 

kleding voor de behoeftige Belgische vluchtelingen dan op fraaie handwerken. Gedu

rende de oorlogsjaren stelde het bestuurde school open voor onbemiddelde jonge Bel

gische meisjes om er kosteloos huishoudonderwijs te volgen. Behalve het maken van 

lijfgoed werd hun ook geleerd hoe ze groenten, vis en vruchten moesten conserveren.i7 

Na het behalen van een getuigschrift gingen de meisjes vaak werken bij de hogere klas

sen van de samenleving. De eerste jaren van de school hield de directrice nauwkeurig 

bij waar de oud-leerlingen werk vonden. Niet alle leerlingen verlieten de school met 

een getuigschrift. Sommigen werden van school gestuurd wegens onbehoorlijk gedrag, 

anderen moesten thuis helpen in de huishouding. Later werd het aantal schoolverlaters 

te groot om bij te houden waar zij terechtkwamen. 

De huisvesting 

Al in 1899 bleek het pand aan de Plompetorengracht 14 te klein te zijn. Daarom zocht 

het bestuur naar een ruimere behuizing en kocht het in 1901 een pand aan de Nieuwe

gracht nr. 135. Op 26 april 1902 werd dit na een verbouwing officieel in gebruik geno

men. Omdat het aantal leerlingen bleef groeien, werd in 1905 besloten tot verbouwing 

van de bestaande lokalen en de bouwvan zeven nieuwe. 

In de zomer van 1918 werden eindelijk gas en elektra geïnstalleerd, 'zoodat wij zonder 

zorg voor nijpende gasrantsoenering den winter konden in gaan'.38 Dat decentrale ver

warming niet gebruikt kon worden in de winter doordat de toegewezen brandstof 

daarvoor niet toereikend was, was veel erger. 

Op 15 november 1925 bestond de school 30 jaar en werd er een bijgebouw aan de over

kant van de Nieuwegracht in gebruik genomen. Vanaf 1929 begon het oude gebouw 

aan de Nieuwegracht 135 gebreken te vertonen, het werd te klein en de onderhoudskos

ten stegen. 'Hoe gaarne zouden wij alles meer naar de eischen des tijds inrichten en 

hoe hard hebben alle lokalen dat nodig.' " 

In 1934 werd vastgesteld dat er wat moest gebeuren aan het gebouw. Het was ondoel

matig, oud en te duur in onderhoud. In 1935 barstte de schoorsteen en sprongen de 

waterleidingbuizen. De school groeide dus letterlijk en figuurlijk uit haar jasje. Op last 

van de brandweer werden enkele voorzorgsmaatregelen genomen, maar het gebouw 

vertoonde steeds meer gebreken. '" Het einde van alle problemen kwam in zicht toen in 

1937 een stuk grond aan de Laan van Puntenburg, vlak naast het station, werd gekocht 
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voorde bouwvan een nieuwe school. Eind augustus 193g werd begonnen met de bouw, 

naar ontwerp van ir. H.F. Mertens. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog leidde 

echter meteen tot grote problemen, maar in september 1941 kon eindelijk de nieuwe 

school - met 23 lokalen - in gebruik genomen worden. 

De Tweede Wereldoorlog 

De distributiemaatregelen belemmerden de lessen in ernstige mate. Bij kooklessen 

werden weer hooikisten gebruikt en het 'gaarkoken op papier' geleerd, waarbij geen 

hooi werd gebruikt, maar papiersnippers. 

Het aantal leerlingen liep voornamelijk terug doordat vanaf september 1940 de avond

lessen kwamen te vervallen in verband met de verduisteringsvoorschriften. 

Vanaf 1942 werden de oorlogsbeperkingen steeds talrijker. Zo werd het jaarverslag 'wegens 

verordeningen omtrent druk- en stencilwerk niet uitgeven'.4' Er was groot verzuim onder de 

leerlingen 'in de koude-periode wegens geens [sic] of slechte reisverbindingen, in alle jaar

getijden van leerlingen die gebrek aan schoeisel hadden, moeder thuis moesten vervangen 

of er zelf op uit moesten om distributiebescheiden te halen ofwel om voedsel te bekomen in 

langen rij op hun beurt moesten 
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Haam : 

wachten; tenslotte kwam de diph-

therie het verzuim nog verhogen'. i : 

Over anti-joodse maatregelen zwij

gen de jaarverslagen. 

In 1942 werden de twee afgevaar

digden van de gemeente in het 

bestuur - mevrouw C. de Lange-

Feenstra en de heer T. Stengers -

vervangen door twee NSB-ers: 

mevrouw G. Kaïm-Veeman en de 

heer P. Jungman. Na de paasva

kantie van dat jaar werden enige 

lokalen afgestaan aan de, in 1921 

opgerichte, Rooms-Katholieke 

Huishoudschool, omdat hun ge

bouw aan de Nieuwegracht 56 

door 'de bezettende macht gevor

derd' was. '3 In het najaar werd 

begonnen met het verstrekken van 

de 'warme hap' door de school aan 
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leerlingen die tussen de middag overbleven. 

Eind januari 1943 pakten zich donkere wolken samen boven het splinternieuwe ge

bouw. Het bestuur kreeg het bevel het pand binnen drie dagen te ontruimen. Alle leer

lingen en leraressen hielpen met het inpakken van verhuisdozen, maar nog voor het 

ultimatum was afgelopen, werd de vordering ingetrokken. In 1943 bepaalde de rege

ring dat het aantal lesuren van 24 naar 30 werd uitgebreid en dat de lessen drie kwar

tier zouden duren. Verder werd het leerplan uitgebreid met de vakken zang, lichamelij

ke opvoeding en Duitse taal. 

Omdat de school gevaarlijk dicht bij het station lag, overwoog de gemeente begin juni 

1944 tot sluiting over te gaan. Dit kon nog worden afgewend totdat de examens van 

dat jaar voorbij waren zodat het schooljaar op normale wijze kon worden beëindigd, al 

begon de vakantie wel elf dagen eerder dan normaal. 'Toen echter na de zomervacantie 

de lessen weer zouden beginnen, was de toestand zóó kritiek, dat besloten werd, met 

het oog op de gevaarlijke ligging van de school, dit begin uit te stellen. Aan het einde 

van dit jaar was het onderwijs nog steeds niet hervat. Ook het ontbreken van gas en 

elektriciteit en verwarming had tot het sluiten van de school moeten leiden'. 14 Het 

nieuwe gebouw is de oorlog niet helemaal zonder kleerscheuren doorgekomen. De 

bombardementen op het station en de spoorlijnen brachten veel schade toe; zo raakte 

het dak beschadigd en sneuvelden veel ruiten. Door de stopzetting van de verwarming 

hebben het gebouw en de inventaris ook veel te lijden gehad van vocht. De school bleef 

negen maanden gesloten en pas op 4juni 1945 - een maand na de bevrijding-begon

nen de lessen weer. Op 15 november 1945 kon het vijftigjarig bestaan van de school 

feestelijk gevierd worden. 

Naoorlogse gezinspolitiek 

Na de oorlog voerde de regering een krachtige politiek om het land zo snel mogelijk 

weer op orde te krijgen. Er bestond grote onrust over de demoralisering in het alge

meen, over de verwildering van de jeugd in het bijzonderen over de uitholling van het 

gezin, wat in die tijd gelijkstond met ontwrichting van de samenleving. Daartegen 

begonnen kerken, vakbeweging en politiek een krachtig zedelijkheidsoffensief. Er werd 

geprobeerd de waardering voor het gezin te herstellen. Het stimuleren van huishoude

lijk onderwijs was één van de pijlers van dit beleid. In de jaren voor de oorlog had de 

overheid alleen subsidie gegeven aan gecombineerde huishoud- en industriescholen. 

Dat veranderde na de bevrijding. 

Om het huishoudonderwijs te stimuleren, was al in 1946 een staatscommissie in het 

leven geroepen, de commissie-Kohnstamm. Deze moest onderzoeken hoe het huis

houdonderwijs 'het volk' meer kon aanspreken. Een goed gezinsmilieu, bewerkstelligd 

door de vrouw, zou sociale problemen voorkomen en rust en orde voor het hele gezin 

bevorderen. Meer dan voorheen legde men er bovendien de nadruk op dat vrouwen 
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vooral 'goede echtgenotes' dienden te zijn. Hierdoor werd het opvoedende karakter 

van huishoudonderwijs nog sterker geaccentueerd dan voorheen. Er verschenen daar

om ook meer algemeen vormende vakken op het lesrooster zoals plant- en dierkunde. 

Bovendien werden lessen tekenen, zang en gymnastiek ingeroosterd. Dit leerplan gold 

sinds 1947 voor alle huishoudscholen. 

Onderwijs vóór de Mammoetwet 

De problemen die de Utrechtse Industrie- en Huishoudschool tijdens de oorlog had 

ondervonden, waren in de naoorlogse jaren niet meteen opgelost, maar de school krab

belde langzaam weer overeind. In de lessen werd steeds meer aandacht besteed aan de 

algemene ontwikkeling van de leerlingen met als doel 'het aankweken van algemene 

belangstelling en het bevorderen van zelfwerkzaamheid'.""• Geleidelijk kwamen er ook 

excursies naar fabrieken en tentoonstellingen. Zo werd bijvoorbeeld in 1946 de ten

toonstelling 'Nederlandsch bezit uit Duitschland terug' bezocht. De leerlingen gingen 

ook naar de schouwburg en jeugdconcerten; in 1954 ging het schoolbestuur een samen

werkingsverband aan met de Vereniging Nederlandse Onderwijsfilm om de theorieles

sen aan te vullen.46 

Aan het begin van de jaren vijftig leken de leerlingen de moeilijke omstandigheden van 

de oorlog enigszins te boven te zijn. Daarom verschoof de aandacht in de lessen van 

elementaire huishoudelijke begrippen als zuinigheid en spaarzaamheid naar algemene 

ontwikkeling. 

Vanaf het midden van de jaren vijftig kregen de 

leerlingen ook beroepsoriëntatie. Omdat bleek dat 

een aantal meisjes na het volgen van de primaire 

opleiding een werkkring als verkoopster zocht, 

werd in 1958 bijvoorbeeld een eenjarige opleiding 

leerling-verkoopster gestart. Ook de inhoud van de 

lessen werd steeds moderner en er werden alge

menere onderwerpen besproken, zoals 

Boeddhisme, Islam, Erfrecht en lichaamshouding. 

Verder kregen de leerlingen van de primaire oplei

ding vanaf 1966 voor het eerst schoolzwemmen. 

Op i december 1962 werd eindelijk het nieuw 

gebouwde gymnastieklokaal in gebruik genomen, 

vanaf die tijd konden de lessen lichamelijke opvoe

ding 'thuis' gegeven worden. Voordien was er 

alleen gymnastiekles als er een lokaal gehuurd kon 

C. H. van Donselaar-Dijksterhuis, Het Dordrecht Kookboek voor 
Dordrecht (Den Haag, z.j.). Foto Centraal Museum Utrecht. 
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worden aan de Boorstraatte Utrecht. 

De veranderde inzichten kwamen vanaf het midden van de ja ren vijftig ook tot uiting in 

de verhouding tussen docenten en leerlingen die veel minder formeel werd dan voor

dien. Ook werden de contacten tussen de school en de ouders intensiever. Er kwamen 

ouderavonden en elke nieuwe leerling werd aan het begin van het eerste schooljaar 

thuis bezocht door een lerares. 

Door het groeiende aantal leerlingen werd het ruimtegebrek steeds nijpender. Dat 

werd mede veroorzaakt door de verlengde leerplicht en de veranderingen in het lespro

gramma. De commissie-Kohnstamm adviseerde om leerlingen beter te selecteren om 

de doorstroommogelijkheden tussen verschillende schooltypen te vergroten. Tot dan 

toe zaten leerlingen met verschillende capaciteiten allemaal bij elkaar in de klas. Nu 

kwamen er een zogenoemde P-stroom en een T-stroom, respectievelijk voor de meer 

praktisch ingestelde en meer theoretisch ingestelde meisjes.47 

De Mammoetwet 

Met ingang van i augustus 1968 bracht de zogenoemde Mammoetwet grote verande

ringen in de structuur van het onderwijs. Een van de doelstellingen was het tot stand 

brengen van een samenhangend en sluitend geheel van onderwijsvoorzieningen, in 

het bijzonder voor het voortgezet onderwijs. Het huishoudonderwijs kreeg dezelfde 

indeling als het beroepsonderwijs. Er kwam lager huishoud- en nijverheidsonderwijs 

(LHNO), een driejarige opleiding. Het vroegere uitgebreid lager nijverheidsonderwijs 

(ULNO) werd middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs (MHNO) dat twee jaar 

duurde. Met uitzondering van de leraressenopleidingen werd het middelbaar nijver

heidsonderwijs (MNO) omgezet in een HBO-opleiding en wel het hoger huishoud- en 

nijverheidsonderwijs (HHNO). 

Ruim anderhalfjaar voordat de Mammoetwet van kracht werd, was het algemeen 

bestuur van de Utrechtse Industrie- en Huishoudschool al bezig met het onderzoeken 

van de invloed die de wet op de school zou hebben. Het was onder meer bezorgd over 

toekomst van de leraressenopleidingen. Eind maart 1968 werd besloten dat de Utrecht

se Industrie- en Huishoudschool vanaf augustus dat jaar officieel 'Scholengemeen

schap Puntenburg'werd.ls 

De veranderingen voor de onderwijsstructuur waren groot en liepen niet altijd even 

soepel, zoals uit de jaarverslagen en de notulen van de algemene bestuursvergaderin

gen blijkt. 

Onderwijs op Scholengemeenschap Puntenburg 

Conform de wet werd het nieuwe schooljaar in 1968 begonnen met (vijf) brugklassen. 

Ook voor de docenten veranderde veel. Voor hen werd in 1968 op zaterdag- en zondag-
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middag op de televisie een 'Teleaccursus inzake de Mammoetwet' gegeven.49 

In 1969 kwam er voor het eerst in haar 72-jarig bestaan een man aan het hoofd van de 

school te staan. Op 29 januari nam mevrouw Kingma na negentien jaar afscheid. Haar 

werk werd pen februari 1969 overgenomen door G.J. Sleeuwenhoek, tot dan toe direc

teur van de Eerste Technische School voor Parttime Onderwijs in Rotterdam. Opmerke

lijk is dat er onder de 32 sollicitanten maar twee vrouwen waren: blijkbaar werd dit 

werk nu ook voor mannen als volwaardig gezien en niet alleen maar een baantje voor 

ongetrouwde vrouwen. Onder leiding van Sleeuwenhoek onderging het onderwijs aan 

Puntenburg nog meer grote veranderingen. Op 26 november 1970 veranderde ook de 

naam 'Vereniging de Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool' in 'Vereniging tot 

Bevordering van algemeen voortgezet onderwijs en lager-, middelbaar-, en hoger 

beroepsonderwijs te Utrecht'. 

Om alle onderwijsverandering bij te benen, moesten de docenten regelmatig cursussen 

volgen. Naast didactische bijscholing kregen ze trainingen in verband met de snelle 

ontwikkelingen van het onderwijs, het doceren en het denken over onderwijsvernieu

wingen. ,0 Ze leerden bijvoorbeeld moderne hulpmiddelen gebruiken zoals een videore

corder en een diaprojector. In 1977 viel het doek voorde leraressenopleiding, 'die zovele 

tientallen jaren de crème de la crème van de school was geweest'.51 

Hoewel in deze jaren de gesprekken over samenwerkingsverbanden met andere scho

len steeds serieuzer werden, bleef de school voorlichting geven over het huishoudon-

derwijs, bijvoorbeeld aan hoofden van basisscholen, beroepskeuzeadviseurs, schoolde

canen en jeugdconsulenten van diverse arbeidsbureaus. 

•« 

In de tuin van Nieuwegracht 735, (ca. 1920-1930). HUA, Archief Puntenburg, 147. 
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In de jaren vijftig en zestig waren er nauwelijks kritische geluiden over het huishoudon

derwijs te horen. Dat veranderde in het begin van de jaren zeventig toen het feminisme 

zijn hoogtijdagen vierde in Nederland. De verschillende vrouwenemancipatiebewegin

gen, radicaal of niet, wilden zelfontplooiing van en gelijkheid voor de vrouw.52 

De stichters van de huishoudscholen waren ervan uitgegaan dat de vrouw een dienen

de en verzorgende functie heeft. De school moest haar daarvoor nog beter geschikt 

maken.53 De emancipatiebewegingen wilden deze rolverdeling doorbreken. Meisjes 

moesten de kans krijgen tot het volgen van technisch onderwijs, jongens van huis

houdonderwijs. Met het invoeren van gelijke kansen waren de problemen nog niet op

gelost. Het doorbreken van de bestaande rolbevestigende onderwijspatronen zou 

gepaard moeten gaan met een herwaardering van 'vrouwelijke' kwaliteiten. 

De maatschappij was klaarvooreen herwaardering van het huishoudonderwijs. In 1974 

stelde de regering de 'Emancipatiekommissie' in die als taak had 'de regering bij het 

voeren van een samenhangend beleid ter bevordering van de emancipatie van de 

vrouw te adviseren omtrent uitgangspunten, doelstellingen, samenhang en vormge

ving van dit beleid'. " Het inhalen van achterstanden en roldoorbreking werden opge

nomen in de doelstellingen van de eerste onderwijsemancipatienota van 1979.55 

Mevr. Kingma, de directrice van Puntenburg, had al in 1969 in het Utrechts Nieuwsblad 

geschreven: 'Wij willen er graag jongens bij hebben. Die als ze dat willen bijvoorbeeld 

ook kooklessen kunnen volgen. De tijd is toch voorbij dat er specifieke beroepen voor 

mannen en vrouwen zijn? Het ligt er maar aan hoe de aanleg is. Op de universiteit 

wordt toch ook niet gescheiden les gegeven?' "•'' Voor de toekomst hoopte ze dat er één 

nijverheidsschool voor jongens en meisjes zou komen. Het zou echter nog tot 1978 

duren voordat de eerste jongen zich aanmeldde op Puntenburg.5" Ook directeur Sleeu-

wenhoek had er al in 1969 voor gepleit jongens een kans te geven om 'vrouwelijke' be

roepen te leren. 'Eigenlijk hebben we een mannen-emancipatie nodig. Het hele maat

schappijbeeld verandert en daar moetje als opleidingsinstituut bij zijn. In het moderne 

gezin gaat de man zich nu al veel meer bemoeien met allerlei huishoudelijke zaken. Er 

komt een tijd, dat de man en de vrouw elk een halve dag buitenshuis kunnen werken. 

Dat is ideaal, want de vrouw is dan niet langer in haar huis geïsoleerd. Ook zij krijgt de 

kans op de dialoog met de maatschappij.'5li 

De opheffing 

Het nieuwe emancipatorische gedachtegoed en de Mammoetwet hebben veel veran

deringen in het huishoudonderwijs teweeggebracht. In de jaren zeventig zette een ten

dens in om de huishoudscholen 'oude stijl' te laten opgaan in andere vormen van 

beroepsonderwijs.59 Het doel was leerlingen ruimere kansen op de arbeidsmarkt en 

betere doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen te bieden.'" Huishoudscho-
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len in heel Nederland moesten samengaan met andere scholen of met een geheel 

nieuw schoolplan komen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Deze ontwikke

lingen in het onderwijs zorgden ervoor dat het bestuur van Puntenburg een samenwer

kingsverband aanging met andere scholen. 

Medio oktober 1979 besloten de besturen van 

• de Stichting Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs Utrecht (De Vaart) 

• de Stichting Apothekers Assistenten Opleiding en andere beroepen van de Algemene 

Gezondheidszorg (C.M. van Dijkschool) 

• de Vereniging tot bevordering van Algemeen Voortgezet Onderwijs en Beroepson

derwijs (Puntenburg) 

om zo spoedig mogelijk te gaan samenwerken. Daarbij wilden ze rekening houden met 

'de reeds aanwezige specifieke knowhow en de eigen identiteit'. Er werd een coördine

rend bestuursteam samengesteld dat kon optreden namens de samenwerkende bestu

ren.61 In december 1980 werd besloten om gezamenlijk een scholengemeenschap voor 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO) te vormen. De fusie van de drie scholen was op 1 

augustus 1981 rond.62 

Al vanaf 1970 had Puntenburg onderzocht of het mogelijk was een samenwerkingsver

band aan te gaan met andere opleidingen voor lager beroepsonderwijs (LBO) in Utrecht 

of omgeving. Besprekingen zouden ertoe moeten leiden dat 'in de naaste toekomst aan 

het bestaande huishoudonderwijs 

een ander element' zou worden 

toegevoegd.6i Pas tien jaar later, in 

juni 1980, vond er daadwerkelijk 

een doorbraak plaats. Toen 'werd 

het belangrijke principebesluit 

genomen te streven naar een fusie 

met de Vereniging voor Algemeen 

Beroepsonderwijs [de twee Tech

nische Scholen] te Utrecht'."' Uit

eindelijk fuseerden Puntenburg en 

deze twee Algemene Technische 

Scholen te Utrecht.6'' In het kader 

van deze fusie werd met diverse 

instanties overleg gepleegd over 

de eventuele vestiging van een 

LBO-scholengemeenschap in Nieu

wegein. Dit 'maakte talloze verga-

Cebouw aan de Plompetorengracht 14 waar 
de school aanvankelijk gevestigd was. Foto 
HUA, neg.nr C523J8. 
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Schoolgebouw aan de Nieuwegracht. 

deringen en het nodige intern en externe overleg 

noodzakelijk, waardoor veel tijd van docenten, 

bestuur en administratie werd gevergd'. "' 

'Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Onderwijs 

toestemming gegeven voor het vestigen van een 

nieuwe LBO-scholengemeenschap te Nieuwegein 

per i augustus 1982. Dan moet ook de fusie met de 

Vereniging voor Algemeen Beroepsonderwijs te 

Utrecht een feit zijn.' a 

Voor de huishoudschool Puntenburg viel dus in 

augustus 1982 officieel het doek. Sindsdien wordt 

het schoolgebouw aan de Laan van Puntenburg 2 

gebruikt door een lagere school en een MBO-oplei-

ding van het Regionaal Opleidingscentrum. Op 18 

januari 1985 kwam het bestuur voor het laatst bij

een. In de notulen van deze vergadering staat dat 

'de vereniging niet meer beschikt over geldmidde

len (...) en geen enkele verplichting meer heeft en 

dat het bestuur als geheel en de bestuursleden afzonderlijk zijn gedechargeerd'.'8 De 

ontbinding van het bestuur van de vereniging was hiermee eveneens een feit. 

Schoolgebouw aan de Laan van Puntenburg 2 (1942), waar nu het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) is 

gevestigd. Foto HUA, neg.nr C23321. 
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Terugkijkend op de geschiedenis van de Utrechtsche Huishoudschool zien we dat het 

allereerst de bedoeling was om volksmeisjes te verheffen en voor te bereiden op zowel 

de gezinstaak als op typisch vrouwelijke beroepen zoals dienstbode of verpleegster. 

Vervolgens groeide de vraag naar een bredere en algemenere ontwikkeling van de 

meisjes. De komst van de Mammoetwet en de tweede feministische golf luidden het 

begin van het einde van het huishoudonderwijs in. Huishoudscholen gingen op in 

andere vormen van beroepsonderwijs. Na bijna een eeuw verdween daardoor ook op 

Puntenburg het zelfstandig huishoudonderwijs. 
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