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De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op
woensdag 31 mei 1961. Plaats en tijd zullen nog nader op de gebruikelijke wijze worden bekend gemaakt. waarbij U ook de agenda zal worden
toegezonden.
OPENING BOSBOUWTECHNISCHE SCHOOL
Op 16 februari 1961 vond de officiële opening plaats van de bosbouwtechnische school te Apeldoorn, de eerste school voor lager bosbouwonderwijs in ons land.
Voor de opening 'bestond grote belangstelling. Aanwezig waren onder
meer 'de burgemeester van Apeldoorn, vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw - Afdeling Onderwijs - , de directeur van het
Staatsbosbeheer, de 'hoogleraren in de bosbouw aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, de voorzitter van het Bosschap en vele anderen
uit de kringen van bosbouw, houthandel en landbouw. Hieruit moge
blijken hoe belangrijk deze school wordt geacht voor de ontwikkeling van
de bosbouw.
De school telt 4 leerjaren, waarbij het eerste leerjaar aansluit op de
lagere sdhool. Gedurende de eerste twee leerjaren wordt hoofdzakelijk
algemeen vormend onderwijs gegeven, doch in het tweede leerjaar worden
ook vakken als houtteelt en ·bosarbeidsleer in het leerplan opgenomen.
Bovendien bieden verschillende vakken, zoals handvaardigheid en tekenen
gelegenheid speciaal de aandacht te vestigen op het ,bos en de natuur.
In het derde en vierde leerjaar wordt in hoofdzaak vakonderwijs gegeven,
hoewel ook ,het algemeen vormend onderwijs - zij het beperkt - wordt
voortgezet, Vermeld zij, dat in het leerplan vakken als muziek, lichamelijke opvoeding en godsdienstonderwijs een plaats hebben gevonden.
Hoewel de bosbouwschool eerst kort geleden werd opgericht, is de
school toch in andere: zin een school -met een roemruchte traditie en een
dienovereenkomstige ouderdom. Het lager bosbouwonderwijs is namelijk
ingebracht in de Koningsschool. die in 1852 door Z.M. Koning Wmem
IU werd opgericht. In die tijd was er grote behoefte aan een goede
school voor lager onderwijs in Apeldoorn en daarom riep de Koning een
stichting in het leven, die een school, genaamd de Koningsschool oprichtte. Omdat in Apeldoorn inmiddels vele uitstekende lagere scholen
zijn tot stand gekomen, bestond voor het Conege van Regenten, die het

Bestuur van de Stichting vormde. niet langer de noodzaak om een school
voor lager onderwijs in stand te houden. Er is toen een samenwerking

tot stand gekomen tussen het College van Regenten en de georganiseerde
bosbouw. waardoor het mogelijk werd deze bosbouwschool te openen.
Gebruik kon worden gemaakt van de bestaande gebouwen en de revenuen
van het vermogen van de Stichting. terwijl het bestuur van de school
werd gevormd door belang,helibenden bij het bosbouwonderwijs.
In het bestuur zijn vertegenwoordigd: de opperhoutvester van het
Kroondomein. alle werknemersorganisaties. de Nederlandsche Heidemaatschappij. de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. het Staatsbosbeheer. de Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs en de Algemene
Vereniging Inlands Hout.
Ter gelegenheid van de opening werd allereerst het woord gevoerd
door de voorzitter van het bestuur. ir E. Reinders. die de aandacht vestigde op de ontwikkeling van allerlei activiteiten in de bosbouw na de
laatste wereldoorlog. Door de stijging van de kosten en daling van de
wereldhoutmarkt na 1957 is het steeds meer nodig om door mechanisatie
en rationalisatie de kosten te verlagen. Hiervoor is een goede bosbouw-

scholing noodzakelijk en in dit licht moet de oprichting van de sdhool
worden gezien. Voor het welslagen van de school. een blijvende toevloed
van leerlingen. achtte spreker het nodig. dat de lonen van vakbekwame
bosarbeiders zich redelijk verhouden tot de lonen in andere bedrijfstakken.
Vervolgens voerde de directeur van de school. de heer W. Olthuis.
het woord. Hij deelde mede. dat in september 1960 kon worden begonnen
met een Ie leerjaar met 25 leerlingen en een 3e leerjaar met 18 leerlingen.
Hieruit blijkt dus wel. dat de school in een behoefte voorziet. De heer
Ol thuis verstrekte gegevens over de plaats en het milieu van afkomst
van de leerlingen en gaf een overzicht van het leerplan. Hij legde er de
nadruk op. dat het onderwijs zich richt op het kind als totaliteit en zich
niet beperkt tot de intellectuele vorming. Naast vakscholing is algemene
vorming nodig. omdat de vakman in de eerste plaats ook mens is en
omdat de geschiktheid om speciale taken te vervullen. afhangt van de
algemene ontwikkeling van de vakman.
Vervolgens werd 'het woord gevoerd door de burgemeester van Apeldoorn. mede in zijn hoedanigheid van voorzitter van het College van
Regenten, de vertegenwoordiger van ·de Minister van Landbouw en
Visserij en de voorzitter van het Bosschap.
Tenslotte werd een bezoek aan de school gebracht. waar verschillende
lessen werden bijgewoond. Het gezelschap kwam zeer onder de indruk
van de uitstekende wijze. waarop het onderwijs wordt geHeven. Alles
getuigde van een moderne aanpak. waarbij niet slechts aan de leerlingen

iets wordt geleerd. doch waarbij de leerlingen gelegenheid krijgen om
hun eigen creatieve aanleg te ontplooien.

Wij wensen directeur en personeel veel succes met hun verdere arbeid
en hopen. dat de leerlingen in de toekomst een passende taak in de
Nederlandse bosbouw zullen kunnen vervullen. Ongetwijfeld zal de
school dan een goede toekomst tegemoet gaan.

