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De Landbouwschool: de oudste vorm van 
vervolg-dagonderwijs in Breukelen 

L.F. de Weys 
Anemoon 1, 3621 RB Breukelen 

Als aan u, lezer, de vraag voorgelegd zou worden: "Welke school in 
Breukelen is de eerste school geweest waar vervolg-dagonderwijs werd 
gegeven?", weet u dat dan? Het antwoord is: De Christelijke Lagere Land
bouwschool of - zoals de tegenwoordige naam luidt - De Streekschool voor 
Christelijk Agrarisch Onderwijs. 

Historie van het landbouwonderwijs1 

Aanvankelijk was het landbouwonderwijs alleen bestemd voor volwas
senen. Het oudste Nederlandse land- en tuinbouwlees-leerboek dateert al 
van 1582. De titel daarvan is "De Veltbouw ofte Landwinninghe"; het boek 
was bewerkt door twee doktoren in de medicijnen, en bestemd voor 
"heereboeren". Nadat nog meer boeken voor "landlieden en zij, die land
goederen bezitten" waren verschenen ging men zich toeleggen op het 
onderwijs aan mensen in de praktijk. 

De nuchtere, praktische boeren hadden aanvankelijk heel wat kritiek op 
deze landbouwgeleerdheid. Ze zeiden spottend: "De kabinetsboeren brengen 
wel kunstmest met hun rokzak naar het land, maar zij kunnen de oogst in 
hun vestzak bergen". Met kabinet zal de studeerkamer bedoeld zijn. In 
1779 verscheen er een boekje "Landbouwhuishoudkunde voor de Land
jeugd". 

Het grote probleem was wie er les moest geven aan de plattelandsjeugd. 
Ook de overheid hield zich met dit probleem bezig. Zo bepaalde Koning 
Willem I dat de aanstaande dominees van de Nederlands Hervormde Kerk 
tijdens hun universitaire opleiding ook landbouwkunde moesten studeren. 
De aanstaande theologen vonden dit zo weinig aantrekkelijk, dat bij 
Koninklijk Besluit deze verplichting weer werd ingetrokken. Gelukkig 
kwam er vrij veel particulier initiatief. Tussen 1848 en 1877 ontstond er 
bij de groeiende boerenbonden grote belangstelling voor het landbouw
onderwijs. 

In 1857 werd bij de wet bepaald, dat onderwijzers een landbouw-akte 
konden halen en dat op de lagere school landbouwkunde mocht worden 
onderwezen. Helaas werd over de opleiding van deze onderwijzers met 
geen woord gerept. De boerenorganisaties (Landbouwmaatschappijen) 
zouden daar zelf wel voor zorgen. 

In 1860 werd de eerste landbouw-akte uitgereikt. In de winter van 
1868-1869 werd de eerste landbouw-avondcursus voor jonge boeren 
gegeven door Eelke Allerhof, hoofd van de lagere school te Ureterp. Het 
lesgeld bedroeg fl ,- per winter. Onvermogenden betaalden niets. De 
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aandacht van de regering voor de aktiviteiten van de Maatschappijen van 
Landbouw bleef echter gering. Soms gaf het Rijk een kleine geldelijke 
bijdrage. De provincies en de gemeenten waren weleens wat minder zuinig 
met subsidies. 

Over de particuliere land- en tuinbouwscholen kunnen we ook geen 
lovende woorden spreken. Het was vallen en opstaan. De opleiding van de 
leerkrachten was niet wettelijk geregeld. 

De Middelbaar-Onderwijswet van 1863 schiep nieuwe mogelijkheden: de 
Hogere Burgerscholen mochten een landbouwafdeling toevoegen. De HBS-en 
in Warffum en in Wageningen maakten van deze mogelijkheid gebruik. In 
Wageningen begon men zelfs te denken aan een zelfstandige landbouw
school. De wet stond dit toe, en zo werd daar in 1876 de Middelbare 
Landbouwschool opgericht, die in 1918 uitgroeide tot de Rijks Hogere 
Land-, Tuin- en Bosbouwschool. De eerste direkteur was een Duitser: Dr. A. 
Pitsch, afkomstig van de school in Warffum. 

Vervolgens kwam in 1890 het ontstellende rapport over de achterlijk
heid van de Nederlandse landbouw.2 De landbouwwereld werd hardhandig 
wakker geschud. Ook op de overheid heeft het rapport diepe indruk 
gemaakt. Er werden nu in snel tempo door het hele land landbouw-
winterscholen opgericht. De opleidingen voor de akte landbouwkunde en in 
1896 ook voor de tuinbouwkunde l.o. konden beginnen. 

De leraren werden door de Middelbare Landbouwschool in Wageningen 
geleverd. Overal in het land werden land- en tuinbouwwintercursussen 
gegeven. Ook in onze omgeving: onder andere in Breukelen, Tienhoven en 
Abcoude. Over het algemeen bestond er onder de boeren en tuinders veel 
waardering voor deze pioniers in het land- en tuinbouwonderwijs. In tijden 
van economische crisis werden de tuinders aangemoedigd andere gewassen 
te telen, de boeren kregen les in bemestingsleer, veevoeding en vee
verbetering, enz. Dit was behalve onderwijs ook voorlichting. Later werd de 
voorlichting ondersteund door specialisten, gevormd door de Hogere Agra
rische Scholen. 

Voor onderzoek kwamen er prœfbœrderijen; voor de provincie Utrecht 
in Zegveld. Daarmee was de keten onderwijs - voorlichting - onderzoek 
gesloten. Hiermee was wel een flink aantal jaren gemoeid. 

Ondanks het grote nut van deze cursussen kleefden er onderwijskundig 
nogal wat bezwaren aan. De leraar van de cursus was een onderwijzer of 
het hoofd van een lagere school. Door deze leraar moest 's avonds nog een 
groot aantal kilometers worden gefietst, om in een naburig dorp les te 
geven. 

Voor de leerlingen betekende de les: 's morgens vroeg opstaan om te 
melken en 's avonds goed opletten om de lessen te volgen. Geen wonder dat 
men vaak moeite had om de slaap te onderdrukken. 

In 1915 was de toenmalige inspecteur van het landbouwonderwijs de 
eerste die commentaar op deze situatie gaf. Hij was het dan ook, die met 
een nieuw idee kwam: een vierjarige dagschool, waar behalve de land-
bouwvakken ook les werd gegeven in natuur- en scheikunde en in alge
meen vormende vakken. 
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Afb. 1. Prentbriefkaart van de nog geheel vrijstaande Landbouwschool omstreeks 
1952 (collectie L.F. de Weys). 

In 1921 werd in Oldeberkoop de eerste landbouwschool opgericht. De 
organisatie was als volgt. In de eerste klas kreeg men twee dagen les; later 
kwam er op zaterdag nog een halve dag bij. In het tweede, derde en vierde 
leerjaar kwam men één dag op school. Het hoofd van de school gaf de 
volledige week les. Voor de zaterdag, met alleen vormend onderwijs, werd 
een collega van het lager onderwijs opgezocht. Hoewel er later veel kritiek 
kwam op deze eenmansschool, mogen we niet vergeten dat dit het begin 
was en dat een aantal boeren en tuinders hun zoons in hun bedrijf zo hard 
nodig hadden dat ze deze toch nog vaak thuis hielden. Men was niet 
verplicht de kinderen naar de landbouwschool te sturen. 

Ondanks de kritiek groeide het aantal scholen in de jaren twintig en 
dertig van deze eeuw geleidelijk. Voor de drie landbouworganisaties werd 
het een prestigekwestie een landbouwschool op te richten. 

De school in Breukelen 

In Breukelen vond de afdeling van de Christelijke Boeren en Tuinders 
Bond (CBTB) het belangrijk een landbouwschool aan te vragen. De toen
malige voorzitter van de afdeling was de heer J.D. Barreveld, die tevens lid 
was van het bestuur van de Utrechtse CBTB. Het verzoek van de afdeling 
kwam via de Utrechtse CBTB bij de direkteur van het landbouwonderwijs 
terecht. Hij keurde het plan om in Breukelen een school te stichten goed. De 
zaal van Salvatori (naast de Nederlandse Hervormde Kerk) was een ge
schikte plaats om de school voorlopig te huisvesten. 

Het plan was om de school begin mei 1940 te openen. Tot hoofd werd 
door de Utrechtse CBTB benoemd de heer A. Kos te Nieuwerkerk aan de 
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IJssel, onderwijzer met de akte landbouwkunde. Door de Duitse inval werd 
de opening enige tijd uitgesteld. De heer Kos ging al spoedig de klas 
selecteren en de leerlingen die het verst gevorderd waren werden in de 
tweede klas geplaatst. Het Utrechtse Landbouwgenootschap (ULG) wilde 
niet achterblijven en vroeg ook een landbouwschool te mogen stichten. 

Dit verzoek werd niet gehonoreerd. De redenen van de afwijzing zijn mij 
niet bekend. Het Ministerie van Landbouw stichtte zelf in 1946 wel een 
Rijks Lagere Landbouwschool, die voorlopig in Weesp werd gevestigd. Aan 
ondergetekende, die hoofd was van de Christelijke Lagere School in 
Weesperkarspel (thans Driemond) werd gevraagd leiding te willen geven 
aan de nieuwe school in Weesp. Ik nam de benoeming graag aan, onder 
voorwaarde dat de lessen in Christelijke geest gegeven mochten worden. De 
Direktie Landbouwonderwijs willigde dit verzoek in en verbond daar op 
haar beurt ook weer een restrictie aan, namelijk dat dit niet stotend zou 
zijn voor de leerlingen van rooms-katholieken huize. Natuurlijk kon ik 
hiermee instemmen. Er zijn ook nimmer moeilijkheden gekomen. 

Zonder enig ceremonieel werd de Rijks Lagere Landbouwschool te Weesp 
geopend. De school functioneerde op dezelfde manier als hierboven be
schreven voor de school in Breukelen. Al spoedig gaf ik drie dagen les. Het 
aantal leerlingen groeide zeer voorspoedig. Weldra telde de school meer 
dan 80 leerlingen. De scholen in Weesp en Breukelen deden elkaar geen 
concurrentie aan. 

Het ULG had intussen niet stil gezeten en in het begin van 1950 kwam 
het bericht dat de school in Weesp was toegewezen aan het ULG, die in 
Abcoude een plaats had gevonden. 

De CBTB heeft het Ministerie ernstig gewaarschuwd tegen deze over
plaatsing. Een kind kon begrijpen, dat twee scholen op een afstand van 15 
kilometer van elkaar moeilijkheden zouden krijgen. 

Het bestuur van het ULG vroeg of ik hoofd van de school wilde blijven. 
Ik wilde de benoeming wel aanvaarden, maar onder dezelfde voorwaarde 
als bij de Rijksschool te Weesp. Voor het ULG was dit onaanvaardbaar. Een 
neutrale vereniging kon toen geen Christelijke school runnen. Onze wegen 
gingen dus uit elkaar. 

Juist in die tijd kreeg de heer Kos een benoeming als hoofd van een 
nieuw op te richten school te Baarn en ik werd benoemd als zijn opvolger in 
Breukelen. Dat was in april 1950. In diezelfde tijd echter kreeg de rooms-
katholieke organisatie de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond 
(KNBTB) toestemming op korte afstand van Breukelen, in Vinkeveen, een 
RK Lagere Landbouwschool te vestigen. Het is onbegrijpelijk dat het Minis
terie van Landbouw dat heeft goedgevonden. 

Het Ministerie hanteerde wel andere maatstaven dan nu, namelijk 750 
bedrijven voor één lagere landbouwschool, maar de boeren en ook de 
burgers gaven soms meer om de afstand naar de school dan om de richting 
van de school. 
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De huisvesting van de school in Breukelen 

Toen ik op 1 april 1950 benoemd werd, moest er les worden gegeven in 
Salvatori. Het schoolbord was een stuk muur dat zwart was gelakt. Het 
meubilair was zeer eenvoudig en moest opgeruimd worden als er 's avonds 
een vergadering was. 

Het bestuur van de Utrechtse CBTB begreep dat deze toestand niet kon 
blijven bestaan en had reeds op initiatief van de heer Barreveld een stuk 
grond gekocht van de gemeente, niet ver van de kruising Eendrachtlaan -
Van Nijenrodestraat. Later verzocht de gemeente deze grond te ruilen voor 
grond aan het Domineeslaantje. Tegen deze ruil had niemand bezwaar. Er 
kwam later een weg doorheen, de tegenwoordige Nassaustraat. Aanvan
kelijk werd dit losse stuk, achter de firma Vos, als schooltuin gebruikt, 
maar later kocht de gemeente dit stuk terug om er de ideaal gelegen 
bejaardenwoningen te bouwen tegenover de Landbouwschool. 

De Breukelse architect, de heer H. Vlug, tekende in een toen nog 
landelijke omgeving een mooie, ruime landbouwschool met twee leslokalen 
(het was toen nog een eenmansschool), een overblijflokaal, toiletruimte met 
douche, een kamer voor het hoofd, een flink opberglokaal (veel later 
gebruikt als lerarenkamer) en een grote rijwielbergplaats. 

Een openbare aanbesteding wees fa. J. de Bruin (thans J. de Gier) aan als 
aannemer. De eerste steen werd gelegd door de heer Barreveld. 

De school aan het Domineeslaantje (later Nassaustraat) was een hele 
verbetering vergeleken met de zaal in Salvatori. Het conciërge-echtpaar de 
heer en mevrouw Hoefakker, later geholpen door hun dochter Gerda, ver
huisde met ons mee. Ze hebben heel veel voor de school betekend. 

Eind jaren vijftig daalde het aantal leerlingen op veel landbouwscholen 
drastisch. Dat kwam niet alleen door het verkeerde regeringsbeleid. Door 
de versnelde technische ontwikkeling na de oorlog ontstond een grote 
vraag naar beter vaktechnisch en meer algemeen vormend onderwijs. 
Daaraan kon de eenmansschool bij het landbouwonderwijs niet voldoen. 

Onze architect de heer Vlug kon in 1956 opnieuw gaan tekenen en fa. De 
Bruin gaan bouwen. Er zou volledig dagonderwijs komen voor de vier 
klassen. Door de vooruitziende blik van onze architect hoefde er maar één 
groot leslokaal bij te komen, daarbij een melklokaal voor hand- en 
machinemelken en een groot hand- en vakvaardigheid slok aal, een lokaal 
waar getimmerd kon worden en waar les gegeven kon worden in motoren
kennis. Lasapparatuur werd later ook nog aangebracht. Voor handvaardig
heid konden we een uitstekende vakleerkracht uit Breukelen aantrekken. 

Vanaf die tijd maakten de leerlingen allerlei voorwerpen en gereed
schappen die ze in huis of op de boerderij goed konden gebruiken, zoals 
trapjes, banken en voerbakken. De vaders vroegen of er een avondcursus 
voor volwassenen gegeven kon worden. Dit werd bij het Departement aan
gevraagd en goedgekeurd. 

Motorenkennis viel erg in de smaak. Niet voor niets is een behoorlijk 
aantal oud-leerlingen in garages werkzaam. 
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Afb. 2. Foto van de Landbouwschool, genomen vanaf de toren van de Ned. Herv. Kerk 
(foto G. Hof, 30 april 1988; foto-archief Historische Kring Breukeien). 

De kenmerken van de nieuwe school waren een goede algemene 
vorming, meer aandacht voor bestaande vakken zoals Nederlands, en de 
bovengenoemde handvaardigheidsvakken. Voor Nederlands werden dezelf
de boeken gebruikt als op de ULO-scholen. Ook het vak Engels werd in
gevoerd en de gymnastiekleraar deed zijn intrede. 

Nu moet men niet denken dat na 1957 de leerlingen in grote groepen 
kwamen binnenstromen. In 1960 bereikten we het dieptepunt, namelijk 60 
leerlingen. Vele agrarische scholen moesten hun deuren sluiten. Als een 
school drie jaar achter elkaar minder dan 48 leerlingen telde, was het einde 
van de school aangebroken. In onze omgeving sneuvelden de scholen in 
Vinkeveen, Abcoude, Baarn, Woerden en IJsselstein. Van de ruim 310 
lagere landbouwscholen in ons land zijn er uiteindelijk 130 overgebleven. 
Waarschijnlijk denkt u: "Hoe kan dat nu, na zon grote verandering en 
verbetering?" Het antwoord luidt dan dat deze verbetering wel in land-
bouwkringen bekend was, maar niet bij het grote publiek. Daar moest dus 
iets aan gedaan worden. In overleg met de collega's van de lagere scholen 
mocht ik in de hoogste klassen iets vertellen aan de leerlingen over de 
mogelijkheden bij het agrarisch onderwijs. De laatste jaren voor mijn 
pensioen, in 1977, namen de leraren van de school mijn taak over. 

Dankbaar'ben ik voor de steun die ik van de collega's van de lagere 
school mocht ontvangen. Op alle scholen was ik welkom en de ontvangst 
was bijzonder collegiaal. Ook ontving ik veel steun van de heer Kolleman, 
die op deskundige wijze in het streekblad "Nieuwsblad voor de Vecht-, 
Amstel- en Rijnstreek" (de VAR) bekendheid gaf aan het onderwijs op de 
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Agrarische School. Het sprak vanzelf dat de heer Kolleman ook altijd bij de 
uitreiking van de diploma's aanwezig was. 

Na 1960 kwam de stijging van het aantai leerlingen, eerst langzaam, 
later sneller en tenslotte stormachtig. Leuk was dat in 1971 het eerste 
meisje haar intrede deed op onze school, een bakkersdochter uit Utrecht. 
Later volgden veel meisjes haar voorbeeld. 

Veel leerlingen gingen na hun eindexamen naar de Middelbare Agra
rische School of de Middelbare Technische School. Er zijn zelfs oud-
leerlingen landbouwkundig ingenieur geworden! Anderen volgden het 
leerlingenstelsel op de vakschool in Breukelen. Door het technisch onder
wijs zijn er ook leerlingen in de autobranche terecht gekomen. Een van onze 
oud-leerlingen heeft zelf een garagebedrijf. Het eerste meisje - nu 31 jaar -
staat in een boetiek in Utrecht. Een ander meisje van onze school is 
tuinbazin op kasteel Sypesteyn, in Nieuw-Loosdrecht, geworden. Er zijn 
oud-leerlingen die werk gevonden hebben in overheids- en nutsbedrijven; 
er zijn ook verpleegkundigen onder hen. De leerlingen van de boeren
bedrijven hebben later het bedrijf van hun vader overgenomen. Weer een 
ander heeft in Oud Aa een prachtige boomkwekerij. Eén van de oud-
leerlingen is predikant en één priester geworden. Ze kennen elkaar niet, 
want het leeftijdsverschil is te groot. Wel wil ik opmerken dat de verstand
houding tussen de protestantse en de katholieke leerlingen altijd uit
stekend is geweest. Ook de leerlingen van de openbare scholen voelden zich 
spoedig thuis op onze school. 

De toekomst: "Broeckland" 

Na de stormachtige ontwikkeling in de jaren zeventig tot begin 1980 is 
er een eind gekomen aan de grote toeloop van leerlingen. Het Rijk wil 
graag grote scholen. Dat betekent dus op den duur sluiting of fusie. De 
besturen van de MAVO, LHNO en Agrarische School hebben tot het laatste 
besloten. Naar mijn mening een zeer wijs besluit. Ik hoop dan ook, dat de 
Agrarische School in de nieuwe constellatie "Broeckland" goed zal func
tioneren en dat op de nieuwe scholengemeenschap dezelfde goede sfeer zal 
heersen, die ik van oudsher ken van de vroegere Christelijke Lagere Land
bouwschool in Breukelen. 

Noten 

1 Het algemeen historisch gedeelte is gebaseerd op: 100 Jaar Landbouwonderwijs. 
Maandblad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs, 16e jaargang, nr. 3, maart 1974. 

2 Zie ook A.A. Manten, 1989. Opkomst, bloei en neergang van het kaasmaken op de 
boerderij. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 3, blz. 159 - 169, 
in het bijzonder blz. 163. 
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