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" S c h o o l in B o s " w o r d t

vervolgd

Bert Schut

Zoals reeds eerder In diverse artikelen werd uiteengezet,
groeide bij een aantal mensen in Nederland, werkzaam bij
diverse instanties in de "groene" sfeer, de gedachte dat
natuurwerkweken voor kinderen in schoolverband een
effectieve bijdrage zouden kunnen zijn bij de opvoeding
tot meer begrip en waardering voor de natuur en voor
hetgeen leeft en groeit in de stad.
Deze gedachte ontstond in 1965 door confrontatie met
het opbouwende werk op dit terrein van de
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
Na te hebben voldaan aan de na-oorlogse
schadevergoedingen In de vorm van houtleveranties aan
de geallieerden werden op grote schaal herbebossingen
uitgevoerd. Hierbij, zowel als bij de aanleg van
groengordels rond stedelijke gebieden, werden, uitstekend
"geprogrammeerd", kinderen in schoolverband
ingeschakeld. De overheid verleende hiervoor aanzienlijke
subsidies en schiep ruimte voor deze activiteiten in het
leerprogramma.
In 1948 werd met deze activiteiten begonnen, zodat men
er toen wij er kennis van namen een ruime ervaring mee
had. In feite speelden zich de verschillende activiteiten onder deskundige leiding - af tussen
- het aanbrengen en verzorgen van Instructief plantsoen
bij de school - wij zagen enkele uitstekende voorbeelden
hiervan in het Ruhrgebiedl- via het aanplanten c.q. adopteren van parkgedeelten,
overboeken, gedeelten van berghellingen etc.
- via het Haus des Waldes, een bezoekerscentrum met
wisselende exposities, dat klassikaal wordt bezocht, doch
tevens voor volwassenen, individueel of in groepsverband,
openstaat; van welk centrum tevens meerdere activiteiten
uitgaan, die de belangstelling voor de natuur stimuleren
- en aan het andere uiterste: het Jugendwaldheim, het
speciaal voor dit doel ingerichte centrum in een
natuurgebied, waar kinderen uit een stedelijk milieu twee
weken met hun klas verblijven, onderricht krijgen van
houtvester en boswachter en, vooral ook, zelf werkzaam
zijn In de natuur.
Kortom, een scala van educatieve mogelijkheden, dat
zich afspeelt tussen het bos op school en de school In het
bos. Dit laatste aspect, dat tevens het voornaamste is
geworden, neemt nog steeds In waardering toe. Men heeft
er al bijna vijfentwintig jaar goede ervaringen mee
opgedaan. Juist is in het land Nordrhein Westfalen een
derde centrum in gebruik genomen, terwijl er in het land
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Niedersachsen acht functioneren. Ze zijn meestal, met
uitzondering van de koude wintermaanden en de
zomervakantie, het gehele jaar door bezet. Om de veertien
dagen komt een nieuwe schoolklas.
Sinds 1965 werd gezocht naar een eigen Nederlandse
Interpretatie door de Commissie "Schoolbossen c.a. in
Nederland". Een studiereis in 1968, o.a. naar zo'n centrum
in Gillerberg, waaraan de meeste Nederlandse
schoolbiologen deelnamen, deed de gedachte postvatten,
dat een inbreng van deze didactisch/biologisch
geschoolde krachten zeer waardevol zou kunnen zijn.
Geleidelijk rijpte het inzicht in de wijze waarop dit
gerealiseerd zou kunnen worden, hoe de opzet zou
kunnen zijn. Hiertoe werden door de Commissie in een
nota "School en landschap" aanbevelingen gegeven voor
de overheid,
In eerste instantie werd een en ander voorgelegd op het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
en vervolgens voor de Adviescommissie voor
Natuurbescherming en Opvoeding mondeling toegelicht.
Verzocht werd de organisatie der voorgestelde activiteiten
te helpen financieren.
Onze voorstellen werden goed ontvangen en als nuttige
activiteiten gekwalificeerd. Hierna hulde men - in een toen
nog gunstige conjunctuur - zich in stilzwijgen. Teneinde
uit deze impasse te geraken werd op voorstel van de heer
D. Bouman, ing., directeur van de Dienst der Landelijke
Eigendommen te Apeldoorn, besloten in kleine kring door
te werken en te trachten een testcase tot stand te
brengen. Deze zou opnieuw de aandacht moeten vestigen
op het belang van deze effectieve vorm van opvoeding tot
meer waardering voor het natuurgebeuren.
Amsterdam, hoofdstad van het land, leek aangewezen voor
deze proef. Daarom werd de wethouder van Onderwijs van
die stad verzocht dit experiment mogelijk te helpen
maken. Hij verleende, in overleg ook met de betrokken
inspecteur voor het lager onderwijs, zijn toestemming. Wij
verzochten en kregen twee "moeilijke" scholen. Kinderen
uit dichtbevolkte, hartje-stad wijken. Uit de Jordaan en de
Kinkerbuurt en van beide scholen de twee zesde klassen,
dat wil zeggen jongens en meisjes van twaalf tot veertien
jaar.
Een zuinige kostenraming bracht ons op ƒ 75 per
deelnemend kind. Dit werd door de inspecteur van het
L.O. te kostbaar voor de ouders geacht. Door middel van

wekelijks sparen zou de helft van dit bedrag
bijeengebracht kunnen worden. De Vereniging de
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij stelde zich
garant voor het tekort.
De nodige voorbereidingen, zowel in het financiële als
organisatorische vlak bemoeilijkten het organiseren van
de week in het najaar van 1971, zodat besloten werd de
testcase te houden in het voorjaar van 1972.
Voor school en verblijfaccommodatie alsmede voor de
ontvangende dienst der Landelijke Eigendommen kwam de
laatste week van april het best uit.
Het voorlopig programma werd opgesteld in nauw
overleg tussen de schoolbiologen van Amsterdam, den
Haag en Arnhem met medewerkers van de dienst der
Landelijke Eigendommen en de secretaris van de
werkgroep van de eerder genoemde Commissie.
Dit werd aan de hoofden der deelnemende scholen
toegezonden. Bij de samenstelling van het programma
werd medewerking gevraagd en verkregen van tal van
persoonlijke relaties zowel als van diverse instanties, als
de Nederlandse Jeugdherbergen Centrale (verblijf tegen
sterk gereduceerd tarief),

de Bosbouwtechnische school,
het Staatswildreservaat,
het Kroondomein,
Heidemij Nederland N.V.
de Veluwse Autobus Dienst,
de Nederlandse Omroep Stichting,
Centrale Provinciale Gelderse Bibliotheek (voor de
leestafel).
De medewerkende onderwijzers en onderwijzeressen
kwamen vooraf in Apeldoorn bijeen met de organisatoren,
waarbij het voorlopig programma werd besproken en waar
nodig geamendeerd. Ook werden de verschillende
uitgezochte studie-werkobjecten bezocht.
Op de scholen werden de kinderen vooraf in op de
studieweek "buiten" gerichte lessen door de schoolbioloog
voorbereid op Apeldoorn.
Na vaststelling van het definitieve programma werd de
testcase aan pers, radio en televisie voorgesteld. De
daartoe belegde bijeenkomst in Berg en Bos werd slecht
bezocht. Des te verheugender was de belangstelling van
deze media tijdens de werkweek en ook daarna, o.a. in
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twee documentaires voor radio en televisie tot uiting
komend. De reacties van de diverse publiciteitsmedia
waren positief tot enthousiast. Slechts één dagblad kwam
met enige afbrekende kritiek. Dit bezorgde de organisatie
heel wat moeite met verontwaardigde ouders. Deze krant
maakte hiervoor later in zijn kotommen zijn excuses.
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Het programma zag er in grote trekken als volgt uit.
1e dag: Aankomst voor de middag in Jeugdherberg de
Grote Beer te Apeldoorn.
Lunch
Welkom door en voorstellen van kampleiding en
medewerkers.

Kennismaking met medewerkers Jeugdherberg.
Uitreiken stamschijfjes met ingebrande naam.
's Middags terreinverkenning Berg en Bos onder leiding
van boswachters - Groepsgewijs, welke indeling de rest
van de week werd aangehouden. In deze wandeling werd
een bezoek aan de trimbaan opgenomen om fijn te
kunnen uitrazen. Geen instructie, alleen antwoord op
eventuele vragen. Bedoeling: wennen aan de totaal andere
sfeer.
Warme maaltijd.
Korte inleiding door schoolbioloog geprojecteerd op
programma van komende dag.
21.30 Naar bed (Iets ongebruikelijks voor deze vroegrijpe
kinderen).
Evaluatie voor onderwijskrachten met
biologisch/bosbouwkundig projectteam.
2e dag: Bijtijds op.
Na ontbijt klaarmaken lunchpakketten.
Les "Leven en werken in het bos", afgestemd tevens op
het werk in de verschillende objecten.
Deze bestonden uit:
1 uitdragen en schillen Japanse lariks
2 aanleggen c.q. verbreden van een pad
3 planten van bomen (douglas, groveden)
4 opzetten van douglas
Studie-werkobjecten l, II, III en IV
Lunch in het bos.
Werk op verschillende objecten, waarbij groepen I en II
wisselen van object, evenals de groepen lli en IV.
Sport
Warme maaltijd
Les over wildbeheer en jacht door jachtopziener.
3e dag: Na ontbijt praktijkles "Meten en weten in het bos".
Hierbij werden vierkanten uitgezet met behulp van
piketten en touwen. In de verkregen vakken werden
bomen, struiken en kruiden gedetermineerd. Aantallen
vastgesteld, hoogte gemeten. Dieren (vogels, insekten)
waargenomen en beschreven.
Materiaal verzameld en voor verdere uitwerking in potjes
en zakjes meegenomen om in jeugdherberg stof verder uit
te werken. Profielkuil gegraven, grond bestudeerd,
's Middags demonstratie moderne uitvoering van
werkzaamheden in de bosbouw door leerlingen van
bosbouwtechnische school onder leiding van instructeurs
op het Kroondomein 't Loo.
's Avonds bezoek aan het Staatswildreservaat te
Ugchelen.
4e dag: Vervolg les "Leven en werken in het bos". Werken
op de studie-werkobjecten. De groepen, die de vorige keer
op de objecten I en II hadden gewerkt, gingen nu naar lil
en IV en omgekeerd.
Wisseling van object.
Lunch in het bos.
's Middags uitwerken gegevens van de praktijkles "Meten
en weten in het bos".
Sport.
's Avonds spoorzoekspel, waarna feestavond in
jeugdherberg (dansen) op verzoek leerkrachten.

Op deze dag werd aan genodigden van de Commissie
"Schoolbossen c.a. in Nederland" na een uiteenzetting
over doe! en werkwijze en een verslag van de tot dan
opgedane ervaringen met de studiewerkweek, de
gelegenheid geboden de kinderen tijdens een deel van het
programma te observeren.
5e dag: 's Morgens naar Dalfsen. Bezoek aan het
houtmagazijn en houtverwerkingsbedrijf van Heidemij
Nederland N.V. op het landgoed Rechteren.
's Middags naar de Bosbouwtechnische school.
"Werken met hout" onder leiding van de leraar
houtbewerking en praktijk Ie raar en met assistentie van
leerlingen van de bosbouwtechnische school. Het was een
hels kabaal, maar een feest. Zeker een van de
hoogtepunten van deze week!
Na de warme maaltijd een natuurquiz, waarbij vragen
beantwoord moesten worden gebruikmakend van het in de
voorafgaande dagen geleerde.
Kampvuur o.a. met optreden - en hoe! - van
jachthoornblazers,
6e dag: Uitreiking oorkonden (voor ieder kind persoonlijk)
ter herinnering.
Uitreiking herinneringstrofeeën aan deelnemende scholen.
Sluiting studiewerkweek.
Vertrek.
De deelnemende kinderen waren onvervalste Amsterdamse
lieverdjes. Hun directe en felle belangstelling draaide
hoofdzakelijk om de vraag "wat word ik daar "wijzer" van
en wat voor lol (genot) levert het me op." Typisch
vroegrijpe, materialistisch ingestelde stadskinderen van
deze tijd. Maar direct in hun reacties, hetzij lof of
afkeuring en all by all hartverwarmend!
De organisatoren en medewerkers leerden er ongezocht
een woordenschat bij en dat in zeer sappig, onvervalst
Amsterdams.
Maar wij leerden meer. Vooral van de gemaakte fouten.
Door botsing van de opvattingen tijdens gesprekken
tussen de leiding, met de leerkrachten en met derden.
Forstmeister Decker uit Essen, een der genodigden en
gezien zijn vele adviezen een zeer gewaardeerde gast,
onderstreepte nog eens het belang van een goede selectie
en begeleiding der deelnemende leerkrachten.
Wij bevonden de groep veel te groot, terwijl bovendien
bleek dat twee scholen twee - onverenigbare! - regimes
vertegenwoordigen.
Zo zouden er meer overwegingen te noemen zijn.
Belangrijker lijkt hier de conclusie waartoe - alle visies en
voorgestelde verbeteringen daargelaten - alle deelnemers
unaniem zijn gekomen: dit experiment is waard te worden
vervolgd. Er ligt een groot areaal met veel
opnamecapaciteit bij instellingen als Staatsbosbeheer,
Diensten van Landelijke Eigendommen van bosrijke
gemeenten, Heidemaatschappij, Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten en Kroondomein, elk met ongetwijfeld
geschikte medewerkers om aan de uitbouw van deze
nuttige activiteiten gestalte te geven.
Daarom wordt ook ten behoeve van het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en van het
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Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een tweede
nota opgesteld. Hierin zullen naast een neerslag van de
opgedane ervaringen aanbevelingen worden opgenomen
voor de voorzetting van deze natuur- en milieu-educatie*)
In het orgaan van de Algemene Bond van Onderwijzend
Personeel "de Amsterdamse school" schreef inmiddels de
heer A. Jolie, hoofd van een der deelnemende scholen
een verslag over de testcase. Hierin stelde hij o.m.:
"Nu, een paar weken na het bosproject, menen wij, aan de
hand van de reacties van de kinderen te kunnen zeggen,
dat de wens van de heer Bouman, directeur van de Dienst
der Landelijke Eigendommen, naar alle waarschijnlijkheid
wel in vervulling zai gaan. Hij wilde n.l. dat "deze .
werkweek de kinderen over twintig jaar nog een warm
gevoel van binnen zal geven als zij er aan terugdenken."
"Gezien de opgetogen verhalen die we nog steeds ln de
school horen over hun "vakantie" in het bos, waar ze in
feite harder geleerd hebben dan in enige normale
schoolweek, zijn wij overtuigd, dat het woord nu aan de
overheid is.
De leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar is nog niet aangetast
door de hang naar weelde van de zogenaamde
welvaartmaatschappij. Deze kinderen kan nog een redelijk
besef worden bijgebracht van de kringloop waar ze een
deel van zijn. Kinderen op deze leeftijd leggen soms een
realiteitsgevoel aan de dag dat we bij vele volwassenen
* ) Deze nota "School In bos. Bewijskrachtig verslag van een
testcase"komt dezer dagen uit.
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maar met moeite zullen vinden. Het spreekt vanzelf, dat na
de werkweek met de leerlingen moet worden doorgewerkt
aan het milieubesef. Als we ze nu inlichten over de
dreigende gevaren weten ze heel wat beter dan voorheen
waar het eigenlijk om gaat. En dat is tenslotte de
bedoeling. Ligt hier misschien ook een taak voor de
ABOP: meehelpen de overheid te overtuigen?"
In het licht van het bovenstaande kom ik graag terug op
de titel van mijn artikel, waarin tot uitdrukking wordt
gebracht de hoop en het vertrouwen, dat School in bos
wordt vervolgd!
14 juni 1972
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