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INFORMATIE TER VOORBEREIDING

Hoe wil jij je de toekomst herinneren?
PROGRAMMA VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS IN 
HERINNERINGSCENTRUM APELDOORNSCHE BOSCH

VOORBEREIDENDE INFORMATIE 
Wij raden u aan de leerlingen voor te bereiden op het bezoek. De verhalen en dilemma’s die zij op 
locatie onderzoeken en de gesprekken daarover, krijgen dan meer verdieping en context.

WAT WAS HET APELDOORNSCHE BOSCH?
Het Apeldoornsche Bosch werd in 1909 opgericht door de ‘Vereeniging Centraal Israëlitisch 
Krankzinnigengesticht’. Deze in Amsterdam gevestigde stichting maakte zich sterk voor een 
psychiatrische inrichting waarin Joodse patiënten, conform de religieuze leefregels van het Jodendom 
konden werden verpleegd. In het bos ten oosten van Apeldoorn werd een aantal paviljoens gebouwd 
naar de laatste inzichten met betrekking tot verpleging en behuizing van patiënten. Naast de paviljoens 
werden ook een keuken, een wasgebouw, een synagoge en een aantal artsenwoningen gebouwd. 
Als snel groeide de Joods-psychiatrische inrichting uit tot een moderne, bloeiende instelling. In het 
Apeldoornsche Bosch vormden bewoners en personeel samen een bijzondere, levendige gemeenschap. 
Een wereld op zich.

DE VILLA VAN PHILIP FULDAUER: HERINNERINGSCENTRUM APELDOORNSCHE BOSCH
Begin jaren ’30 werd ten westen van het instellingsterrein het Paedagogium Achisomog gebouwd:  
vier paviljoens voor kinderen. In Achisomog woonden niet alleen kinderen met een verstandelijke 
beperking, maar ook kinderen die moeilijk opvoedbaar waren. Voor pedagoog-directeur  
Philip Fuldauer en zijn gezin werd vlakbij de paviljoens een kleine villa gebouwd.  
In dit woonhuis is tegenwoordig Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch gevestigd.

DE NACHT VAN 21 OP 22 JANUARI 1943
Terwijl de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in heel het land zichtbaar en voelbaar waren, leek 
het leven voor de bewoners van het Apeldoornsche Bosch lange tijd veilig. Tot de avond en nacht van 
21 op 22 januari 1943. De Duitse bezetter stormt dan het ene na het andere paviljoen binnen en de 
Ordedienst van Kamp Westerbork neemt alle bewoners mee. Onder toeziend oog van de SS worden ze 
in open vrachtwagens geladen. Alle paviljoens zijn dan ontruimd. De vrachtwagens rijden naar station 
Apeldoorn waar een goederentrein klaarstaat. Bestemming: Auschwitz. Nu hun aankomst worden alle 
patiënten vrijwel direct vermoord. 

DAARNA
In de weken na de ontruiming wordt Het Apeldoornsche Bosch geplunderd. Wat niet wordt 
meegenomen, wordt vernield. Daarna betrekken de Duitsers de gebouwen met onder andere ruimte 
voor de SS en een school voor politieofficieren. Na de bevrijding maken de Canadezen gebruik van de 
gebouwen. In 1946 keert Philip Fuldauer terug naar Het Apeldoornsche Bosch. In de oude paviljoens 
bouwt hij zijn Paedagogium weer op. Eerst met zeven kinderen, maar dat worden er al snel meer. 
In 1966, een jaar na Fuldauers pensioen, verhuist het Paedagogium naar Amersfoort. Het complex is 
tegenwoordig in gebruik door Groot Schuylenburg/’s Heeren Loo, dat er eveneens een instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg heeft. 

HET PAEDAGOGIUM ACHISOMOG NA DE OORLOG
Philip Fuldauer wist de oorlog te overleven omdat hij kon onderduiken. Na de oorlog zette hij 
Paedagogium Achisomog opnieuw op en ging verder met zijn werk tot aan zijn pensioen in 1965. 
Er werden Joodse kinderen opgevangen van wie de ouders in de oorlog waren vermoord. 
Tot 1960 heeft Achisomog op die manier kinderen opgevangen. In 1966 werden de paviljoens door 
Groot Schuylenburg overgenomen. Het terrein van het Apeldoornsche Bosch heeft vandaag de dag 
een zorgfunctie voor verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg vanuit de landelijk 
opererende GGZ instelling ’s Heeren Loo. 
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VO PROGRAMMA – KORTE TOELICHTING
De leerlingen gaan in de rol van ‘journalist’ onderzoek doen naar de persoonlijke verhalen van een 
aantal mensen die in Het Apeldoornsche Bosch woonden en werkten in de periode 1934-1943. 

1  Op de begane grond gaan de leerlingen in op de geschiedenis en persoonlijke verhalen.  
Wie waren deze mensen, hoe zag hun dagelijks leven in Het Apeldoornsche Bosch eruit?  
Zo komen zij dichterbij de periode waarin de geschiedenis heeft plaatsgevonden.

2  Op de eerste verdieping komen zij dilemma’s en vragen tegen waar mensen tijdens  
de bezetting mee te maken hadden en die ook nu nog actueel zijn.

3  Aan het eind delen de leerlingen hun bevindingen met elkaar en maken zij een  
gezamenlijk beeldverslag: het V-Journal. 

Als er tijdens het bezoek niet genoeg tijd blijkt te zijn, kunt u dit laatste onderdeel ook in de klas doen.

BELANGRIJK: INDELING VOORAF AAN HET BEZOEK
Het Herinneringscentrum heeft kleine ruimtes. Per ruimte is plek voor (max.) 8 leerlingen.
Daarom zijn wij genoodzaakt te vragen de klas vooraf in 4 groepen in te delen. 
Als de klas al voorafgaand aan het bezoek in 4 groepen is ingedeeld, hebben de leerlingen  
meer tijd en ruimte om het programma te volgen. 

VIER THEMA’S: VLUCHTEN VEILIGHEID, VRIENDSCHAP EN VRIJHEID

VLUCHTEN
Families die, zonder afscheid te nemen van elkaar, op weg gaan naar een onbekende bestemming. 
Kinderen die van de ene op andere dag hun vrienden niet meer zien. 
Vluchten is niet iets uit het verleden. Ook nu zijn er wereldwijd duizenden vluchtelingen. 
Deze mensen verlaten om uiteenlopende redenen hun thuis, op zoek naar een veilige(r) plek 
en in de hoop op een beter leven. Vluchten is geen eenvoudige keuze. 

VEILIGHEID
De veiligheid van een gezin, een dak boven je hoofd, warmte, kleding, eten en drinken. 
Naar school gaan, bezig zijn met je werk, even sporten of samen naar de film gaan.
‘Gewone’ dagelijkse dingen die ongewoon worden als veiligheid wegvalt en je moet overleven.

VRIENDSCHAP
Vriendschap kan, naast familiebanden, een van de sterkste verbindingen zijn tussen mensen. 
In vriendschap deel je mooie ervaringen, interesses maar ook moeilijke situaties en verdriet. 
Als het even tegenzit, is het fijn als je de arm van je beste vriend(in) om je schouder voelt. 
Vriendschap betekent ontmoeting en het creëert blijvende herinneringen. 
Vriendschap verbindt mensen. 

VRIJHEID
In Nederland kun je zeggen wat je wilt, gaan en staan waar je wilt, maken wat je wilt, kiezen waar je 
wilt wonen, met wie je bevriend bent, welk werk je doet, wat je wel of niet gelooft en op wie je stemt. 
Vrijheid lijkt in Nederland vanzelfsprekend. 
Vrijheid is een belangrijk onderdeel van de cultuur en samenleving.
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LOCATIE EN START
U start in gebouw de Appelvink op het terrein van Het Apeldoornsche Bosch 
Deze locatie is tijdelijk ingericht voor de ontvangst van groepen. 
Hier kunt u jassen en tassen kwijt en volgt een 
introductie op het programma (ca. 5 minuten).

Vanaf de Appelvink gaan de leerlingen in groepjes 
naar het Herinneringscentrum (ca. 100 meter)
Zij volgen daar elk een ‘route’ die aansluit op 
het thema dat ze vooraf hebben gekozen.

Per klas zijn minimaal 2 (CODA) docenten als begeleiders nodig.
Duur: 60-90 minuten.

Aan het eind van het bezoek komen de groepjes weer 
bij elkaar in de Appelvink en delen zij hun ervaringen.
Aan de hand van de verzamelde informatie wordt 
een beeldverslag gemaakt: het V-Journal

BRONNEN VOOR DE DOCENT / MEER INFORMATIE:

Documentaire Veilig in het Bosch (2014)
www.youtube.com/watch?v=-sgfDQVdwRg

Audiotour Apeldoornsche Bosch (2018)
De tour is een mobiele website en geen app, is dus niet ter plekke te downloaden en te beluisteren
www.ab75.nl

Originele bewegende beelden (ook in kleur) van het Apeldoornsche Bosch in de jaren ’30.
Groninger Audiovisueel Archief (GAVA)
www.gava.nl/zoeken/mais/archief/?q=apeldoornsche+bosch

’s Heeren Loo- Groot Schuylenburg
www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/onze-woonzorgparken-wijken/groot-schuylenburg

Hannah’s reis – jeugdboek
www.hannasreis.nl/jeugdboek
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