
Vijf jaar geleden werd de cartotheek van Het Apel-

doornsche Bosch teruggevonden, met 1.576 namen. On-

derzoek gaf vervolgens zekerheid over de identiteit van

de slachtoffers van de ontruimingsactie in 1943. De lijst

werd bekendgemaakt op 21 januari 2013, tijdens de her-

denking die jaarlijks wordt georganiseerd door het Co-

mité Monument Apeldoornsche Bosch. Na zeventig jaar

werden de slachtoffers uit de anonimiteit gehaald.

Na de oorlog bleef er zorgverlening aanwezig op het ter-

rein van Het Apeldoornsche Bosch, maar niet voor Joodse

patiënten. Voor Joods-psychiatrische zorg werd uitgeke-

ken naar een geschikte locatie voor nieuwbouw. Die loca-

tie werd in de jaren vijftig gevonden in het zuiden van

Amersfoort, aan de Laan 1914.

LAAN 1914
In oktober 1935 besprak de gemeenteraad de verhuur

van ‘boschgrond nabij de Laan 1914’ aan padvinders. Nog

datzelfde jaar werd halverwege de laan een troephuis

voor padvinders van Troep I gebouwd. Uitbreiding op

deze locatie resulteerde al snel in drie ‘houten gebouwen
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Het kunstwerk is op 8 januari 2013 geplaatst op het ter-

rein van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Het is

afkomstig van de Sinaï-kliniek, een Joodse instelling voor

geestelijke gezondheidszorg en begeleiding van mensen

met een verstandelijke handicap. Het werd in 1960 in ge-

bruik genomen op het terrein van het voormalige Kamp

Amersfoort. Dat roept vragen op over het historisch be-

sef in de jaren vijftig, toen het kennelijk mogelijk was om

een Joodse instelling te bouwen op een terrein waar

Joodse gevangenen waren opgesloten, mishandeld en ge-

deporteerd of vermoord. 

Na een fusie in 1997 sprak men van het Sinaï Centrum.

De wortels van deze instelling liggen in het jaar 1909,

toen de Joods-psychiatrische inrichting ‘Het Apeldoorn-

sche Bosch’ werd geopend. Deze was tot 1943 gevestigd

aan de Zutphensestraat in Apeldoorn. Joodse geestes-

zieken werden hier verzorgd in een Joodse omgeving.

In april 2008 kwam het gebouw van het Sinaï Centrum

leeg te staan. Het klinische deel Amersfoort en de poli-

kliniek Amsterdam verhuisden naar Amstelveen. Twee jaar

later werd het gebouw gesloopt. Het kunstwerk dat deel

uitmaakte van de voorgevel werd verwijderd, opgeslagen

en gerestaureerd om op een later tijdstip te worden terug-

geplaatst.

Naast een herinnering aan het Sinaï Centrum benadrukt

het kunstwerk vooral de historische verbinding met Het

Apeldoornsche Bosch en het drama dat zich daar in 1943

afspeelde. 

HET DRAMA VAN 1943
In januari 1943 werd Het Apeldoornsche Bosch door de

nazi’s ontruimd. 1.069 Patiënten en 46 verpleegkundigen

werden naar een gereedstaande trein gevoerd, die hen in

de nacht van 21 op 22 januari naar Auschwitz-Birkenau

bracht. Daar werden zij direct na aankomst vermoord.
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Op het terrein van Kamp Amersfoort staat nu een reliëf van Lex Horn. Dit monument
is gewijd aan de Joodse geestelijke gezondheidszorg die 48 jaar lang op deze plek
werd geboden. Tevens herinnert het aan de vervolging van Joodse burgers gedurende
de Tweede Wereldoorlog.

Luchtfoto van 13 april

1945 (Foto: Speciale

Collecties, Bibliotheek

Wageningen UR).

EEN  H ISTOR ISCHE  VERB INDING  BEL ICHT

Nieuw monument
bij Kamp Amersfoort
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op stenen voet’. Het waren de troephuizen van Troep I,

II en III (Cay-Noya, Flehite en Impeesa).

In 1939 werden aan de Appelweg en aan de Laan 1914

barakkenkampen gebouwd voor de huisvesting van Ne-

derlandse gemobiliseerde militairen. Na de capitulatie

van het Nederlandse leger in mei 1940 werden de twee

barakkenkampen gevorderd, evenals een boerderij aan

de Appelweg en enkele woningen en de padvindersge-

bouwtjes aan Laan 1914.

In het voorjaar van 1941 werd het barakkenkamp aan de

Appelweg verbouwd tot Polizeiliches Durchgangslager

Amersfoort. Het barakkenkamp onderaan Laan 1914 werd

het onderkomen van SS’ers van Wachbatallion Nord-

West. Ook de drie troephuizen van de padvinders werden

verbouwd en ingericht voor de huisvesting van SS-bewa-

kings- personeel. Bij de boerderij aan de Appelweg ver-

zorgden gevangenen de varkens voor de keuken van de

kampbewaking. Rondom deze locaties werd een omhei-

ning van prikkeldraad geplaatst, waar de bewakers van

het Wach-batallion dagelijks hun rondes liepen.

Op de foto links geeft de stippellijn de prikkeldraadom-

heining weer. Linksboven de locatie waar in 1960 de Si-

naï-kliniek in gebruik werd genomen. De pijl markeert de

locatie waar het monument nu staat. 

VERSNIPPERING
Kort na de bevrijding werden de twee barakkenkampen

gebruikt voor de internering van collaborateurs. Kamp

Amersfoort functioneerde tevens als gevangenis voor

voormalige kampbewakers en als onderdak voor uit het

buitenland terugkerende gevangenen en dwangarbeiders.

Rond het kamp waren medewerkers van de Dienst Identi-

ficatie en Berging bezig met opgravingswerkzaamheden.

De troephuizen van de padvinders werden verkocht aan

de gemeente Amersfoort. Zo begon de versnippering van

het terrein waar de zwarte bladzijdes uit de geschiede-

nis van Amersfoort waren geschreven. De volgende ‘ver-

kavelingsactie’ vond plaats in augustus 1951. In de ge-

meenteraadsvergadering werd toegestemd met het voor-

stel tot het in erfpacht uitgeven van een perceel bosgrond

aan de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van

Dieren. Op deze plek verrees in 1952 een dierenasiel.

Twee jaar later verkocht de gemeente het naastgelegen

perceel met de drie padvindersgebouwtjes.

SINAÏ-KLINIEK
In 1954 werd van de gemeente Amersfoort een perceel

aan Laan 1914 aangekocht  voor de bouw van een nieuw

verpleeghuis. Op 4 februari 1958 meldde het Dagblad

voor Amersfoort: ‘De Centrale Vereniging voor de Joodse

Geestelijke Gezondheidszorg laat aan de Laan 1914 een

psychiatrische behandelings- en verplegingsinrichting

voor 78 verpleegden bouwen.’

In juli 1958 werd de eerste steen van de Sinaï-kliniek ge-

legd. Het gebouw was ontworpen door de Amsterdamse

architect L.H.P. Waterman en kon worden gezien als

schoolvoorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Gedu-

rende de bouw werden de troephuizen gebruikt als direc-

tiekeet, waarna ze zijn gesloopt. In september 1960 werd

de Sinaï-kliniek in gebruik genomen en op 18 oktober of-

ficieel geopend in aanwezigheid van koningin Juliana.

De verhuizing naar Amstelveen en de sloop van het ge-

bouw markeerden het einde van bijna vijftig jaar Joodse

zorg aan de Laan 1914. Het teruggeplaatste reliëf zal hier

blijvend aan herinneren, net zoals het verwijst naar het

drama van Het Apeldoornsche Bosch. De officiële ont-

hulling van het monument moet nog plaatsvinden.

De Sinaï-kliniek circa 

1960 met het monument

op de oorspronkelijke 

plaats (Archief Eemland/ 

foto: Weers, Paul

Plasmeijer).
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