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Het Apeldoornsche Bosch

PA E DA G O G I U M A C H I S O M O G
Op 10 september 1933 werd de eerste
steen gelegd voor het kindertehuis
Paedagogium Achisomog, dat bestond
uit drie kleine paviljoens en een
paviljoentje voor ‘diepgestoorde
kinderen’, Benjamin. In elk gebouw
woonden 24 kinderen. Ieder kind werd
naar zijn karakter en aard behandeld.
Door het samenleven in groepen wilde men de
sfeer van een gezin zoveel mogelijk benaderen.
Het meisjespaviljoen heette Efraïm Manasse,
de twee jongenspaviljoens kregen de namen
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Coby van Brakel was vanaf 1939 verpleegster in
Het Apeldoornsche Bosch. Haar broertje Herman
had het syndroom van Down en woonde op het
Paedagogium Achisomog.
Ruben Simeon en Naftali Zebulon. De naam
Achisomog betekent ‘Mijn broeder tot steun’.
De kinderen die werden opgenomen hadden
een verstandelijke beperking of waren moeilijk
opvoedbaar. Ook verwaarloosde kinderen of
kinderen die op het verkeerde pad dreigden
te raken, konden ter observatie worden
opgenomen. Een deel van de leerlingen kreeg
les op een eigen schooltje op het terrein.
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EEN NIEUW BEGIN
Op 8 april 1946 kon het Paedagogium
Achisomog heropend worden, opnieuw
onder leiding van directeur Ph. Fuldauer.
De eerste jaren na de oorlog werden met
name Joodse pleegkinderen opgenomen,
van wie de ouders waren vermoord.
Het aantal pupillen breidde zich uit tot 100
in 1960. In juli 1966 nam Groot Schuylenburg
Achisomog officieel over.

“Je voelde het gewoon aankomen, nu of nooit. En dat
was net op tijd. Ik heb alles over elkaar heen getrokken,
het was winter, het was koud. Mijn broertje was ook
op het terrein, die zat op Achisomog en daar kon ik
niet komen. Daar had ik ook geen sleutel van. Dat ging
gewoonweg niet. En hij is daar gekomen omdat mijn
moeder hem niet mee kon nemen toen ze onderdook.
Ik kon hem niet meenemen. Dat ging niet. Mijn moeder
heeft het wel begrepen.”
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Coen Hoek werkte in 1943 als arbeids- en ontspanningstherapeut in Het Apeldoornsche Bosch. Zijn vriendin
Lenie werkte als verpleegster in de instelling.
Ze spraken af in geval van nood samen te vluchten.
Maar toen het zover was, besloot Coen te blijven.

SPORTVELDEN
Het eerste sportveld van Het
Apeldoornsche Bosch lag op de
Sarah-hoeve. Maar in 1931 werd dit
vervangen door een eigen sportterrein
met kleed- en wasruimtes op deze
locatie. Het complex werd feestelijk
in gebruik genomen en bij bijzondere
gebeurtenissen was het de plek waar
de bewoners konden deelnemen aan sportwedstrijden of aan activiteiten als zaklopen
en touwtrekken.
Aan het einde van de jaren twintig startten
de bewoners met hun eigen sportclubs.
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De vereniging Sport Staalt Spieren voetbalde
wedstrijden tegen clubs uit Apeldoorn en
omgeving. Dammen, korfballen, schaken en
gymnastiek waren de meest populaire tijdsbestedingen.
Deelname aan sportieve activiteiten werd
door artsen en personeel sterk gestimuleerd.
De bewoners werden hierdoor uit hun
isolement gehaald.
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D E S P E E LW E I
Vanaf 1972 had Groot Schuylenburg een eigen
ontspanningsafdeling. Sportinstructeurs gaven
leiding aan diverse voetbal- en gymnastiekclubs.
Dankzij de inzet van de Stichting Vrienden
van Groot Schuylenburg kon een eigen zwembad met aangrenzende sporthal gerealiseerd
worden. Op de speelwei werd spelmateriaal
aangebracht voor cliënten om belevingsgericht
te spelen.

‘Ik laat mijn patiënten niet in de steek’, zei hij. Lenie
vertrok alleen: “Toen zeiden ze allemaal: ‘Waar ga je
naartoe?’ Ik zeg: ‘Ik ga weg’. En toen zeiden ze: ‘je bent gek,
waarom ga je niet met ons mee?’ Ik zei alleen maar:
‘Ik ga weg en als ik gepakt wordt, kom ik achter jullie aan.”
Lenie Leuiken overleefde de oorlog in de onderduik.
Het laatste bericht van Coen was een uit de trein
gegooid briefje: ‘Ik sta hier in een veewagen opgepakt
en vertrek met onbekende bestemming’.
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PAV I L J O E N H A N N A H

Paviljoen Hannah diende als eersteklas
huisvesting voor vrouwelijke patiënten.
Hannah maakte deel uit van de eerste
gebouwen op het terrein en werd ontworpen
door architect E.M. Rood. Het heette toen
paviljoen D.
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In paviljoen Hannah werd de avond voor de ontruiming
onder leiding van hoofdverpleegster Jetty van Geens
alles gereed gemaakt.

Na een grondige verbouwing werd op
17 januari 1935 het paviljoen Herstellingsoord
Hannah geopend, bestemd voor 32 vrouwen.
Het paviljoen deed ook dienst als observatieafdeling voor patiënten die nog niet eerder
psychiatrische zorg hadden ontvangen.
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W O O N PAV I L J O E N B E R K
Groot Schuylenburg had het paviljoen tot de
jaren tachtig in gebruik als woonpaviljoen Berk.
Daarna deed het dienst als dagbestedingslocatie en had het een kantoorfunctie.

“We hebben stoelen in de gang gezet en daar die mensen
opgezet. De koffertjes erbij en gezegd: ‘Jullie moeten
wachten, want we gaan verhuizen’. Je kunt het toch niet
gaan uitleggen. De hele avond hebben we daar gezeten.
Weglopen kwam helemaal niet aan de orde, want je was
veel te druk. Toen kwam om een uur of twaalf SS-er
Aus der Fünten. Hij grijpt me bij mijn arm en geeft me
een zet door de open deur. Nou, dat was het dan. Ik stond
buiten en ik kon er niet meer in. Er liepen patiënten door
het bos. Het was een grote chaos. En schreeuwen, roepen.
Vreselijk.”
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SYNAGOGE
Het Apeldoornsche Bosch had een
duidelijk doel: ‘de instandhouding van
een krankzinnigengesticht met
inachtneming der voorschriften van
den Joodschen godsdienst’.
Patiënten moesten verzorgd kunnen
worden in een eigen omgeving en in
een vertrouwde sfeer. Dat betekende
leven volgens de Joodse leefregels en
gebruiken. Op sabbat werd niet gewerkt en
mocht op het terrein bijvoorbeeld niet gefietst
worden. Een eigen synagoge vormde het
onmisbare middelpunt van het religieuze
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leven. Elke sabbat en op alle Joodse feestdagen werden er diensten gehouden.
Over het godsdienstig leven werd gewaakt
door een godsdienstleraar. Van 1924 tot 1937
werd deze functie vervuld door S.A. van Witsen.
Van Witsen hechtte veel waarde aan het
synagogebezoek en het gebouw werd onder
zijn toezicht verfraaid en vernieuwd. Voor
zover het leervermogen van de bewoners dit
toeliet, werd Joodse les gegeven.
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GYMZA AL
De leerlingen van de School voor Buitengewoon Lager Onderwijs op Groot Schuylenburg volgden hun gymnastiekles in de oude
synagoge.
Kerkdiensten werden gehouden in het Vierhuis.
De zang- en luisterdiensten waren ook geschikt
voor mensen met een verstandelijk laag niveau.
De sfeer en het samenzijn stonden voorop.
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Nettie de Lange begon in 1939 op 19-jarige leeftijd aan
een opleiding in Het Apeldoornsche Bosch. Haar oudere
zus Roos was haar voorgegaan en werkte ook als
verpleegster in de inrichting.
Nettie kwam uit een orthodox-Joodse familie en hield
zich strikt aan de Joodse regels en gewoonten. Op Het
Apeldoornsche Bosch volgde ze met belangstelling de
Joodse lessen, die door de godsdienstleraar gegeven
werden. Aan de vooravond van de ontruiming werden
beide zussen voor het dilemma geplaatst: vluchten of
bij de patiënten blijven. Roos probeerde haar zus ervan
te overtuigen te vluchten.
“Ik zat bij haar op bed en zei: J’ij kunt ook met me mee.
Voor jou kunnen ze ook voor een onderduikadres zorgen’.
Maar ze zei: ‘Nee, ik blijf bij mijn patiënten!’ Daar was
geen speld tussen te krijgen.”
Nettie de Lange werd op 22 januari 1943 samen met de
patiënten weggevoerd naar Auschwitz.
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Uit een brief van dr. Lobstein, geschreven op
vrijdagochtend 22 januari 1943, 05.55 uur.

ARTSENWONING
Bij de oprichting in 1909 had Het
Apeldoornsche Bosch twee psychiaters
in dienst. Dit aantal werd later
uitgebreid naar vier. In 1937 was er
één psychiater op 200 patiënten.
Elke arts had één of meer paviljoens
onder zijn hoede. Het Apeldoornsche
Bosch stond onder leiding van een
geneesheer-directeur. Van 1909 tot 1914 was
dit dr. Lamei, van 1914 tot 1936 vervulde
dr. Kat deze functie, en vanaf 1936 tot de
ontruiming in januari 1943 stond dr. Lobstein
aan het hoofd van de instelling.
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Onder leiding van dr. J. Kat ontwikkelde Het
Apeldoornsche Bosch zich tot één van de meest
toonaangevende psychiatrische inrichtingen
in Nederland. De persoonlijke benadering van
patiënten stond centraal. Ook dr. J. Lobstein
was intensief betrokken bij de patiënten.
Hij verzamelde uitgebreide patiëntengegevens
voor een studie naar de relatie tussen erfelijkheid en geestesziekte. Bij de ontruiming
in 1943 werd dit unieke archief tijdens de
plunderingen vernietigd.
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VA N ZO RG N A A R B E G E L E I D I N G
Ook Groot Schuylenburg had een geneesheerdirecteur aan het hoofd. De artsenwoningen
waren in gebruik als woningen voor de
directie. In de eerste jaren stond in de
instelling de medische zorg voorop.
Met de komst van een fulltime psycholoog en
een pedagogisch medewerker in 1968 kwam
er meer aandacht voor het activeren van
mensen met een verstandelijke beperking.

“Gisteravond kwam de heer Aus der Fünten met een
groote troep S.S. mannen binnen. Hij deelde mij mede dat
alle patiënten weggevoerd zouden worden naar een
lazaret in Duitschland, dat de leiding van de inrichting
door hem zou worden overgenomen. Het verplegend
personeel zou in Nederland blijven. Pogingen om zwaar
zieke en niet transportabele patiënten achter te kunnen
houden, mochten niet gelukken, alles moest mee.
Hoe het ons te moede was dat wij onze patiënten zoo in
den steek hebben moeten laten, kunt U U indenken.
Zoo juist hoor ik dat nog een aantal van ons verplegend
personeel is aangewezen om met het transport patiënten
mee naar Duitschland te gaan, waaronder onder anderen
ook mijn zoon Frits. Het is mij moeilijk mijn gedachten te
dienen op het oogenblik.”
Dr. Lobstein werd via kamp Westerbork weggevoerd naar
het concentratiekamp Bergen-Belsen.
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DE SARAH-HOEVE
Om te kunnen bestaan was Het
Apeldoornsche Bosch afhankelijk van
leningen, giften en vrijwillige bijdragen.
Subsidieregelingen of grote bijdragen
van Rijk of gemeente waren er voor de
oorlog niet of nauwelijks. Wel werden
door de provincie Noord-Holland grote
leningen verstrekt, omdat de meerderheid van de patiënten uit Amsterdam kwam.
Schenkingen konden in geld, maar ook in
natura worden gedaan. Tussen 1916 en 1918
werd een stuk grond geschonken van 3,5
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hectare aan de overkant van de Zutphensestraat. Het werd genoemd naar de overleden
echtgenote van de schenker: de Sarah-hoeve.
Op dit terrein kwamen woningen voor leden
van het personeel, waaronder de villa van de
geneesheer-directeur en de woning van de
godsdienstleraar. Op de Sarah-hoeve lag ook
het eerste sportterrein voor verpleegden en
personeel.
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D E FA M I L I EV E R E N I G I N G
De Sarah-hoeve bleef onderdeel uitmaken
van Groot Schuylenburg; verschillende
medewerkers woonden op dit terrein.
Hoewel de instelling nu door de overheid
gefinancierd werd, bleef steun uit de
samenleving belangrijk. De Stichting
Vrienden van Groot Schuylenburg, later
de Familievereniging, maakte het mogelijk
wensen van bewoners en hun familie te
realiseren.

J A N U A R I 1 9 4 3 - Een ooggetuige
Op het terrein van de Sarah-hoeve bevond zich de
woning van de geneesheer-directeur. In 1943 woonde
de 23-jarige Sal van Son uit Apeldoorn op kamers bij
het gezin van geneesheer-directeur dr. Lobstein.
Toen de ontruiming begon, belde de vader van Sal van
Son naar de inrichting. Met de woorden ‘Voorwaarts
mars’, gaf hij Sal opdracht het terrein zo snel mogelijk
te verlaten. De landweg aan de achterzijde van
Het Apeldoornsche Bosch heette De Voorwaarts.
Sal weigerde, waarop zijn vader mevrouw Lobstein
belde: “Zij zei: je moet doen wat je vader zegt!”
Ze verwijderde de Jodenster van zijn colbert en overjasje.
Sal vluchtte via de weg die zijn vader had aangegeven.
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In januari 1943 namen geruchten over een dreigende
ontruiming toe. De onrust was voor verpleegster
Elly van Creveld aanleiding om te proberen haar
kostbaarste bezit in veiligheid te brengen.

DE INGANG

Bij de bouw van Het Apeldoornsche
Bosch werd gekozen voor Apeldoorn
vanwege de centrale ligging, de
beschikbaarheid van de grond en
de landelijke omgeving. Tussen 1909 en
1943 ontwikkelde Het Apeldoornsche Bosch
zich tot een belangrijke lokale werkgever.
Er waren veel contacten tussen het dorp
en de instelling.
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De wandeling naar het dorp was onder de
bewoners buitengewoon populair: “Velen die
in jaren niet buiten de gestichtsmuren waren,
vinden het heerlijk om de winkels te zien en
zouden uren voor de ramen van de etalages
kunnen staan om alles te bekijken.
De wandeling naar paleis Het Loo is het toppunt
van genieting. De Apeldoornse bevolking was
spoedig aan de groepjes verpleegden gewend.”
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GROOT ZON N EHOEVE
In Apeldoorn-Oost is de wijk Groot Zonnehoeve
ontwikkeld op en rondom het voormalige
instellingsterrein: mensen die samen wonen
en elkaar ontmoeten. Bewoners met een
verstandelijke beperking wonen samen met
anderen in één wijk. Beschut, maar in de
samenleving.

“Mijn kostbaarste bezit, dat waren de foto’s van de mensen:
van je collega’s en van de patiënten. Van patiënten
mocht je eigenlijk geen foto’s nemen, maar dat werd toch
gedaan. Dat was waarschijnlijk voor mij het kostbaarste:
de herinnering.
Ik ben met dat fotoalbum bij bevriende mensen geweest,
niet-Joodse mensen, om hen te vragen of zij dat wilden
bewaren voor mij. Als er wat mocht gebeuren, dat ik dat
niet kwijt zou raken. Maar die mensen waren een beetje
bang en die durfden dat niet aan. Dus ik weer met mijn
fotoalbum onder de arm terug naar de inrichting.
En toen wij gehaald werden, moest je alles achterlaten.
Ook die foto’s.”
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Vanaf 1924 bood de zijvleugel van het gebouw
plaats aan het Sanatorium Rustoord.
Dat sanatorium was bedoeld voor ‘lijders aan
zenuwziekten en lichte zielsziekten’, die er
rust voor de overspannen zenuwen konden
vinden. Terwijl voor opname in het krankzinnigengesticht een rechterlijke machtiging
nodig was, was dat voor opname in het
sanatorium niet noodzakelijk.

HET HOOFDGEBOUW

Wanneer een bezoeker van
Het Apeldoornsche Bosch de
oprijlaan volgde, leidde deze
hem met een wijde boog naar
het langgerekte en opvallende hoofdgebouw. Op de gevel van het gebouw
stond in het Hebreeuws de tekst:
‘Verzorging der ziel, God geve de ziel
genezing’.

Bij de opening in 1909 bestond de instelling
uit dit hoofdgebouw, twee zijvleugels en twee
paviljoenen: één voor mannen en één voor
vrouwen. De administratie, eetzalen voor
personeel en de kamers voor het verplegend
personeel waren in het hoofdgebouw
ondergebracht. In de zijvleugels waren de
verpleegafdelingen voor ‘klassenpatiënten’.
In de eerste klasse verbleven de vermogende
patiënten.

VEROUDERD
Groot Schuylenburg vestigde in hetzelfde
gebouw ook de administratie, directie,
artsenspreekkamers en medische dienst.
In de rechtervleugel werd paviljoen Linde
gevestigd, in de linkervleugel paviljoen Iep.
In 1976 viel het besluit dat het gebouw niet
meer voldeed aan moderne eisen voor
bewoning en verzorging. Begin jaren tachtig
werd het hoofdgebouw gesloopt.
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Donderdagavond 21 januari 1943 om 18.00 uur kwamen
vrachtwagens met gewapende SS-ers het terrein oprijden.
Hauptsturmführer Aus der Fünten nam de leiding van
de inrichting over. Hij verklaarde dat de patiënten naar
een ziekenhuis in Duitsland zouden worden gevoerd en
dat het personeel in Nederland zou blijven.
De gebouwen werden bezet, de telefoon uitgeschakeld.
Het personeel werd van de patiënten gescheiden en
opgesloten in de eetzaal voor zusters, in het hoofdgebouw.
Vrijdagochtend 22 januari om 07.00 uur sprak Aus der
Fünten het personeel toe. Vijftig personeelsleden moesten
‘vrijwillig’ met de patiënten mee. Er boden zich twintig
mensen aan, de overige dertig werden aangewezen.
Verpleegster Nan van Creveld meldde zich vrijwillig
om met de patiënten mee te gaan.
“Ik was de eerste die naar voren drong met de vinger
omhoog, omdat ik mee wilde gaan met de patiënten.
Ik keek rond en dacht: waar is mijn zus? Ik zie mijn zus
niet. Zij zat achter in de zaal. Ik ging naar haar toe en
zei tegen haar: ‘Ga jij niet mee?’ Zo achterlijk was ik – ik
begreep er niets van. Zij zei: ‘Meid, je bent gek! Je blijft
hier, we gaan naar Polen! Je gaat naar Polen als je
meegaat met de mensen!’”
Nan en Elly van Creveld werden de volgende dag
overgebracht naar kamp Westerbork.

H
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KEU KEN EN WASGEB OUW
De keuken en het wasgebouw maakten
deel uit van de huishoudelijke dienst
van Het Apeldoornsche Bosch.
De keuken diende ook als woongebouw
voor een deel van het personeel.
In het wasgebouw werkten vrouwelijke
patiënten in de linnenkamer, het
magazijn en de wasserij.
Leerling-verpleegsters werden in de eerste
maanden van hun opleiding ingezet om de
vuile kleding van de patiënten te wassen en
te helpen in de keuken. Zo konden ze wennen
aan de instelling en haar bewoners.

H
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Jetty van Geens was in januari 1943 een 22-jarige
hoofdverpleegster.

Met de groei van het aantal patiënten van 226
in 1909 naar 1.181 in 1943 steeg ook het aantal
personeelsleden. Om de Joodse sfeer van de
instelling te garanderen, moesten in ieder geval
het hoofd van de keuken en de huismeester
Joods zijn. Binnen de gehele instelling werden
de Joodse voorschriften in acht genomen en
werd de kosjere keuken strikt gehandhaafd.
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RIJKSMONUMENT
Groot Schuylenburg maakte tot 1980 gebruik
van de keuken- en wasgebouwen.
De gebouwen hebben inmiddels de status
van Rijksmonument en worden tegenwoordig
als kantoorruimte gebruikt

“Op 21 januari om acht uur ‘s morgens belde dokter
Querido mij op en zei: ‘Van Geens, je moet zorgen dat
je wegkomt, want we krijgen bezetting’. Ja, wat moet je
doen? Ik dacht: ik blijf! Er moet toch iemand voor die
mensen zorgen. En toen hebben we een plan gemaakt;
we hebben de mensen aangekleed en eten en koffertjes
klaargemaakt. Het allernoodzakelijkste wat ze nodig
hadden, hebben we in die koffertjes gestopt. We hebben
de namen erop geschilderd met de geboortedatum erbij.
We hebben servetten gepakt, gevuld met eten en dichtgeknoopt, zodat ze die goed konden vasthouden.”

HERINNERINGSCENTRUM
K A M P

W E S T E R B O R K

J O O D S P SYC H I AT R I S C H E I N ST E L L I N G

Het Apeldoornsche Bosch
J A N U A R I 1 9 4 3 - Een ooggetuige
In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd
Het Apeldoornsche Bosch ontruimd.
De toen 20-jarige leerling-verpleegster
Claartje van Aals schreef in paviljoen G
een afscheidsbrief aan haar vriendin Aag.

PAV I L J O E N G
Met een combinatie van zorg,
ontspanning en arbeid ontwikkelde
Het Apeldoornsche Bosch een voor die
tijd bijzondere behandeling voor zijn
bewoners. In paviljoen G, dat in 1930
werd geopend, werd deze actieve
therapie toegepast. Het tehuis was
bedoeld voor 50 ‘onrustige’ bewoners
waarmee de ‘moeilijkste, meest storende,
luidruchtigste en meest onmaatschappelijke
patiënten’ bedoeld werden.
Naast de dagelijkse rituelen van eten en
slapen gaven ontspanning en arbeid structuur

H

aan het leven. De vrouwelijke patiënten werkten
in de huishoudelijke dienst of kleermakerij.
De mannelijke patiënten die in andere
paviljoens waren ondergebracht, konden
terecht in bijvoorbeeld de timmerwerkplaats,
de smederij of de boekbinderij.
In bouwstijl week paviljoen G af van de overige
gebouwen. De architect had opdracht
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gekregen een landhuis te ontwerpen dat de
bewoners een gezellig thuis zou bieden.
HUIZE PEPPEL
Als Huize Peppel maakte paviljoen G tot
het eind van de 20e eeuw onderdeel uit van
Groot Schuylenburg en werd gebruikt als
wooneenheid voor cliënten.

“Meiske schrik niet, maar vandaag gaan we foetsie.
Waarheen weten we nog niet en wat er met de mensen
gebeurt weten we ook niet. Het is één en al chaos.
Ik zit op de gang te schrijven en ben idioot kalm.
Denk je eens even in: vijftienhonderd mensen – patiënten
en personeel – worden maar zo weggehaald en je weet
niet wat er met je gaat gebeuren. Haast de helft van
het personeel is ondergedoken. We zitten nu op heel G
met vijf zusters. Agie alles moet ik achterlaten, alleen
het hoogstnoodzakelijke kan ik meenemen.
Wat zal er van ons worden?”
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Het Apeldoornsche Bosch

J A N U A R I 1 9 4 3 - Een ooggetuige
Op 20 januari 1943 kwam de Ordedienst uit kamp
Westerbork om te helpen bij de ontruiming van
Het Apeldoornsche Bosch. De Ordedienst kwam
eerder dan gepland, waardoor het verplegend
personeel en patiënten gewaarschuwd werden.
Zij stonden voor de keuze: blijven of vluchten.
De toen 19-jarige Eefje Croiset besloot met haar
vriend Eli Asser om in de nacht van 20 op 21 januari
1943 te vluchten via de ringlaan.

DE RINGLAAN

De ringlaan van Het Apeldoornsche Bosch
is nog steeds duidelijk te herkennen in
het landschap. De 3,5 kilometer lange
ringlaan, met aan beide kanten lindebomen, verbond de verschillende paviljoens
en gebouwen op het terrein. Een aantal
linden staat nog steeds bij de oude ingang.
Het Apeldoornsche Bosch bestond uit verschillende paviljoens, verspreid in het groen.

H

Rust en ruimte in een landelijke omgeving
zouden een heilzame invloed hebben op de
patiënten. Het onderhoud van het terrein
vormde een onderdeel van de arbeidstherapie.
De bewoners moesten hout sprokkelen of
bloemen kweken, maar werkten ook in de
moestuinen of op de boerderij.
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ST R A AT N A M E N
De paviljoens op het terrein waren genoemd
naar oud-voorzitters van de Vereeniging
Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht,
die Het Apeldoornsche Bosch bestuurden.
Hun namen zijn terug te vinden in de
straatnamen van Groot Zonnehoeve: Van Os,
Mendes de Leon, Van Buuren, Lankhout en
Stokvis (oud-secretaris).

“Ik woonde in het Pedagogium Achisomog (kindertehuis)
en heb het hele kleine beetje dat ik bezat opgehaald.
Een kapotte regenjas die ik had gestolen van iemand die
al weg was, en laarzen, want ik had alleen klompen.
In het pikkedonker ging ik weer naar mijn vriend Eli.
Het was ijs- en ijskoud. We vluchtten met nog een stel.
We kwamen bij een brede sloot. De mannen sprongen er
overheen, maar ik sprong er natuurlijk middenin. Het was
verschrikkelijk koud. Mijn laarzen stonden vol ijswater.
We kwamen bij een huisje, daar zei men dat het station
van Apeldoorn was afgegrendeld. De rest van de nacht
hebben we in een leegstaande boerderij doorgebracht.”
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Het Apeldoornsche Bosch
J A N U A R I 1 9 4 3 - Een ooggetuige
Op 19 januari 1943 werden bijna alle Joodse inwoners
van Apeldoorn, voornamelijk oudere mannen en
vrouwen, naar Het Apeldoornsche Bosch overgebracht.
Zij kwamen terecht in het Ontspanningsgebouw.
De toen 23-jarige Sal van Son was ooggetuige.

H E T O N T S PA N N I N G S G E B O U W
Met de opening van een modern
Ontspanningsgebouw in 1938 ging
een langgekoesterde wens van de
bewoners van Het Apeldoornsche Bosch
in vervulling. Het geld voor de bouw
werd met veel inzet en moeite bij
elkaar gespaard door patiënten en
personeel. De grote zaal bood ruimte
aan 500 toeschouwers die konden genieten
van toneel, cabaret of filmvertoningen.
In de koffiekamer aan de voorkant van het
gebouw konden de bewoners hun bezoek
ontvangen.

H

Ontspanning vormde een belangrijk onderdeel
van de actieve therapie waarmee bewoners
uit hun dagelijkse sleur werden gehaald.
Zo organiseerde de patiëntenvereniging
Tot Ons Vermaak (TOV) onder meer handwerken voorleesavonden, wandelingen en uitjes.
De zangclub van zusters Altijd beter zorgde
voor een muzikale noot.
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HET VIERHUIS
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het gebouw
als onderdeel van Groot Schuylenburg een
nieuwe naam, het Vierhuis, maar de functie
bleef gelijk. Muziek, toneel en eigen radioomroep boden de cliënten ontspanning en
plezier. Het Vierhuis doet nog steeds dienst
als ontspanningsgebouw, maar er worden
ook kerkdiensten gehouden en er zijn ruimtes
in gebruik als vergaderzaal.

“Wij dachten vóór die tijd – onterecht en heel naïef –
‘Hier kan ons niets gebeuren…’
Op een gegeven moment kwamen al die bewoners van
Apeldoorn, die ik bijna allemaal kende, bepakt en bezakt
naar het Ontspanningsgebouw. En ze werden daar op stro
neergelegd. Er werd mij gevraagd of ik daar wilde helpen.
En dat is één van de meest nare ervaringen die ik heb
gehad, dat daar ook hele bejaarde mensen, mijn ooms en
tantes, samen gebracht werden. En ik heb niet ingezien
wat dat betekende en ook niet willen inzien, denk ik.”
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