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Landbouwwinterschool

terug in Putten
Piet W. Zevenhuijzen, secretaris PHG
Medio 2013 kreeg het
Puttens Historisch Genootschap een in glazen
ramen gegraveerd ‘agrarisch tafereel’ in bezit.
Het betreft een paneel
van zes ramen (drie horizontaal twee verticaal)
dat deel uitmaakte van
een glazenwand van het
trappenhuis in de Middelbare Landbouwwinterschool te Putten.
Deze school stond op de plek waar nu het appartementengebouw
Poststaete

staat. Kruising Harderwijkerstraat/Postweg. Het

raamwerk is bij de bouw van het schoolgebouw in Putten door
de Gelderse CBTB geschonken. Er zullen zeker bestuursleden
van de CBTB in het schoolbestuur hebben gezeten. De CBTB is
inmiddels al weer enige jaren opgegaan in de LTO. Toen de opleidingen aan deze landbouwschool werden over genomen door
de landbouwschool in Barneveld is vermoedelijk ook het raamwerk overgegaan. In 2013 is de school in Barneveld gerenoveerd
en er was geen plaats meer voor het gegraveerde glaspaneel. Zo
dreigde het paneel op de schroothoop terecht te komen. Een bestuurslid van de LTO Nijkerk/Putten stak daar een stokje voor
en redde het raam. Dit bestuurslid wist dat het paneel oorspronkelijk uit de school van Putten kwam en heeft daarom contact met de secretaris van het PHG opgenomen.
Inmiddels hebben de technische dienst medewerkers, Joop
Bunnik, Piet Baremans, Dirk van Barneveld en Piet Bot, van het
historisch museum De Tien Malen het paneel verwerkt in de
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wand van de Hendrik Vijge zaal van dit museum. Hans Gerritsen
heeft het kozijn en het stalen frame van het paneel geheel passend in de kleur van het museum geschilderd. Zo is er weer een
uniek en historisch stukje van Putten behouden gebleven.

Maar wat is nu bekend over dit raamwerk en deze
school?
In 1935 nam de Vereniging voor Vakonderwijs –ontstaan uit de
fusie tussen de naaischool en de vaktekenschool- de school aan
de Harderwijkerstraat in gebruik. Toentertijd leek het schoolgebouw overigens meer op een gewoon woonhuis (1). Nadat de vereniging in 1953 een nieuw groot schoolgebouw –de Huishoudschool- aan de Brinkstraat in gebruik nam is het gebouw aan de
Harderwijkerstraat verbouwd om onderdak te bieden aan de
Landbouwwinterschool.
Aangaande de vestiging van een Landbouwwinterschool te Putten werd al in de raadsvergadering van 3 september 1946 besloten dat hieraan alle medewerking verleend zou worden. Deze
medewerking zou zo nodig bestaan uit het beschikbaar stellen
van gebouwen en/of gronden en het beschikbaar stellen van een
woning voor de directeur van de school. De school ging uit van
de plaatselijke afdeling van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (in samenspraak met de plaatselijke afdeling van de Geldersche Maatschappij van Landbouw). De school zou worden
toegewezen aan de Geldersche Maatschappij van Landbouw.
In 1951 werd besloten dat de landbouwwinterschool voorlopig
zou worden ondergebracht in een paviljoen van het Christelijk
Nationaal Vakverbond (CNV), zolang de Meisjesvakschool nog
niet over een nieuwe school beschikte. Dit gebouw (‘De Koekoek’
genaamd) bevond zich op het Vakantieoord van het CNV te Putten. Het eerste cursusjaar vond plaats in 1951/1952. Voor het
schoolseizoen 1952/1953 werd gesproken over het vakantiehuis
De Peppelhoeve/Peppelenhoeve als locatie. Dit gebouw was van
de ‘Ver. ter verbreiding der Waarheid’. Vanaf 1952 wordt gespro-
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ken over de aankoop en verbouwing van een gebouw voor de
Vakschool voor Meisjes ten behoeve van de landbouwwinterschool (2).
Ingaande het schooljaar 1954/1955 kunnen de cursisten terecht
in de inmiddels verbouwde en geschikt gemaakte landbouwschool (3). Het ligt voor de hand dat tijdens de verbouwing het
glaspaneel is aangebracht, geschonken door de toenmalige
CBTB. In 1983 verhuizen de agrarische opleidingen naar de
landbouwschool te Barneveld. Hierna wordt het gebouw gebruikt
als dependance van een Reformatorisch Vormingscentrum uit
Nunspeet. Vervolgens blijft het pand enige jaren leeg staan totdat het na een brand in 2004 wordt afgebroken.
Over het glaspaneel zelf is weinig bekend. Het PHG roept daarom
oud leerlingen/Puttenaren op om informatie over de plaatsing en
de maker van het paneel door te geven. Dat kan per e-mail:
stg.phg@kpnplanet.nl
(1)

Informatie ontleend aan het jubileumboek HuishoudschoolL.H.N.O 1906-1986. O.m. de foto op blz. 19

(2

Informatie verkregen van Olga Minkema Beleidsmedewerker/Archivaris Putten

(3

Informatie ontleend aan ‘Beeld van een veranderd dorp’
PHG-uitgave Honderd jaar breken en bouwen in Putten.
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