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Centraal gelegen in het bos in ApeldoornOost 

stond een groot uitgestrekt wit pand. Het is 

tussen 1909 en 1943 de locatie voor een Joods 

psychiatrische instelling. In de instelling is 

uiteindelijk plek voor rond de duizend volwassen 

patiënten en honderd jonge kinderen, die door 

vierhonderd man personeel verzorgd worden. 

Het Apeldoornsche Bosch was modern voor 

zijn tijd. De patiënten volgden arbeidstherapie 

en konden ontspanningsactiviteiten doen. 

De mannelijke patiënten die in staat waren te 

werken konden aan de slag in werkplekken als 

de timmerwerkplaats en de schoenmakerij. 

Vrouwen konden werken, in huis en in de keuken. 

Voor de ontspanning waren er onder andere 

sportclubs en werden er films getoond. 

De verpleegafdelingen waren voor klassepatiën

ten en de kamers van het verplegend personeel. 

Een groot deel van de medewerkers woonde 

namelijk intern. Naast het pand en op het terrein 

stonden vanaf 1938 tien paviljoens: waar patiën

ten in sliepen, een synagoge, een werkgebouw, 

een wasgebouw en een ontspanningsgebouw. 

Binnen de paviljoens, die onderscheid maakten 

tussen onder andere mannen en vrouwen, 

waren diverse afdelingen. Zo was er bijvoorbeeld 

het vrouwenpaviljoen Lankhout. Hierin werden 

vrouwen met dementie verzorgd, die weer onder 

werden verdeeld over afdelingen op basis van 

hoe onrustig zij waren.

Het Apeldoornsche Bosch:

vluchten of blijven 
verzorgen?

Het bos in Apeldoorn is tussen 1909 en 1943 de locatie voor een 

grote Joodse psychiatrische instelling. De instelling, genaamd het 

Apeldoornsche Bosch, biedt op haar hoogtepunt plaats voor zo’n 

1500 psychiatrische patiënten en personeel. In de laatste jaren  

van de instelling vond er, midden in de Tweede Wereldoorlog,  

een verschrikkelijke gebeurtenis plaats.

tekst Marel van Andel | foto's CODA Archief Apeldoorn

ACHTERGROND
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WERK VERPLEEGKUNDIGEN

Hoewel de instelling bekendstond als het 

Jodenbos, werkten er niet alleen maar Joden. 

Ook christenen waren in dienst. Ze leefden met 

elkaar en dat bracht geen problemen met zich 

mee. Als de Joodse medewerkers sabbat had

den, konden de christelijke hun werk oppakken.

Het werk van verpleegkundigen was divers en 

wat je mocht doen, hing ook af van hoe lang 

je al in dienst was. Verpleegkundigen werden 

vaak intern opgeleid en daarbij begonnen ze in 

hun eerste jaar vooral met kamers soppen en 

schoonmaken. Ook werkten ze in de keuken, 

dronken ze ’s avonds thee met de patiënten 

en speelden ze spelletjes. Later konden ze dan 

gaan werken op de onrustigere afdelingen. Op 

vrije avonden en dagen was er vaak niet veel te 

doen voor verpleegkundigen, wel was er af en 

toe een filmavond en werd er veel gepingpongd.

BEGIN VAN DE OORLOG

Terwijl het leven in het Apeldoornsche Bosch 

begin jaren 40 vrij stabiel was, werden in 

Amsterdam de eerste stappen gezet in de 

Jodenvervolging. In de instelling werden 

ondertussen voor de verpleegkundigen nog 

examens gehouden en er werd feest gevierd 

als deze behaald werden. In Apeldoorn was het 

nog relatief rustig, maar ook daar begonnen er 

arrestaties van Joden plaats te vinden.

In 1940 kreeg het Apeldoornsche Bosch voor het 

eerst te maken met een bepaling die invloed had 

op de instelling. Het werd voor Joden verboden 

om te werken in openbare diensten, wat ervoor 

zorgde dat er in het Apeldoornsche Bosch een 

aantal nietJoodse verpleegkundigen vervangen 

werden voor wel Joodse verpleegkundigen. 

Toch heerste er daarna een redelijk gevoel van 

veiligheid, Het Apeldoornsche Bosch kreeg zelfs 

de bijnaam de Jodenhemel. De Duitsers zouden 

de instelling niet zomaar binnenvallen. Dat 

gevoel werd ook versterkt doordat er patiënten 

uit kampen als Westerbork terechtkwamen in 

Apeldoorn. De Duitsers hadden de instelling 

dus nodig.  →

Enkele verpleegkundigen van Het Apeldoornsche Bosch.  

Net als de Joodse patiënten droeg ook het Joodse personeel  

een Jodenster op hun kleding.
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Het was een dilemma:  
kon je als verpleegkundige je patiënten  
achterlaten om jezelf veilig te stellen  
van deportatie?

GELOOF GAAT EEN ROL SPELEN

Er veranderde veel in 1942. Een nieuwe regel 

schreef uit dat al het nietJoodse personeel dat 

in het Apeldoornsche Bosch werkte, ontsla

gen moest worden. Ruim een derde van het 

personeel moest weg en werd vervangen door 

Joodse mensen die Amsterdam ontvluchtten 

vanwege het risico tot deportatie. Zij hadden het 

idee dat de instelling veiligheid bood om dit te 

voorkomen.

Deze nieuwe bepaling zorgde ervoor dat de 

verschillen in geloof die er waren, maar geen rol 

speelden, plots wel een rol begonnen te spelen. 

Daarna kwamen er meer bepalingen die het 

verschil benadrukten, zoals het verplicht dragen 

van een Jodenster. Zowel de verpleegkundigen 

als de patiënten kregen een ster op hun kleding 

genaaid.

Door de steeds grotere dreiging van buitenaf, 

kwam er binnen de instelling een groter gevoel 

van saamhorigheid. Ondertussen groeide de Jo

denvervolging in de omgeving van de instelling. 

Fragment uit boek ‘Als ik wil kan ik duiken…’

13 juni 1941: brief van verpleegkundige Claartje van  

Aals vanuit het Apeldoornsche Bosch aan haar beste 

vriendin Aagje Kaagman, die in Utrecht woont. 

Lieve Aag,

Vanavond hoorde ik het ellendige nieuws dat ze 

in Amsterdam weer aan de gang zijn. Daarom 

kwamen De Vries zijn broer en een vriend hier 

’s avond logeren. Aag, ik ben als de dood dat de 

verloofde van mijn zusje ook opgepikt zal worden 

want hier zijn nog twee zusters wier broers ook zijn 

opgepikt. Erg hè? Ik heb in de courant gelezen dat er 

vijf slagers uit Utrecht gearresteerd zijn. Ik wou dat 

Vader me maar eens schreef.

Ik heb late dienst, dan moet je thee schenken en 

bij de dames zitten en een spelletje met ze doen. 

Ik heb ook piano voor ze gespeeld. Na tienen 

schakelen ze vanwege de bezuiniging het licht uit. 

Ik moet nog een rapport schrijven en een gebit 

schoonmaken. Morgenavond weer verder.

Een dikke zoen van Claas

Verpleegkundige Claartje van Aals
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Zo werden er in oktober 1942 65 Joodse inwo

ners van Apeldoorn naar Westerbork gedepor

teerd. Voor sommige verpleegkundigen in het 

Apeldoornsche Bosch was dit een reden om de 

Joodse instelling achter zich te laten. Ze waren 

bang dat de Duitsers toch zouden komen. Het 

was een dilemma: kon je als verpleegkundige 

je patiënten achterlaten om jezelf veilig te 

stellen van deportatie? En zou er in de instelling 

daadwerkelijk iets gaan gebeuren? Wat blijkt, is 

dat dit dilemma later nog veel sterker wordt.
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MEER JODEN ONDERGEBRACHT

Waar iedereen bang voor was, werd nog reëler 

vanaf januari 1943. De vernietiging van Joden 

richtte zich niet meer enkel op personen, maar 

ook op grote groepen. Het Apeldoornsche 

Bosch was zo’n grote groep. Een man komt op 11 

januari het terrein op om de directeur van de in

stelling te spreken. Hij stelt zichzelf voor als Aus 

der Fünten. Het lijkt erop dat het Apeldoornsche 

Bosch gaat dienen als plek waar Joden, die niet 

naar een kamp gestuurd worden, heen kunnen. 

De man vraagt om een plattegrond van het 

gebouw en het terrein. Dit deed mensen in de 

instelling aan de ene kant vermoeden dat zij 

veilig waren. Ze werden door de Duitsers immers 

ingezet als hulp. Toch was er ook argwaan en 

extra angst. De man had namelijk gevraagd of er 

een treinhalte in de buurt was. Een aantal dagen 

later komt er een tiental patiënten uit Wester

bork naar Apeldoorn. →

Boven: overzichtsfoto van het 

omvangrijke complex van Het 

Apeldoornsche Bosch. Inzet: een 

ansichtkaart met een afbeelding  

van het hoofdgebouw. 
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Lieve Aag,

Meiske schrik niet, maar vandaag gaan we foet-

sie. Waarheen weten we nog niet en wat er met de 

mensen gebeurt weten we ook niet. Het is een en 

al chaos. Ik zit op de gang te schrijven en ben idioot 

kalm.

Ik had juist deze week een babystelletje gekocht voor 

je en hoop dat ik nog de gelegenheid heb het weg te 

sturen met je textielkaart. Het zou natuurlijk heel erg 

zijn als ik je textielkaart niet meer terug kon sturen, 

maar ik zal zoveel mogelijk mijn best doen.

Aag, denk je eens even in: vijftienhonderd mensen – 

patiënten en personeel – worden maar zo wegge-

haald en je weet niet wat er met je gaat gebeuren. 

Het manuscript van de laatste brief 

die Claartje naar Aagje stuurde. De 

brief is later op de post gedaan door de 

overbuurman van de instelling. Claartje 

is naar Westerbork gestuurd en vrij snel 

daarna naar Auschwitz gedeporteerd. 

Op 5 februari 1943 is ze daar op 

twintigjarige leeftijd overleden.

COLLECTIE JOODS HISTORISCH MUSEUM, AMSTERDAM

Fragment uit boek ‘Als ik wil kan ik duiken…’

21 januari 1943: brief van verpleegkundige Claartje van Aals aan haar vriendin Aagje Kaagman. 

Haast de helft van het personeel is ondergedoken. 

We zitten nu op heel G met vijf zusters. Vannacht 

heb ik twee uur geslapen. Van drie tot vijf uur. Er 

slapen overal mannen boven en het is overal een 

zwijnekeet, dat snap je. 

Agie alles moet ik achterlaten, alleen het hoogst-

noodzakelijke kan ik meenemen. Wat zal er van ons 

worden? Het is net of ik dronken ben. Als ik wil kan ik 

duiken, maar ik voel me verplicht om met de mensen 

mee te gaan, want daar gaat je hart toch ook wel 

naar uit. En als ik Arno niet meer heb dan kan de rest 

me toch niets meer schelen.

Agie, ik schei er uit
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Twee dagen later wordt bekend dat heel 

Apeldoorn Jodenvrij gemaakt wordt. Zo’n tachtig 

Joden uit Apeldoorn kunnen dan nog onder

gebracht worden in het ontspanningsgebouw 

van het Apeldoornsche Bosch, dat zou immers 

niet geraakt worden, dacht men. Toch gebeurde 

toen waar alle bewoners voor vreesden. Een 

grote groep van zo’n honderd mannen stapte op 

woensdagmiddag 20 januari het terrein op. Ze 

waren van de Ordedienst uit Westerbork. Er was 

iets misgegaan in hun planning, de groep man

nen was te vroeg in Apeldoorn aangekomen, 

waardoor de plannen voor ontruiming duidelijk 

werden bij het personeel. De mannen dwongen 

de instelling hun onderdak en voeding te geven. 

Diezelfde dag waarschuwde de spoorwegamb

tenaar dat er een trein klaarstond, met plek voor 

meer dan 1500 personen. Toen werd het voor 

iedereen duidelijk: de instelling zou ontruimd 

gaan worden. 

Het dilemma van blijven of vluchten bereikte 

een hoogtepunt. Laat je je patiënten achter en 

ga je op de vlucht of neem je een enorm risico, 

maar blijf je bij de patiënten en mensen die 

ondergebracht waren in het ontspanningsge

bouw? De helft van het personeel koos ervoor 

de instelling te verlaten, samen met ongeveer 

tachtig patiënten. Het was voor de verpleegkun

digen zwaar om te vertrekken. Ze lieten zieke 

patiënten achter wetende dat zij meegevoerd 

gingen worden. Toch was er, ondanks het enor

me schuldgevoel, voor hen geen andere uitweg. 

Het had geen zin om te blijven. Anderen vonden 

het daarentegen juist hun plicht om met de 

bijna 1500 patiënten mee te gaan. Het personeel 

dat blijft, bereidt zich voor op wat komen gaat. 

Gezamenlijk maakten ze koffers klaar voor de 

patiënten. Kleding en medicijnen worden bij el

kaar gepakt en op de koffers worden de namen 

en geboortedatum van patiënten geschreven. 

Ook maakten ze honderden lunchpakketten. →

Het dilemma van blijven of vluchten  
bereikte een hoogtepunt 
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Verpleegkundigen van de afdeling met de meest 

onrustige vrouwen werden gedwongen mee 

te werken de patiënten de vrachtwagens in te 

krijgen. De verpleegkundigen moesten een kring 

vormen met de Duitsers en telkens werd er een 

patiënt in de kring gezet en moest de kring weer 

gesloten worden, zodat de patiënt niet meer weg 

kon. Vervolgens liep de hele kring de vrachtwa

gen in om de patiënt daarin achter te laten. Ook 

de afdeling met kinderen werd leeggehaald en 

ging mee met het transport. 

De vrachtwagens reden naar het station, 

waar de patiënten over werden gezet op de al 

klaarstaande trein. Patiënten droegen nog hun 

nachtjapon, waren naakt of in zaten in een 

dwangbuis. Waar in de instelling altijd ver

schillende afdelingen waren, werd nu iedereen 

door elkaar gezet: mannen, vrouwen, kinderen, 

lichtbeperkten en zwaarbeperkten. Het is een 

chaos en al snel zitten de wagons propvol. De 

deuren kunnen niet meer normaal dicht en 

moeten met kracht dichtgedaan worden, vingers 

en handen werden daarbij verbrijzeld. 

DE ONTRUIMING

De ontruimingsactie begint op donderdag 21 

maart. Onder leiding van de man die eerder de 

plattegrond had opgevraagd, Aus der Fünten, 

worden de patiënten van hun bed gelicht. Het 

argument: er is geen tabak meer, de boekbinderij 

is gesloten, dus de patiënten hebben hier geen 

werk meer. In Duitsland zou er genoeg werk zijn 

voor de patiënten. De directeur, dokters en het 

administratief personeel werden opgesloten 

en patiënten en verpleegkundigen werden van 

elkaar gescheiden. Met grote vrachtwagens 

werden patiënten opgehaald en naar het station 

gebracht. Verpleegkundigen wisten dat het snel 

voorbij zou zijn voor hen. Velen schreven hun 

laatste brieven aan het thuisfront. Ze werden 

gedwongen de patiëntenzalen op slot te doen, 

waardoor zij niks meer konden betekenen 

voor de patiënten. Er heerste een gevoel van 

onmacht. 

De patiënten werden hardhandig behandeld 

door de mannen van Aus der Fünten. Met 

geweld en geschreeuw werden ze gedwongen 

naar buiten te gaan. Te hard schreeuwende of 

tegenwerkende patiënten kregen een spuit en 

werden achterin een wagen gegooid. De ziekste 

patiënten werden op matrassen gelegd, die weer 

op elkaar gestapeld werden tot aan het plafond 

van de wagen. 

Verpleegkundigen en patiënten van Het Apeldoornsche Bosch. 
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De volgende ochtend was de hele instelling leeg 

op het personeel na. Zij werden samengebracht 

in de eetzaal. Daar werd door Aus der Fünten 

aangegeven dat vijftig man personeel mee zou 

moeten met het transport, omdat de patiënten 

niet zonder personeel konden worden meege

nomen. Zo’n twintig verpleegkundigen meldden 

zich vrijwillig, de overige dertig werden aange

wezen. Hen werd een veilige terugkeer beloofd. 

Allemaal werden ze naar het station gebracht, 

waarbij een deel werd onderverdeeld over de wa

gons met patiënten, de rest moest plaats nemen 

in een losse andere wagon. De trein vertrok naar 

een toen nog onbekende bestemming.

ONDUIDELIJKHEID

Later bleek dat de patiënten en begeleidende 

personeelsleden werden afgevoerd naar Aus

chwitz/Birkenau. Hoe de trein daar arriveerde, 

laat zien hoe vreselijk de reis was. In sommige 

wagons leefde de helft van de inzittenden nog 

maar. Bij het opengaan van de treindeuren werd 

maar een kleine groep verlost met de frisse 

zuurstof. Naar buiten kwam een stinkende walm 

van rottend vlees. 

Maar midden in deze monsterachtige setting 

was daar een relatief punt van rust: de ver

pleegkundigen. Tussen alle patiënten waren de 

jonge meiden druk aan het werk. Hun uniformen 

waren vies geworden en kapotgegaan. Ze moes

ten moeite doen om zelf overeind te blijven. Ze 

gaven injecties, medicijnen, ze verbonden en 

troostten. 

Wat daarna precies is gebeurd, is niet helemaal 

duidelijk. Uit verklaringen van overlevenden 

blijkt dat er patiënten waren die probeerden los 

te komen, zij werden neergeschoten. Sommige 

mensen zeggen dat iedereen direct vergast werd. 

Andere zeggen dat de gaskamers overgeslagen 

werden en dat de patiënten niet als vergast lijk 

werden verbrand, maar nog levend tussen het 

brandende hout en petroleum gegooid werden. 

In de kampadministratie werden 16 broeders en 

36 verpleegsters als gevangenen geregistreerd. 

Alle patiënten werden direct vermoord. 

De rest van het personeel, dat achter was 

gebleven in Apeldoorn, werd verteld dat zij in 

het ziekenhuis in Westerbork gingen werken. 

Er werd hen beloofd dat ze niet naar vernieti

gingskampen in het oosten gestuurd werden, 

maar later werd een deel alsnog van Westerbork 

naar Auschwitz vervoerd. Van de ongeveer 

honderd man personeel kwamen waarschijnlijk 

veertien mensen levend uit de kampen. Van het 

personeel dat de nacht voor de ontruiming was 

gevlucht of ondergedoken, overleefden ongeveer 

75 de oorlog.

Verpleegkundigen werden gedwongen 
mee te werken de patiënten 
de vrachtwagens in te krijgen

DOCUMENTAIRE ‘VEILIG IN HET BOSCH’

Alex Bakker en Erik Willems maakten in 2014, 

in opdracht van CODA, een documentaire 

over de ontruiming van Het Apeldoornsche 

Bosch. De film bevat interviews met getuigen 

van de ontruiming. Centraal staan vragen als 

‘Wat gebeurde er?’ en ‘Hoe hebben ver-

schillende mensen in en om de inrichting dit 

ervaren?’ Naast de ervaringen van werkne-

mers van Het Apeldoornsche Bosch komt ook 

het perspectief van de omwonenden in deze 

documentaire naar voren.
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