Jan Erftemeijer, namens de Vereniging van oudleerlingen van de Bosbouwtechnischeschool (de VOL-BTS)

Jubilea Bosbouwtechnische school te Apeldoorn

30 jaar oud leerlingen vereniging en
150 jaar Koningsschool
Op 26 en 27 april 2002
hebben er twee jubilea
plaats, beide met een
geschiedenis waarin de
naam 'Koningsschool'
centraal staat. Deze school
heeft van 1852 tot 1958
dienst gedaan als lagere
school en vanaf 1960 als de
Bosbouw Technische
School (de BTS). Vele
bosbouwers hebben dus
hier hun bosbouwwortels
liggen.
De eerste Koningsschool
voor lager onderwijs
Op 3 mei 2002 is het 150 jaar geleden dat de Koningsschool aan
de Loolaan te Apeldoorn door
Koning Willem III werd geopend.
De koning vond namelijk dat er in
de omgeving van Het Loo (zijn
paleis) slecht onderwijs werd gegeven. Hij kocht daarom een stuk
heidegrond en liet er, op eigen
kosten, deze Koningsschool op
bouwen.
De school was eiaenliik bestemd
voor het lagere ofiderwijs aan de
zonen van de hofhouding van het
Koninklijk Huis. Aanvankelijk was
het de bedoeling dat er naast de
lagere school ook een nijverheidsschool zou komen en de koning
bestelde alvast bij een fabrikant in
Londen een uitgebreide collectie
gereedschappen en werktuigen.
Maar de commissie die zich met
de plannen van de koning bezig
hield, adviseerde hem om alleen
een school voor gewoon lager onderwijs te stichten. Zo geschiedde. Op 3 mei 1852 opende Zijne

Majesteit Koning Willem III de eerste Koningsschool voor gewoon
lager onderwijs.
In de loop van de volgende jaren
hebben enkele duizenden jongens lager onderwijs genoten
aan de Koningsschool. Dit waren
in eerste instantie zonen van de
hofhouding. Voor zover er plaats
was, werden ook andere jongens
toegelaten.
In 1868 bepaalde Willem III dat
de leerlingen van de hoogste
klassen zouden leren exerceren
met het geweer. Hij kocht daarvoor in Londen 32 geweren, de
zogenaamde achterladers. De
leerlingen ontvingen de lessen in
geweerexercitie van een gepensioneerde sergeant-majoor van
het KNIL. Regelmatig bezocht de
Koning, geheel onverwachts, de
school en overhoorde de leerlingen.
Na de dood van Willem III werd
de school bestuurd door een College van Regenten. Tot 1 september 1958 bleef de Konings-

school als lagere opleiding voortbestaan. Toen viel het doek.

De tweede Koningsschool
voor bosbouwonderwijs
Het College van Regenten haakte in op de vraag uit de bosbouwwereld naar een schoolgebouw
in Apeldoorn. De oorspronkelijke
statuten gaven de Regenten de
bevoegdheid de gehele aard van
het onderwijs te veranderen als
de tijdsomstandigheden daartoe
aanleiding zouden geven. Uit de
stichtingsakte bleek dat Koning
Willem III ook al met de gedachte
speelde om aan de Koningsschool bosbouwonderwijs te geven. De regenten meenden dan
ook in de geest van de koning te
handelen door de stichting
dienstbaar te maken aan het lager bosbouwonderwijs.
De contacten met Hare Koninklijke Hoogheid prinses Wilhelmina verliepen naar wens. Zij
zag de ideeën van wijlen haar vader gerealiseerd en stond be-

De Koningsschool aan de Loolaan,
van Koning Willem 111, foto uit 1899
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Na de sloop van de oude
Koningsschool (links) werd tijdelijk
gebruik gemaakt van noodlokalen,
op de foto klas 4, 1968 (onder)

sonen, een verloop van 50% en
een arbeidsgeschiktheid gedurende 40 h 50 jaar."
Dit betekende dat voor 20 geschoolde leerlingen per jaar per
school aan 10 technische scholen voor de bosbouw kon worden
gedacht.
Uiteindelijk is het er maar één
school geworden: de Bosbouwtechnische school (de BTS) van
1960. De school is nog steeds
actief en draagt de naam Helicon
opleidingen MBO Apeldoorn Koningsschool.
Vanaf de start van de school
bleek het om een bijzondere
school te gaan. In een studie
over arbeidsmobiliteit en vakonderwijs bij de Nederlandse bosarbeiders uit 1966 schrijft mw.
reidwillig het gebouw en de
grond af voor de nieuwe opleiding. Op 13 september 1960
ging de eerste cursus voor lager
bosbouwonderwijs van start met
43 leerlingen.
Naast de school in Apeldoorn
stonden nog tien van deze scholen gepland. De heer P.H.M.
Tromp schrijft in het Nederlands
Heidemaatschappij
Tijdschrift
van 1957: "De vraag dringt zich
op of in ieder bosgebied een opleidingsinstituut zou moeten worden opgericht. Deze vraag moet
zeer zeker bevestigend beantwoord worden en is gezien het
jaarlijks door scholen af te leveren vakkundig geschoold personeel, wat gesteld moet worden
op 200 gediplomeerde vaklieden
voor ons gehele land, verantwoord. Bij de berekening van het
aantal van 200 jeugdige arbeiders die jaarlijks van de Bosbouwtechnische scholen moeten
afkomen, is uitgegaan van een
bosarbeidersstand van 5000 per26
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Excursie op het Deelerwoud onder
leiding van Jonkheer V.G.F.
Repelaer (links), mei 2000

J.C. Albricht - Beek het volgende
over de BTS: "Door het oprichten
van deze school zou het mogelijk
worden vakbekwame jonge arbeiders in het bos te krijgen".
Bovendien meende men dat de
bosarbeid, die tot op dat moment
vrijwel tot de ongeschoolde arbeid behoorde, aan prestige zou
winnen. De school werd met opzet geprojecteerd in Apeldoorn,
op de Veluwe, waar de bosbouw
een relatief grote betekenis had.
De initiatiefnemersvan het lagere
bosbouwonderwijs dachten dat
de school de grootste aantrekkingskracht zou hebben op jongelui die van jongs af aan vertrouwd waren met de bosarbeid.
Men dacht hierbij aan de kinderen van bosarbeiders, boswachters, jachtopzieners, enz. Maar
de school werd juist bezocht
door leerlingen uit de meest uiteenlopende milieus. Gedurende
de cursusperiode 1965 - 1966
waren er ongeveer evenveel zonen van fabrieksdirecteuren en
fabrieksarbeiders als zonen van
de in de bosbouw werkzame
mensen. Bovendien bleek dat
leerlingen die wel van jongs af
aan door het beroep van hun va-

der met de bosarbeid vertrouwd
waren, vaak de opleiding niet
eens tot een goed einde brachten. De directeur van de school
meende dat dit kwam omdat de
jongens afkomstig uit het bosmilieu dachten een voorsprong te
hebben op de andere leerlingen
en zich daardoor minder inspanden. Hoewel een gedeelte van
de leerlingen zowel fysiek als qua
mentaliteit zeer geschikt waren
voor zware bosarbeid waren velen niet van plan bosarbeider te
worden maar hadden wel een
grote belangstelling voor de natuur en de natuurbescherming.
Typerend was de uitspraak van
de directeur van de school die
verzekerde dat iedere leerling
mag wensen dat hij het verder zal
brengen dan bosarbeider, terwijl
de school aanvankelijk daarvoor
bedoeld was. De algemene indruk van mw. J.C. Albricht - Beek
is dat "de Bosbouwtechnische
School zich ontwikkeld heeft naar
een niveau dat hoger ligt dan
oorspronkelijk de bedoeling
was."

School te Apeldoorn' op, gemakshalve de VOL-BTS genoemd. In oktober van dat jaar
waren er al 94 leden. Dit aantal
groeide uit tot zo'n 300 leden. De
leden zijn voornamelijk werkzaam in het groene en grijze vakgebied (cultuurtechniek) en het
ledenbestand vertegenwoordigt
een enorme potentie aan kennis
en ervaring.
Het verenigingsblad was bij de
oprichting nog een stencil maar
is nu een van de troeven van de
vereniging en een waar collectors-item. De evenementen waren in het begin nog gericht op
echte houthakkersfeesten met
schietoefeningen, zagen met de
Amerikaanse trekzaag en houthakken. Nu is ze meer gericht op
de belangenbehartiging van de
leden door een vacaturebank en
daarnaast vinden de binnen - en
buitenlandse vakexcursies gretig
aftrek. Daarvan zijn de excursies
naar Elmia Wood (Zweden) en
New Forest (Engeland) goede
voorbeelden.

Het symposium

De VOL-BTS
Op 5 juni 1971 richtte een groepje enthousiaste oud-leerlingen
'de Vereniging van oud leerlingen der Bosbouwtechnische
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In de bosbouw zijn op allerlei niveaus mensen werkzaam die hun
wortels hebben liggen in Apeldoorn. De betrokkenheid van de
oud leerling vereniging met de

huidige school is groot. Hoe de
school zich in de toekomst zal ontwikkelen, is een vraag waar de
vereniging zich mee bezig houdt.
Want er is veel veranderd in de
bosbouw, daarbij valt te denken
aan het nastreven van andere
functies in het bos en het gebruik
van grootschalige machines.
Velen vragen zich af of er nog wel
vraag is naar BTS-ers en zo ja,
aan welke eisen de leerlingen
moeten voldoen. Om hier antwoord op te krijgen, wordt een
symposium georganiseerd met
als titel 'Is er nog toekomst na de
bosbouw'. Dit onderwerp zal vanuit diverse disciplines worden benaderd. Mechanisatie, autornatisering en opleidingen zullen aan
de orde komen. Ook zal de rol van
natuurbeheer in relatie tot de bosbouw aandacht krijgen. De sprekers en de aanwezigen zullen discussieren over de aanwezige en
mogelijke consequenties die de
veranderingen in de Nederlandse
bosbouw hebben gehad en zullen

hebben. De sprekers zijn: W. van
der Poel (Poel Bosbouw ), B.
Crébas (Het Goed), R. van
Ommeren (Drielanden) en F. Vera
(Ministerie van L.N.V.).
Het symposium vindt plaats op
het terrein van de vroegere BTS,
aan de Loolaan in Apeldoorn op
zaterdag 27 april 2002 om 11.00.
Er zijn geen kosten verbonden
aan deelname van het symposium
en de lunch wordt aangeboden.
Het symposium wordt mogelijk
gemaakt door het steunfonds voor
verantwoord bosbeheer van de
Stichting School van Z.M. Koning
Willem III en H.M. Koningin Emrna
der Nederlanden.

Reunie
Naast het symposium is er voor
alle oud-leerlingen van de Koningsschool gelegenheid deel te
nemen aan twee reünies. Op
vrijdag 26 april is er een reünie
voor oud-leerlingen van de lagere school (1852 - 1958) en op zaterdag 27 april, 14.00 is er een
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reunie voor oud-leerlingen van
de Bosbouwtechnische school.
Zo worden alle oud leerlingen op
26 en 27 april 2002 een onderdeel van de geschiedenis van de
Koningsschool die teruggaat tot
de modelschool van Koning Willem III in 1852.
Voor inlichtingen en aanmeldingen voor symposium en reunie
kan men bellen of schrijven naar:
Helicon Opleidingen "Koningsschool", Loolaan 69, 7314 Ah
Apeldoorn, tel. 055-5218773.
E-mail: p.veenhuizen.maQhlcn.nl
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