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In verband met de mogelijke herbestemming van deze woning is Hylkema Consultants te

Utrecht door de eigenaar om een bouwhistorische verkenning met waardestelling

verzocht. 

Voormalige hoofdonderwijzerswoning van het  Paedagogium

Achisomog (“mijn broeder tot steun”) dat onderdeel uitmaakte van

het vroegere Centraal Israelitisch Krankzinnigengesticht ‘Het

Apeldoornsche Bosch’.

1. Algemene gegevens.

Adres : Zutphensestraat 76, 7325 AA  Apeldoorn

Kadastraal nummer : : 

Juridische status : gemeentelijk monument

Bouwtype : éénlaags woning met schilddak en serre

Bouwjaar : 1935

Architect : Jac.S. Baars & Joh. Kortlang

Bouwstijl : Traditionalisme met functionalistische elementen

2. Korte geschiedenis.

De woning, een kleine villa, vormt een ensemble met drie grotere en één kleiner

paviljoen (het laatste is door brand verloren gegaan), waar Joodse kinderen met een

verstandelijke beperking of ernstige opvoedingsproblemen werden opgenomen. Dit

instituut functioneerde van 1925 tot 1943 en daarna van 1946 tot 1966. Het lag op het

terrein van het psychiatrisch ziekenhuis en vanaf 1935 was het gevestigd in deze

gebouwen. Ze zijn in 1933 ontworpen door de architecten Johannes Kortlang en Jacobus

Baars, in een traditionalistische stijl voorzien van functionalistische elementen. Dit laatste

is niet zo goed zichtbaar aan de woning, maar wel aan de paviljoens. Eerstgenoemde

architect ontwierp ook gebouwen van de instelling voor verstandelijk gehandicapten ‘s

Heeren Loo in Ermelo. De Joodse architect Baars ontwierp o.a. de twee synagogen in

Amsterdam-Oost. 

De woning werd in de genoemde periodes bewoond door de hoofdonderwijzer Philip

Fuldauer en zijn gezin. Op 21 januari 1943 werd Het Apeldoornsche Bosch ontruimd

door de SS. Bijna duizend patiënten en een vijftigtal personeelsleden werden in 40

veewagons naar Auschwitz vervoerd en hier direct na aankomst vergast. Een deel van de

personeelsleden en patiënten wist de dag ervoor onder te duiken. 
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In 1946 zette Philip Fuldauer zijn werk voort, aanvankelijk met 7 kinderen. Hij deed dit

tot 1966, toen het instituut opgenomen werd in het Sinaï Centum in Amersfoort. De

moord op zijn pupillen moet voor Philip Fuldauer en zijn omgeving een verbijsterende

en uiterst belastende ervaring zijn geweest. 

Terrein en gebouwen van Het Apeldoornsche Bosch werden verkocht aan wat nu de 's

Heeren Loo Zorggroep is, die er in 1952 Groot Schuylenburg, een christelijk centrum voor

mensen met een verstandelijke beperking, opende. In 1966 werden ook de grond,

gebouwen en enkele patiënten van het op het terrein gelegen Achisomog overgenomen.

De woning, gemeentelijk monument, staat nu al enige tijd leeg. De staat van onderhoud

is redelijk goed, maar de ontbrekende dakpannen kunnen de aanzet geven tot verval. Het

ontwikkelingsplan Groot-Zonnehoeve moet voor een nieuwe bestemming zorgen. 

Afb. 1   Schade aan het dak.
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3. Bouwkundige en architectuurhistorische beschrijving. 

Vrijstaande woning op vrijwel vierkante grondslag, met één bouwlaag onder een

schilddak met ruime overstek.

3.1. Exterieur.

Aan het exterieur is sinds de bouw niets gewijzigd. Alleen is in alle ramen dubbel glas

gezet, waardoor ze nu zijn voorzien van glaslatten. 

3.1.1. Gevels.

Het muurwerk bestaat uit spouwmuren, waarvan het buitenblad gemetseld is in Vlaams

verband (in elke laag, verspringend, afwisselend koppen en strekken, op de hoeken om

de laag een drieklezoor). Er is een standaard machinale baksteen toegepast. Op ong. 60

cm boven maaiveld is een laag van staande koppen gemetseld, zodat de visuele indruk

van een trasraam ontstaat. Het muurwerk is op staal gefundeerd. Onder het vloerniveau

zijn metalen ontluchtingsroosters met de hoogte van een baksteen aangebracht.  

Voorzijde. Deze gevel heeft drie venstervlakken. Rechts een driedelig venster, bestaande

uit drie naar buiten draaiende ramen en drie oorspronkelijk vaste bovenlichten, aan de

bovenkant afgesloten met een rollaag van staande koppen en aan de onderkant met een

houten vensterbank. Links daarnaast een erker met een vierdelig venster, bestaande uit

vier naar buiten draaiende ramen en vier oorspronkelijk vaste bovenlichten, bekroond

met uitkragend lijstwerk. Uiterst links een serre met aan deze zijde een driedelig venster,

bestaande uit twee naar buiten draaiende ramen met daartussen een vast raam en drie

oorspronkelijk vaste bovenlichten, bekroond met uitkragend lijstwerk.
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Afb. 2  Voorzijde.

Zijde met serre. Deze gevel heeft twee venstervlakken. Rechts een serre, met aan de

voorkant twee keer een tweedelig venster, bestaande uit twee vaste ramen en twee

oorspronkelijk vaste bovenlichten, met daartussen een tuindeur met boven glas en onder

een paneel. Bekroond met uitkragend lijstwerk. Voor de deur een gemetseld stoepje van

twee treden. Links twee losse, hoog geplaatste, enkele vensters, voorzien van een naar

buiten en naar boven draaiend raam, aan de bovenkant afgesloten met een rollaag van

staande koppen en aan de onderkant met een houten vensterbank. Rechts van het rechter

venster een moderne uitlaatpijp van een CV-ketel.

Achterzijde. In deze gevel bevindt zich rechts de achteringang van een halletje naar de

tuin. Deze wordt afgesloten met een met koppen gemetselde, zuivere boog. Hierboven

een buitenlicht. Voor de deur een gemetseld stoepje met trottoirtegels, op een gemetseld

paadje met trottoirtegels dat leidde naar de nu afgebroken stenen schuur. Het deurkozijn

bestaat uit een enkelvoudige houten stijl met voor de deur een profieltje en eindigt

onderaan met kalkstenen neuten, waartussen zich een kalkstenen dorpel bevindt. 
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De groen geschilderde deur is een opgeklampte deur met aan de onderkant een

lekdorpel. Het deurbeslag is niet origineel. Rechts van het midden een driedelig venster,

bestaande uit twee vaste ramen, die met een witte folie afgeplakt zijn, met daartussen een

aan de onderzijde iets korter venster en drie bovenlichten, waarvan er één na binnen

opengeklapt kan worden. Het venster wordt aan de bovenkant afgesloten met een rollaag

van staande koppen en aan de onderkant met een houten vensterbank. Links van het

midden een hoog geplaatst, driedubbel venster, met twee naar buiten draaiende ramen

en daartussen een vast raam, aan de bovenkant afgesloten met een rollaag van staande

koppen en aan de onderkant met een houten vensterbank. Links een los, hoog geplaatst,

enkel venster, voorzien van een naar buiten en naar boven draaiend raam, aan de

bovenkant afgesloten met een rollaag van staande koppen en aan de onderkant met een

houten vensterbank. Linksonder in de gevel is er een in baksteen gemetselde

kelderkoekoek.

Afb. 3  Zij- en achterzijde.
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Zijde met hoofdingang. In deze gevel bevindt zich in het midden de hoofdingang. Rechts

daarvan een los, hoog geplaatst, enkel venster, voorzien van een naar buiten en naar

boven draaiend raam, aan de bovenkant afgesloten met een rollaag van staande koppen

en aan de onderkant met een houten vensterbank. Links van de hoofdingang een

tweedelig venster, bestaande uit twee naar buiten draaiende ramen en twee

oorspronkelijk vaste bovenlichten, aan de bovenkant afgesloten met een rollaag van

staande koppen en aan de onderkant met een houten vensterbank. De hoofdingang

bevindt zich in een gemetseld portaal dat ong. een meter diep is. Dit wordt  aan de

bovenkant beëindigd met een zuivere dubbele boog, Deze boog bestaat uit koppenlagen;

de eerste loopt gelijk met de gevel en de tweede springt een halve steen terug. Waar zich

in het muurwerk de koppenlaag bevindt die een trasraam suggereert, is op de hoeken

een steen van zandsteen geplaatst, die een strek lang en een kop hoog is. In de uitsparing

van het metselwerk onder de dubbele boog is in de steen een inkeping gehakt. Het

‘trasraam’ daaronder heeft niet de uitsparing van het metselwerk boven de steen. Zo

ontstaat het beeld van een kapel en een biljoen. Voor de voordeur is een bakstenen stoep

gemetseld. Binnen het portaal bestaat deze uit concentrische rechthoeken in twee kleuren

en meer naar buiten uit lagen op hun kant liggende bakstenen. Het deurkozijn bestaat uit

een enkelvoudige houten stijl met voor de deur een profieltje en eindigt onderaan met

kalkstenen neuten waartussen zich een kalkstenen dorpel bevindt. De groen geschilderde

voordeur heeft eenvoudig stijl- en regelwerk en een lekdorpel. Het smalle vertikale raam

in de deur heeft de vorm van een hippodroom. Dit zou een grapje van de architect

kunnen zijn; de oorspronkelijke gebouwen van de psychiatrische kliniek bevinden zich

namelijk binnen een weg in de vorm van een hippodroom. De deurbel lijkt de originele te

zijn. In het portaal is een vertikale, zandstenen brievenbus gemetseld. Boven het portaal

bevindt zich een buitenlicht.
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Afb. 4  Voordeur met portaal.
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3.1.2. Dak.  

Het schilddak heeft bijna de vorm van en tentdak en een helling van ong. 45 graden; de

nok is krap een meter lang. Op de hoeken van de nok blokvormige zinken pilons. Het

dak is gedekt met rode opnieuw verbeterde holle pannen. De dakschilden hebben een

ruime overstek, die 45 graden schuin naar beneden loopt. Hij bestaat uit houten balkwerk

en delen. Hieraan hangt een zinken mastgoot aan beugels.

Op het voorschild staan twee dakkapellen met een tweedelig venster met naar buiten

draaiende ramen zonder roeden. De wangen zijn bekleed met oranje keramische tegels in

gepotdekselde rijen. De dakkapellen worden bekroond met uitkragend lijstwerk, identiek

aan dat van de serre en de erker op de begane grond. Boven deze dakkapellen bevindt

zich nog een derde, ter hoogte van de vliering. Deze bestaat geheel uit hout, is aan de

bovenkant voorzien van een zuivere boog, heeft aan de voorzijde geprofileerd lijstwerk

en is voorzien van een naar buiten draaiend raam. 

Hoog uit het linker zijschild steekt een gemetselde rechthoekige schoorsteen met drie

kanalen. De bovenste twee lagen kragen licht uit; op de schoorsteen bevindt zich een

metalen plaat op vier pootjes. Er is een dakkapel die identiek is aan de dakkapellen op

het voorschild.

Het rechter zijschild heeft een dakkapel die identiek is aan de dakkapellen op het

voorschild en linker zijschild.

Op het achterschild staat een grote dakkapel, die qua uitvoering gelijk aan de andere drie,

maar twee tweedelige vensters heeft, met daartussen een vast venster, gedeeld door een

horizontale roede (een functionalistisch element!).

3.2. Interieur.

Aan het interieur is vanaf de bouw nauwelijks iets gewijzigd. Het elektrische

schakelmateriaal is vernieuwd en er is een nieuwe CV-installatie, waarbij ook de

oorspronkelijke radiatoren zijn verwijderd. Opvallend zijn de zwartwit geblokte

tegelvloer, waarbij elk zwart en wit blok uit vier vloertegels bestaat, die vanaf de entree

doorloopt in de garderobe en het toilet, in de gang en in de keuken alsmede de bogen in

de open doorgangen op de begane grond. Bijzonder is dat de keuken is ingericht

overeenkomstig de Joodse reinheids- en spijswetten. De gehele afwerking (kozijnen,

lijsten, lijstdeuren en plafonds) is strak. Het meeste, eveneens strakke, metalen deur- en

vensterbeslag is origineel. Een aantal bovenlichten is na de bouw naar buiten draaiend

gemaakt. 
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3.2.1. De entree met opgang naar de kapverdieping, het portaal, het toilet en de gang.

Zoals gemeld is de afwerking hiervan strak en sober. Op ong. 70 cm hoogte loopt er over

de muren een planken lijst en aan de onderkant zit een rij zwarte tegels. De wanden zijn

wit gestuct, de deurkozijnen en lijsten zijn crèmekleurig geschilderd en de deuren

lichtgeel. Dit zouden de originele kleuren kunnen zijn, maar dat kan eerst via nader

onderzoek worden vastgesteld. Bij enkele ramen liggen er ook lichtgele tegels op de

vensterbank. De open doorgangen zijn voorzien van ronde bogen en in de gang zit een

nis, eveneens met een boog en met lichtgele tegels op de onderzijde. Onder deze nis is er

een uitsparing in de muur, waarin zich een radiator moet hebben bevonden.

Afb. 5   Entree.
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3.2.2. De ontvangstkamer, woonkamer en serre.

De ontvangstkamer (toegankelijk vanaf de hal) en woonkamer (toegankelijk vanaf de

gang) vormen een kamer-en-suite. Tussen de twee ruimtes bevindt zich aan beide zijden

de originele kastenwand met daartussen schuifdeuren. Van de kasten van de

ontvangstkamer zijn de deuren verwijderd. Op de hoogte van de kastenwand loopt er

rondom over de muren een smalle, houten lijst. De wanden zijn daaronder gestuct en

lichtgeel geschilderd en erboven wit, zoals ook het strakke plafond. De vloer is niet

onderzocht, maar is waarschijnlijk, net zoals die op de rest van de begane grond, van

beton en voorzien van vloerbedekking. De vensterbanken zijn gemaakt van lichtbeige

tegels. De kozijnen en deuren zijn crèmekleurig geschilderd. De serre is met een

onderbroken borstwering van de woonkamer gescheiden. Het muurwerk reikt tot ong. 70

cm en daarboven bevinden zich houten kozijnen.

Afb. 6   Kamer-en-suite.
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3.2.3. De keuken, de CV-ruimte, het halletje en de kelder.

Op de vloer ligt de tegelvloer die ook in de gang, de hal met opgang naar de

kapverdieping, de garderobe en het toilet ligt. De wanden zijn rondom tot op ong. een

meter hoogte wit betegeld. De onderste rij bestaat uit langwerpige, liggende, felblauwe

tegels. In één van de wanden bevindt zich een betegelde nis waarin een radiator

geplaatst is. In een andere wand is een houten keukenkast ingebouwd, met onder twee

paneeldeurtjes, daarboven een lade en hierboven twee glasdeurtjes bestaande uit drie

ruiten, gescheiden door horizontale roeden. Hiernaast een ruimte voor een fornuis, tot

bijna twee meter hoogte betegeld, afgesloten door een schouw. Het keukenblok beslaat

de hele buitenwand en is geheel wit betegeld. Het blad is oorspronkelijk van granito,

later is dit ingepakt in lichtbeige tegeltjes. De kastjes zijn aan de voorkant helemaal open,

gedeeld met een witte houten plank en hebben op ong. 10 cm een zwart tegelvloertje. Het

blad is voorzien van een breed metalen aanrecht met in het midden een vrijwel

rechthoekige spoelbak. Aan weerszijden van de spoelbak bevinden zich twee identieke

plekken  voor voedselbereiding, op het aanrecht en de aansluitende betegelde vlakken.

Boven de spoelbak zit een mengkraan, op een betegelde opbouw die afgedekt is met een

hardstenen plaat. Hierdoor is het middelste vaste raam korter dan de zijramen. Deze

laatste zijn ook vast en afgeplakt met een witte folie. De betekenis hiervan is niet

duidelijk. Op de bouwtekening uit 1933 staan twee naar buiten draaiende ramen

getekend. Eén van de bovenlichten kan naar binnen ingeklapt worden draaiend en

omdat het om de keuken gaat, is dit waarschijnlijk origineel. 

We hebben hier te maken met een inrichting overeenkomstig de Joodse reinheids- en

spijswetten. Nader onderzoek naar de betekenis hiervan is aan te bevelen.

Een halletje naast de keuken geeft toegang tot de achteringang en een technische ruimte,

waar zich een moderne CV-ketel bevindt. Deze ruimte is iets verdiept en wordt via drie

gemetselde treden bereikt. Dit is waarschijnlijk zo gedaan om het onverhoopt

leegstromen van de CV-installatie op te vangen. Achter een deur in de keuken wordt via

een houten trap toegang verkregen tot een ruime, betonnen kelder. In een kelderkoekoek

bevindt zich een dubbel raam. De naturel houten planken en kast lijken origineel te zijn.

Er is een houten luik naar een kruipruimte.
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Afb. 7   Keukenblad voor de gescheiden bereiding van eten.

3.2.3. De kapverdieping met vier slaapkamers, overloop, badkamer en zolderruimte.

Vanaf de hal geeft een gedeelde houten trap met een tussenniveau toegang tot de

kapverdieping. De houten trapleuningen zijn voorzien van bolvormige, bronskleurige

metalen houders. Op de overloop komen vier slaapkamers, een badkamer en een

zolderruimte uit. In deze laatste bevindt zich een houten trap naar de vliering. De

verdiepingsvloer bestaat uit een balklaag en vloerdelen. De aankleding van de ruimtes is

strak en sober, zoals op de begane grond. De kozijnen, vensterbanken en lijsten zijn

crèmekleurig geschilderd en de deuren lichtgeel. De trap naar de verdieping en de

overloop hebben dezelfde planken lijst. De overloop heeft een open doorgang met een

boog. De slaapkamers zijn voorzien van onder de kap ingebouwde kasten met een

lijstdeur en een wastafel met onderbouw en een spiegel met een boog. De

ouderslaapkamer heeft geen wastafel, maar heeft een deur naar de badkamer. De

badkamer is tot ong. 1,5 meter betegeld met crèmekleurige tegels. De onderste rij bestaat

uit langwerpige, liggende, helblauwe tegels. Op de vloer liggen lichtbeige tegeltjes;

hieronder bevindt zich waarschijnlijk de originele granito vloer. Er is een ligbad, een

wastafel en een toilet.
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3.2.4. De vliering.

Vanaf de zolderruimte op de verdieping geeft een gesloten, houten trap toegang tot de

vliering. Ook hier is de houten trapleuning voorzien van bolvormige, bronskleurige

metalen houders. Er is een balklaag met vloerdelen. De ruimte is geheel afgetimmerd met

naturel houten delen, ook de boog van de dakkapel. 

3. Waardering.

Het is duidelijk dat de woning zowel in cultuurhistorisch als in bouwhistorisch opzicht

van waarde is. In plaats van ‘van bouwhistorisch waarde’ is het hier eigenlijk meer van

toepassing te spreken van ‘van architectuurhistorische waarde’, omdat de woning

nauwelijks historische gelaagdheid heeft. Alleen aan de installaties en hier en daar aan

het deur- en raambeslag hebben vanaf de bouw vernieuwingen plaatsgevonden. Het is,

zowel binnen als buiten, een gaaf voorbeeld van de contemporaine traditionalistische

bouwstijl met een enkel functionalistisch element. De inrichting is strak en sober en

daarmee ook functionalistisch. Materialen en kleuren zijn zorgvuldig gekozen. Dit is een

kenmerk van het werk van de architect Johannes Kortlang. (Deze heeft de oorlog ook niet

overleefd omdat hij samen met twee zoons in maart 1945 vermoord is bij de

massafusillade als repressaille na de aanslag op de Duitse SS-er Rauter bij Putten.) 

De woning maakt deel uit van een onderdeel van de voormalige Joodse psychiatrische

kliniek ‘Het Apeldoornsche Bosch’. Destijds in de volksmond ‘de hemel van het

Apeldoornsche Bosch’ genoemd omdat het als instelling kennelijk een goede reputatie

had. Helaas wees de toekomst het tegenovergestelde uit. In de dertiger jaren van de 20e

eeuw werd hier een uitbreiding gerealiseerd ten behoeve van de opvoeding en

verzorging van kinderen met een verstandelijke beperking of ernstige opvoedings-

problemen, die voorheen in de kliniek waren opgenomen. Dit ‘Paedagogium Achisomog’

geheten instituut bestond uit drie grote, nog bestaande, paviljoens en één kleine, dat door

brand is verwoest, en de hoofdonderwijzerswoning van Philip Fuldauer, onder wiens

leiding het instituut stond. De gebouwen werden ontworpen door de architecten

Johannes Kortlang en Jacobus Baars, in de traditionalistische stijl met functionalistische

elementen die toen in zwang was. Het cultuurhistorische belang bestaat eruit dat de door

Fuldauer c.s. toegepaste behandelingsmethode voor die tijd revolutionair was en dat het

om Joods cultureel erfgoed gaat.

Het ensemble is door de gemeente Apeldoorn aangemerkt als gemeentelijk monument,

maar aanwijzing van de woning en mogelijk van de paviljoens als rijksmonument bij de

selectie van de jongere bouwkunst in de negentiger jaren van de 20  eeuw zou juister zijne

geweest.
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Omdat de woning zowel buiten als binnen een gaaf voorbeeld is van de

traditionalistische bouwstijl met  functionalistische elementen moet aan zowel het

exterieur als het interieur positieve monumentale waarde worden toegekend. Aan delen

van het interieur, die behoren tot het Joods cultureel erfgoed moet hoge monumentale

waarde worden toegekend. Het betreft de entree met trap, portaal, WC en gang en de

keuken, vanwege de doorlopende tegelvloer en de inrichting van de keuken. 

4. Bronnen.

Internet (mei 2017):

nl.wikipedia.org/wiki/Het_Apeldoornsche_Bosch

www.dutchjewry.org/drieluik/apeldoornsche_bosch/paedagogium_achisomog.shtml

Redengevende omschrijving De Voorwaarts 61, Apeldoorn (Zutphensestraat 76),

Gemeente Apeldoorn 2006
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5.1. Waarderingsplattegrond begane grond.

Blauw: hoge monumentale waarde

Groen: positieve monumentale waarde
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5.2. Waarderingsplattegrond kapverdieping.

Groen: positieve monumentale waarde


