
APELDOORNSE BOS (16/60/43) 
 
Hieronder volgt het complete kleine brondocument 16/60/43. We kennen alleen het oude 
dossiernummer - omdat we het document in 1988 met dit nummer aantroffen – en kunnen het nu 
niet meer traceren. De overige pagina’s komen uit twee andere documenten die wij later in hun 
geheel publiceren. Daaronder nog een verslag dat berust bij het NIOD voor de Joodse Raad 
Amsterdam; wij weten nu niet door wie dat is opgetekend. Mogelijk iemand van de Joodse Raad te 
Apeldoorn? 
 
 ‘Op 11 januari 1943 wordt Het Apeldoornsche Bosch bezocht door Hauptsturmführer Ferdinand Aus 
der Fünten, een hoge SS’er die de informele leiding over de deportatie van Nederlandse joden heeft. 
Dokter Lobstein leidt hem rond op het terrein en beantwoordt geduldig zijn vragen. Aus der Fünten 
vraagt hem om plattegronden en of er een station in de buurt is; Lobstein krijgt de indruk dat Aus der 
Fünten een locatie zoekt om meer joden onder te brengen. In werkelijkheid is deze man met zijn 
langgerekte gezicht en strakke zijscheiding op zoek naar een hersteloord voor zijn Waffen-SS-
mannen. Dit goed onderhouden terrein middenin de natuur, ver van de gevaarlijke kustgebieden; de 
mooie slaapvertrekken, werkplaatsen en bioscoopzaal; de witte zwanen die stoïcijns baantjes 
trekken door de vijver: het is perfect. Het enige probleem zijn de ruim duizend aanwezige joodse 
patiënten. Op 19 januari gelast Aus der Fünten de evacuatie van het gehele complex: het 
Apeldoornsche Bosch moet ‘Judenrein’ worden gemaakt’1 
 
Op diezelfde dag wordt een groot deel van de overgebleven2 Joodse inwoners van Apeldoorn naar de 
instelling overgebracht.3 De inrichting telt begin 1943 meer dan elfhonderd patiënten. Bijna 200 
personeelsleden vluchtten de avond voor de ontruiming, evenals circa 80 verpleegden. De hele 
inrichting wordt ontruimd onder leiding van Aus der Fünten van de Zentralstelle für jüdische 
Auswanderung (daarbij geholpen door Albert Konrad Gemmeker, de SS-commandant van Kamp 
Westerbork). De mensen worden in vrachtwagens naar de gereedstaande goederentrein gebracht. 
Deze rijdt vanuit Apeldoorn direct door naar Auschwitz-Birkenau.  
 
Rudolf Vrba is een van de vijf gevangenen die ooit uit Auschwitz is ontsnapt; hij staat op het perron 
als de trein uit Het Apeldoornsche Bosch aankomt en getuigt er later over in zijn boek Ik ontsnapte 
uit Auschwitz: ‘In sommige wagons was bijna de helft van de ingezetenen dood of stervende, meer 
dan ik ooit eerder had gezien. Velen van hen waren overduidelijk al een paar dagen dood, want de 
lichamen waren aan het ontbinden en de geur van rottend vlees stroomde uit de geopende deuren. 
Maar dat was op zich niet nieuw voor me. Wat me met afgrijzen vervulde was de staat waarin de 
levenden zich bevonden. Sommigen waren aan het kwijlen, imbeciel, als levenden met een dode 
geest. Anderen gingen tekeer, probeerden hun buren uiteen te rijten of zelfs hun eigen vlees. Weer 
anderen waren naakt, hoewel het ijskoud was; en boven alles uit, boven het gekreun van de 

 
1 Citaat uit artikel over de ontruiming in Vrij Nederland, 21 januari 2019. Hierin ook mooie zinnen over het 
dagelijkse reilen en zeilen in deze instelling voordat het drama zich er afspeelde, en mooie foto’s. Niet alleen 
het Apeldoornsche Bosch werd ontruimd, ook ‘Achisomog’, het Paedagogium voor zwakzinnige en moeilijk 
opvoedbare kinderen. Ook 300 personeelsleden moesten mee. Ten slotte zaten er in de gebouwen Joden die er 
dachten een veilig heenkomen te hebben gevonden. 
2 Zoals in Nijmegen was er ook in Apeldoorn op o.a. 17 november 1942 een razzia geweest. 
3 Het uiteindelijke bevel voor ontruiming kwam volgens Presser, Ondergang, deel 2, p. 324 uit Berlijn, van 
Eichmann, ‘die een trein van 25 wagons stuurde om de patiënten weg te voeren. Harster gaf deze - mag men 
zeggen: vererende? - opdracht weer via dezelfde Zöpf, een nuttig man, door aan Aus der Fünten (Harster: ‘Ik 
was van mening dat de Joden in Duitsland te werk gesteld werden’). Presser beroept zich hier weer op een 
ongepubliceerd rapport van Ben Sijes: ‘Adolf Eichmann und die Deportation der in den Niederlanden 
wohnenden Juden’, p. 34. 



stervenden of de wanhopigen, de uithalen van pijn en van angst, daar boven uit rees af en aan het 
geluid van wild, angstaanjagend en krankzinnig gelach.  
En toch, temidden dit gekkenhuis, was daar een sprankeling van beeldschone en onzelfzuchtige 
helderheid. Tussen de krankzinnigen bevonden zich verpleegsters, jonge meiden, hun uniformen 
gescheurd en vies, maar hun gezichten kalm en hun handen geen enkel moment nutteloos. Hun 
medicijntassen hingen nog over hun schouders en ze moesten vechten om overeind te blijven, maar 
gedurende die chaos hielden ze niet op met werken, troosten, verbinden, hier een injectie geven, en 
daar een aspirine.’ 4 
 
Patiënten en personeel werden ruw gescheiden en in vrachtwagens gejaagd. Mensen die probeerden 
weg te rennen, werden ter plekke doodgeschoten. Over wat hierna gebeurde, bestaan twee 
lezingen. Dr. Jacques Presser schrijft dat het hele transport onmiddellijk wordt vergast. Dr. Loe de 
Jong concludeert dat die stap wordt overgeslagen en de vrachtwagens rechtstreeks naar de 
gigantische vuurkuilen rijden, waarin de lijken uit de gaskamers worden verbrand. Daar worden alle 
patiënten levend in de vlammen gegooid, die worden gevoed met een lading hout en petroleum.  
 

En dan nog de plundering van de gebouwen nadien. Lees er Presser5 nog op na. Er is, niet door 
Presser vermeld, een Nijmeegse connectie. Vanaf november 1942 is een commando uit 
München bezig voorbereidingen te treffen voor het Lebensborn-project In Nijmegen, in het op 
29 mei 1942 6gevorderde Jezuïetenklooster aan de Houtlaan. De medische apparatuur daarvoor 
moet ‘kostenlos’ verkregen worden, aldus Karl Herfurth.7 Het moet gaan om ‘beschlagnahmtes 
jüdisches Besitztum’, schrijft hij aan Sollmann op 5 november 1942.8 Veel uit de huizen van 
weggevoerde Joden in Nijmegen is naar Berchmanianum gegaan, waaronder de inventaris van 
het Joods Ziekenhuis, dat gevestigd was in het huis van Josephine Gersons, St. Annastraat 69. Na 
de ontruiming van het Apeldoornse Bos is een groot deel van de inventaris daarvan naar 
Nijmegen gegaan, naar het Berchmanianum.9  
  

 
4 Rudolf Vrba wordt aangehaald in Vrij Nederland. Zie noot 1. 
5 Jacques Presser, o.c., deel 2, p. 322-333. Ook in Luijters, Schütz, Jongman: De deportaties uit Nederland, 
Amsterdam 2017, bevat een mooi hoofdstuk hierover. 
6 Zie o.m. RAN 2_11936 en 2_11901. 
7 Karl Herfurth (Halle, 30 april 1901) is de belangrijkste SS’er in Nijmegen, o.a. leidend bij de razzia van 17 
november 1942. 
8 Brief van Herfurth aan Sollmann 5 november 1942. ITS: L-Ordner 13, p. 196, aangehaald door: Georg 
Lilienthal, Das ‘Lebensborn e.V.’, ein Instrument nationalsozialistischer Rassenpolitik, Stuttgart/New York: G. 
Fischer, 1985; p. 181. Het ITS waarnaar Lilianthal verwijst (International Tracing Services) heet nu overigens 
Arolsen Archives. 
9 ‘We hebben na de bevrijding nog twee jaar moeten eten met bestek met de inscriptie van het Bosch’, zegt 

pater Brenninkmeijer later in het artikel van Hans Marijnissen, Heim Gelderland, in: Trouw, 25 mei 1996. 
 



 
 
Gemeentelijk Archief Nijmegen 16/60/43 
2 februari 1943. ‘We zien ons verplicht U te berichten dat in den voormiddag van 22 januari j.l. de patiënten 
van “Het Apeldoornsche Bosch”, van de Sanatoruim-afdeelingen Rustoord en Hannah en van het Paedagogium 
Archisomog met ons onbekende bestemming op transport zijn gesteld. De verpleging van patienten voor 
rekening van Uw Gemeente in de genoemde inrichtingen werd dus per genoemden datum beëindigd.’ De 
commissie van beheer. Mr. G. Parser, A.J. Mendes da Costa. 
                        



 
Gemeentelijk Archief Nijmegen 16/60/43 
Gemeente Nijmegen aan Commissaris der Provincie Gelderland. 12 februari 1943. ‘De volgende patiënten 
werden voor rekening dezer gemeente in genoemde inrichting verpleegd: A. van Geuns, E. Groen, B. Jacobs, C. 
Lion, A. Noach, H. Sarphtie.’  ‘afgedaan’ 



Ook de moeder van Bella Jacobs, Anaatje Meijler, werd er verpleegd, maar zij was daar al in maart 
1942 oveleden. Verder verbleef er nog, kennelijk niet voor rekening van de gemeente: Melanie 
Leven. Zie ook onze Namenlijst. 
 

 
 
Dossier: RAN 740_49 



 
 
Dossier: RAN 740_49 
De gemeente legt een concept-verklaring voor aan het Bestuur van de Inrichting. Op deze wijze kan een 
evenredig gedeelte van de gemaakte kosten worden gedeclareerd bij de Provincie. 
 

 
 
Nog een concept. 22 januari is de datum van de deportatie van alle verpleegden en personeelsleden; voor de 
correspondentie over het geld; zie ook: RAN 2_12061; voor de correspondentie over de ontruiming, zie ook 
dossier: ‘Apeldoornsche Bosch, ontruiming’ (ongenummerd). 
 
  



In een ander dossier (RAN 2_12061) zien we dat het voor het Bestuur van het Apeldoornsche Bosch onmogelijk 
is de precieze gegevens te verstrekken:  
 

 
 
 
’daar bij evacuatie van ons Gesticht “Het Apeldoornsche Bosch” op 21 Januari 1943 ook het geheele archief, 
boeken en administratieve bescheiden moesten worden achter gelaten en onze latere pogingen om alsnog 
deze documenten te mogen ontvangen niet tot het gewenschte doel hebben geleid, moet ik U tot mijn spijt 
mededeelen dat de door U verlangde verklaring niet kan worden afgelegd (...).’ 



  
 
Maar Hondius blijft aandringen: de verklaring moet er komen. 
 



 
 
NIOD 182 Joodsche Raad voor Amsterdam  
Inv. Nr. 264 o.a. overzicht (fotokopie) van de ontruiming van het “Apeldoornsche Bosch” 
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