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Zo aan het einde van dit millennium een goed moment de oude
NB~Ts eens in te zien. Zijn we in de bosbouw werkelijk zo veran- 4
derd? Of halen we bij studiedagen en/of excursies oude statements
uit de kast? Zijn de principes dezelfde en wie was ook al weer de
• winnaar van de bosarbeiderswedstrijden handzagen? Hoe was dat
toentertijd?

1959:
Gevraagd
een hoofd

schoolde arbeiders in de bosbouw
is nog gering." Voorzitter van de
nieuwe school werd ir. E. Reinders
opperhoutvester van het Loo.
Op 16 februari 1961 vond de officiële opening plaats van de
school. De school startte met 43
leerlingen. Het schoolgebouw
was al ruim 100 jaar oud en voldeed als snel niet meer aan het
moderne onderwijs. In 1968 werd
daarom met nieuwbouw begonnen en in april 1971 plantte
Koningin Juliana een Linde bij de
opening van de nieuwe Koningsschool. Toen waren er inmiddels
156 leerlingen.
De lagere Bosbouw Technische
School (BTS) bestaat inmiddels
niet meer. In 1991 ging het al op in
het toenmalige Vanck als School
voor Bos, Natuur en Landschap.
In 1997 is de school opgeheven.
Nu wordt het
schoolgebouw
gebruikt door
de MBCSVelp/
Apeldoorn.

Bladerend door het juli-augustusnummer van 1959 valt mijn oog
op een advertentie en vooral ook
op het geboden salaris.
In het novembernummer van dat
jaar staat in het NBT een bericht
dat de school met een vierjarige
cursus zal beginnen De lagere
bosbouw-technische school werd
gevestigd in de voormalige "KONINGSSCHOOL" die ruim honderd jaar geleden door Koning
Willem III werd gesticht. Dat was
een gewone basisschool. De
Koning wilde het peil van het onderwijs in Apeldoorn omhoog
brengen. In 1959 is die doelstelling achterhaald, dus "hebben de
regenten besloten deze stichting
dienstbaar te maken aan het bosbouw-onderwijs. Het aantal ge-

In 40 jaar is het salaris voor een
'hoofd' meer dan vertienvoudigd. Het valt me op en ik vind
het gek dat het geboden salaris
tussen de zes- en negenhonderd
gulden is. Ik vind dat een nog al
breed traject. Stel je voor dat je
vandaag in een advertentie ziet
staan: Salaris tussen de 6.000 en
9.000 gulden? Dan moet er volgens mij nog heel wat gepraat
worden. Maar misschien was dat
voor die tijd nog niet zo gek.
Het doet me denken aan mijn vader die me, toen hij 65 jaar werd,
vertelde dat hij veertig jaar geleden voor een kwartje per dag
werkte en zomaar een loonsverhoging kreeg van 10 cent. Daar
kon hij heel wat meer voor doen,
toentertijd.
Gerard de Baaij

KONINGSSCHOOL

Voor de te stichten Bosbouw technische school te Apeldoorn
wordt per 1 september 1959 gevraagd

EEN HOOFD

Salaris ƒ 600—f 900 per maand.
Aanstelling boven het minimum is mogelijk.
Gegadigden dienen bij voorkeur in het bezit te lijn van het
diploma Hogere Bosbouwschool te Arnhem of een gelijkwaardige
opleiding op bosbouwkundig gebied.
D e tc benoemen persoon dient bereid te zijn met ingang van
september 1959 een pedagogisch-didactische leergang aan een der
middelbare landbouwscholen te volgen.
Voor de gevraagde functionaris is een dienstwoning aan de
Looi aan te Apeldoorn aanwezig.
Sollicitaties voor 1 augustus in tc zenden aan de Secretaris van
het bestuur van de Bosbouw technische school, Mendelssohnlaan
76. Apeldoorn.
Advertentie in het juli-augustusnummer van het NBT in
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De nieuwe Koningsschool

