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De nabijgelegen openbare scholen zaten overvol, maar een extra school erbij, daar 

wilde de gemeente niet aan.  

Er moest lang worden geargumenteerd voordat het zover was en de Berg en 

Bosschool mocht worden gebouwd.  

27 januari werd het 75-jarig bestaan gevierd en werd een professioneel uitgevoerd 

jubileumboek gepresenteerd 

 

Het jubileumboek  

Gemeenteraadslid en oud-onderwijzer Tuyl 

Schuitemaker wees de gemeenteraad in 1930 

op de overbevolkte klaslokalen, zo valt in het 

jubileumboek te lezen. De gemeente had als 

norm 39 leerlingen per klas gesteld, maar in de 

praktijk lag het aantal nog veel hoger. Aan de 

Loolaan en op de Enkschool zaten er zelfs 47 

kinderen in ieder lokaal.  

 

Een handtekeningenactie in de villawijk moest er 

aan te pas komen om de gemeente over de 



streep te trekken. Het economische en culturele belang was al benadrukt door 

Schuitemaker. ‘Door dit te doen, zal de bevolking toenemen, er zal meer vraag naar 

grond komen en het belastbaar inkomen zal vermeerderen.’ De gemeenteraad ging 

door de knieën en een ‘openbaar opleidingsschool’ werd opgericht, om kinderen op 

te leiden voor de stap naar het gymnasium of de HBS. 

 

Geschiedenis 

De samenstellers Silvia van Duuren, Mylène van de Kamp en Eric Hendrix, plaatsen 

in het jubileumboek de geschiedenis van de school in de ontwikkeling van de wijk. 

Het ingebonden boek is op groot formaat fraai uitgegeven in fullcolour en telt 234 

pagina’s. Het is rijk geïllustreerd met vijftienhonderd foto’s. Daarmee is het niet alleen 

smullen geblazen voor mensen die zelf in Berg en Bos in de schoolbanken zaten of 

in de wijk wonen, maar ook voor wie is geïnteresseerd in de geschiedenis van 

Apeldoorn. 

 

De oorlogstijd is een van de periodes die speciale aandacht krijgen. De school kwam 

in handen van de Duitsers en schoolboeken werden kritisch bekeken. Minder 

vleiende bladzijden werden eruit gescheurd. De Duitsers gebruiken het muurvlak 

achter het handenarbeidlokaal als aanplakruimte. Leden van de oudercommissie en 

het personeel maakten loopgraven op het sportveld, ter bescherming tegen 

luchtaanvallen. 

 

Omdat de Duitsers wilden voorkomen dat de geallieerden in een aanval het Centrale 

Regeringsapparaat terug zouden winnen, werden diverse ministeries over het land 

verdeeld. Februari 1943 werd het Ministerie van Justitie ondergebracht in de Berg en 

Bosschool en in villa’s in de wijk. Achter het archief was een radio verstopt, waarmee 

ambtenaren heimelijk naar de Engelse zender konden luisteren. 

 

Deuropening 

Doordat het ministerie het schoolgebouw in gebruik had, moest voor de leerlingen 

elders onderdak worden gezocht. Dat gebeurde in de Soerensewegschool (later de 

Van Voorthuijsenschool). Daarmee werd het er voor hen niet beter op. Ze zaten in 

een oud, donker en bedompt gebouw. Bij luchtalarm moesten de kinderen schuilen 

onder de banken en moesten de leerkrachten in de deuropeningen gaan staan. In de 



hongerwinter hielden de ouders hun kinderen thuis. 

 

Het jubileumboek is verkrijgbaar via de Berg en Bosschool (25 euro), bij de Berg en 

Bos garage, en via boekhandel Nawijn en Polak. 
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