
Wat buigt, breekt zelden

MUSEUMnieuws
De Vriend des Huizes 29
Deze Vriend bevat verhalen uit  
het verre en nabije verleden, 
nieuwsfeiten en toekomstplannen.  
Wij wensen u veel  leesplezier. 

Donderdag 10 mei: de  jaarlijkse 
dag van de ontmoeting; Oud 
Weezendag 2018. In en om het 
museum, in de feesttent en wan-
delend over het terrein waren de 
oud-Neerbosschers te vinden. Zij 
zijn niet alleen op zoek naar her-
inneringen, maar zij komen vooral 
om elkaar weer eens te zien. De 
onderstaande foto is gemaakt op 
Oud Weezendag 1900. Kijk ook 
naar de beeldimpressie op pag. 11.

Zondag 3 juni: een ontbijt in com-
binatie met de muziekvertelling ‘Ik 
wil wel naar Amerika’ en de opening 
van de expositie, alles onder de 
gezamelijke noemer  EMIGRATIE. 
Het thema valt binnen het 
erfgoedfestival ‘Over grenzen 
van Gelderland’, festivaldirecteur 
Dolly Verhoeven kwam naar het 
museum om via een slag op de 
‘Kop van Jut’ de expositie officeel 
te openen. Kijk ook op pag. 9.

Van ‘t Lindenhoutmuseum
Kinderdorp Neerbosch
Scherpenkampweg 58
6545 AL Nijmegen
www.vantlindenhoutmuseum.nl

1e zondag van de maand
12:00 tot 16:00 uur

 woensdag 10:00 tot 16:00 uur

groepen op afspraak

Oud Weezendag: 10 mei 2018

Open Monumentendag: 8 + 9 september

024 Geschiedenis: 19, 20 + 21 oktober

Van ’t Lindenhoutmuseum

De Vriend 
uitgave van het Van 't Lindenhoutmuseum l 2 x per jaar l no. 29 l juni 2018 

des Huizes
De Vriend des Huizes 29  gaat over.....
■	 	Een dag uit het leven van een  

wees, NSG leerlingen p. 2
■	 Wat de pot schaft! p. 4
■		De Verdieping p. 5
■	 Behouden is onderhouden p. 6
■	 Fokke Kijlstra  p. 7
■	 Leerrijk weekend, D. Verheijen p. 8
■	 Weestjes p. 2
■	 0ud Weezendag 2018 p. 11
■		Museumfamilie p. 12

AVG
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy 
wetgeving van kracht gegaan. Ons 
protocol staat als document op de 
museumwebsite.

TORENSPITS
Behouden is onderhouden 
Dit uiterste puntje van het gebouw is 
kwestbaar door zon, weer en wind. 
Door lekkages is houtrot ontstaan en 
ingrijpen is dus onvermijdelijk. (Kijk 
ook op pag. 6)

/

Mythisch met muziek

Met een ferme slag opent Dolly Verhoeven de expositie
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Hallo! 
Wij zijn Tessa, Charlotte en Graciël. Wij zitten in VWO 6 op het NSG Groenewoud en hebben voor ons profielwerkstuk onder-
zoek gedaan naar het basisonderwijs bij de Weesinrichting Neerbosch. We hebben hierbij gebruik gemaakt van verschillende 
bronnen die in het museum aanwezig waren, zoals de Weezen-Almanakken en Het Oosten. We vonden het een super interessant 
onderzoek en willen het Van ‘t Lindenhoutmuseum graag bedanken voor hun gastvrijheid en ondersteuning tijdens ons PWS!

Een dag uit het leven van een wees
We wilden graag een creatieve wending geven aan de uitwerking van onze informatie. We kwamen al snel met het idee om een 
dagboek te maken, een verhaal over het dagelijks leven in de weesinrichting. Hierbij wil ik u graag welkom heten in het leven 
van Gertruda ‘Greetje’ de Bruin. Ze is op het moment van het schrijven tien jaar oud en gaat naar de lagere school in de wees-
inrichting. Het verhaal zou zich moeten afspelen rond het jaar 1890. Ze schrijft graag in haar dagboek wanneer zij even wat tijd 
voor zichzelf krijgt. We hebben dit verhaal geschreven om mensen een beter en completer beeld te geven van het leven van een 
weeskind in de weesinrichting. In ‘Bewogen door kinderen. Een pedagogische geschiedenis’ van Anton van Renssen kwamen we 
een compleet dagrooster van de kinderen tegen, en aan de hand daarvan hebben we geprobeerd een fictief leven te creëren.

Een dag uit het leven van een wees
Tessa, Charlotte en Graciël, VWO 6-leerlingen op het NSG Groenewoud

Woensdag 4 april 1890

Het is kwart voor zes als de ochtend bel ons wekt. Ik zie Cor, 
mijn broer, niet wanneer we door de oudere meisjes uit het 
weeshuis worden begeleid naar de wasruimte. Daar kunnen 
we ons wassen met koud water. Ondanks dat de lente weer is 
aangebroken, is het ‘s ochtends vroeg nog erg koud buiten. 
Ik wrijf de slaap uit mijn ogen en denk terug aan de winter-
ochtenden waarop we mochten uitslapen tot zeven uur.

Wanneer we ons hebben gewassen lopen we naar de Weezen-
kapel, hier beginnen we de dag met een ochtendgebed. Ik zit 
naast Johanna, ze is acht jaar oud en vorige week aangeko-
men in het kinderdorp. Mevrouw Van ‘t Lindenhout heeft 

mij aangewezen als vriendinnetje om haar te helpen en haar 
een beetje de weg te wijzen.

Wanneer de kinderen voor het eerst aankwamen in de wee-
sinrichting kregen zij vanuit het bestuur een vriendje of 
vriendinnetje aangewezen. Dit was bedoeld om de kinderen 
te helpen een plek te vinden in hun nieuwe tehuis. Zo werd 
hen de weg gewezen, en werden ze geholpen om de gebrui-
ken van het weeshuis eigen te maken. Dit was bedoeld om de 
kinderen op hun gemak te stellen.

Na het ontbijt loop ik naar buiten, richting de slaapzaal 
waar mijn bed staat. Als ik daar aankom zijn er nog maar 
een paar meisjes in de ruimte. Ze ruimen hun spullen op, 
of pakken nog iets voor school. Bijna alle kinderen zijn nu 
buiten aan het spelen voordat de lessen beginnen, en de 
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< Schoolfoto, de leerlingen samen met meester van der Schuur.

ouderen zijn bezig met het opruimen van het ontbijt. 
Ik vind het fijn om dan eventjes in mijn dagboek te 
 schrijven. Eenmaal buiten zie ik Cor voor het eerst van-
daag. Het eerste wat hij doet is mij een nieuw boek over-
handigen wat hij op school had gevonden. “Deze moet je 
echt lezen, je zult versteld staan!” Hij vertelt mij ook, dat 
hij is uitgenodigd om te komen kijken in de drukkerij. 
Volgende maand wordt hij dertien, en als hij dit school-
jaar heeft afgerond is hij klaar met de lagere school. Hij 
mag dan doorstromen naar zijn vervolgopleiding. Cor is 
buiten school en zijn taken veel bezig met boeken lezen 
en verhaaltjes schrijven, daarom gaat hij in de leer bij 
de drukkerij. Hij hoopt dat hij daarna kan doorstromen 
naar een grotere drukkerij ergens in de stad zodat hij 
later zelf boeken kan gaan publiceren. 

“Als ik morgen naar de drukkerij ga zal ik meneer 
Louwerse vertellen over de vele boeken die ik heb gelezen! 
En ik zal wat van mijn verhalen meenemen zodat ze die 
kunnen lezen.” Ik knik. Cor is ontzettend zenuwachtig 
voor zijn gesprek, en als ik hem ga vertellen dat ik niet 
zo enthousiast ben over zijn laatste verhaal worden die 
zenuwen alleen maar erger. Ik mompel een ‘komtwel goed’ 
en pakte het boek aan.

Er wordt hier gesproken over de vervolgopleidingen bij de 
weesinrichting. Na de lagere school konden de kinderen 
voor veel verschillende beroepen op het terrein zelf opgeleid 
worden. Zo was er een bakker, een timmerman en dus 
een drukker. De timmerman leerlingen hebben bijvoor-
beeld ook geholpen bij de bouw van de Weezenkapel. Deze 
opleidingen waren vooral bedoeld voor de jongens van de 
weesinrichting. De meisjes werden meestal opgeleid tot 
dienstbode, en in enkele gevallen tot onderwijzeres.

Als de klok op het torentje op negen uur slaat, is het tijd 
voor de lessen om te beginnen. We zitten in een klaslokaal 
met meerdere klassen, omdat we eigenlijk met te veel zijn. 
Bij de lessen taal gebruiken we het boekje ‘De taalmeester’. 
We gebruiken deze bij het aanleren van grammaticale 
regels en woordenschat. Na een les die eeuwen leek 
te duren, is het tijd voor wat afwisseling. De volgen-
de les is  spelling. Tijdens de uitleg heb ik moeite om 
mijn  concentratie te vinden, ik merk dat ik veel uit het 
raam staar en dat mijn hoofd bij een heleboel andere 
 onderwerpen is dan het kofschip.

Bij de lessen taal werd er vooral gebruik gemaakt van de 
methode De Taalmeester. Geschreven door de heer F. Bruins 
en uitgegeven in het jaar 1877. Het boekje stond vol met 
taaloefeningen om zo de Nederlandse taal goed onder de 
knie te krijgen. Er zijn verschillende versies uitgebracht 
met andere tijden en vormen van grammatica. Zo was 
er een boekje speciaal voor het werkwoord, eentje voor het 
 zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord en 
nog veel meer.

Na het eten hebben we tot twee uur om nog buiten te spelen 
voordat de lessen weer beginnen.Als de klok op de toren 
aangeeft aan dat het bijna twee uur is, lopen alle kinderen 
weer richting de school. Ik neem plaats op de bank en pak 
mijn pen erbij. Vooraan in de klas staat een net geklede 
man met een bril, onze meester in rekenen. Rekenen vind 

ik een stuk interessanter en leuker dan spelling. Ik hou 
gewoon van cijfers, letters liggen me niet zo. Ik loop voor 
op de rest van de klas en de meester heeft me een boekje 
gegeven met nieuwe sommetjes, zodat ik zelfstandig ver-
der kan gaan. Na rekenles krijgen we muziekles voor iets 
meer dan een uurtje, gegeven door meneer Korfker. Het is 
een interessante les, maar het grootste deel van de klas is 
niet zo muzikaal dus het klinkt meer alsof er katten aan 
het vechten zijn.
 
Tijdens de lessen rekenen werd er vooral gebruik gemaakt 
van de rekenmethode van Hentschel-Rijkens, deze was 
uitgegeven in 1865. De rekenmethode was gericht op 
hoofdrekenen en het leren van de cijfers. Daarnaast maak-
te men ook gebruik van de rekenboekjes van A.L. Boeser 
uit 1868. Bij deze methode lag de focus op het toepassen 
van breuken, en het maat-, gewicht- en muntstelsel.

Muziekles was ook een belangrijk vak binnen de weesin-
richting. Meneer Van ‘t Lindenhout was van mening dat 
muziek en zingen ervoor konden zorgen dat de weeskin-
deren zich beter voelden. Er werd gebruik gemaakt van 
verschillende koperen blaasinstrumenten. Naast de lessen 
was er ook een muziekkorps, dat onder de leiding stond 
van de heer Götz. Zij oefende elke zaterdagochtend van 
negen tot elf uur.

Om vier uur is het schaftuur, dus verplaatst iedereen zich 
weer naar de eetzaal. Ditmaal krijgen we dunne boterham-
men belegd met wat margarine. Rond half vijf loop ik 
samen met Nel naar de verstel- en naaikamer waar we les 
krijgen in breien, stoppen en mazen. Johanna is pas kort 
geleden aangekomen in de weesinrichting en gaat nog 
niet naar de avondschool, dus deze lessen volg ik vaak 
samen met Nel, zij is hier al ongeveer net zolang als Cor 
en ik. De jongens leren niet breien, zij gaan rond deze tijd 
terug naar school om extra lessen te volgen zoals Frans en 
tekenen. Ik wil ook naar school en deze lessen volgen, ik 
heb helemaal geen zin om te leren breien. Als ik groot ben 
wil ik docent worden, en het liefst in rekenen, want dat 
ligt me goed. Ik wil niet ook maar naar de huishoudschool 
gaan, en dan dienstbode worden.

Elke donderdagavond was er een avondschool. Deze was 
vooral voor oudere leerlingen die een achterstand had-
den op hun leeftijdsgenoten omdat ze daarvoor nog 
geen  onderwijs hadden gehad. Daarnaast was er ook de 
 mogelijkheid voor extra lessen ter verdieping. Dit was 
 vooral bedoeld voor jongens die dit aankonden bovenop 
het normale lesprogramma. 

Na het avondmaal krijgen de kinderen die ouder dan acht 
jaar zijn nog een half uurtje om buiten te spelen. k spreek 
Cor nog even over zijn dag. Hij volgt nu Frans en kan al 
heel wat woorden schrijven. Ik probeer het gesprek een beetje 
levend te houden, maar mijn broer geeft al snel aan liever 
te gaan voetballen met zijn vrienden.

Ik zoek mijn favoriete plekje op onder de eikenboom en 
probeer mijn boek te lezen. Dit houdt me even bezig, maar 
al snel wordt ons vertelt dat de dag aan zijn einde is geko-
men. Iedereen gaat naar binnen en zich klaarmaken om 
naar bed te gaan. Morgen beginnen we weer vroeg.
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‘WAT DE POT SCHAFT’
Op de valreep van 2017, op zaterdag 9 december vond in Fort 
Lent de uitreiking plaats van de Gouden Gelderse Roos Erfgoed-
prijs. De tweede prijs ging naar het project  ‘Gelderse Smaken’, 
een samenwerking van acht kleine Gelderse musea rond voeding 
en gerechten. Daarin participeren wij met onze expositie ‘Wat de 
pot schaft’. Aan tafel op het kinderdorp  Neerbosch (1867-2000). 
Deze eervolle prestatie is het resultaat van onze betrokkenheid 
als partner bij Erfgoed Gelderland. Dit netwerkplatform voor 
collega-instellingen is bedoeld voor inspiratie, samenwerking en 
ondersteuning. Zeker als klein museum is het belangrijk om open 
te staan voor samenwerking met andere partijen voor projecten, 
exposities en gezamelijke subsidieaanvraag.

De expositie en het educatieproramma rondom ‘Wat de pot 
schaft!’ is in de kelder van het Van ‘t Lindenhoutmuseum.
De kelder biedt mogelijkheden en ruimte voor activiteiten. 
Aan de tafels zijn audiofragmenten te zien en te beluisteren, 
geuren zijn te raden evenals het raden waar een specifiek stuk-
je vlees zit. Ada, de nepkoe is te melken en regelmatig op de 1e 
zondag van de maand is de workshop boter maken.
Zelfs de ‘oude’ voedselkar met de kitjes zijn weer terug-
gekomen naar Neerbosch.

‘Wat de pot schaft! is een lang lopende wisselexpositie. Deze 
is nog te bezoeken tot eind 2019 tijdens de vaste openstelling, 
voor groepen op afspraak en natuurlijk voor scholen.
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<   Museumuitgave Wat de pot schaft! is tot stand gekomen in samenwerking met 
 historisch kookatelier eet!verleden. Bij elk hoofdstuk hebben ze een toepasselijk recept 
 toegevoegd. De uitgave is te koop in het Van ‘t Lindenhoutmuseum.

De Verdieping 2018
Lezingen bij het Van ‘t Lindenhoutmuseum
In de loop van het jaar organiseert het Van ‘t Lindenhoutmuseum 
een viertal lezingen. In deze serie geven deskundigen verdieping 
aan het verhaal van de Weesinrichting Neerbosch en de lopende 
exposities. De museumzaal biedt hiervoor een passende plek. 
Na de lezingen is er onder het genot van een drankje ruimte voor 
gesprek. Zie ook: www.vantlindenhoutmuseum.nl

Van ‘t Lindenhoutmuseum om 19:30 uur
entree lezing € 5,00 (geen pin aanwezig)
 
Een viertal lezingen

1. 23-02: Kleren maken ‘t kind - Bob Hermkens

2. 25-04: Wat de pot schaft! - Maria Driessen

3. 24-08: Emigratie Amerika - Dr. Hans Krabbendam

4. 17-11: Emigratie - 

Tijdens de lezing van Maria 
Driessen, 25 mei 2018
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De Weezenkapel is in 1882 gebouwd 
zonder torenspits (zie foto pag. 7).  
De gebroeders Houtman zijn op 
Neerbosch opgeleid tot timmerman  
en hebben daarna een goed lopend 
bedrijf in Den Haag. Negen jaar 
na de bouw van de Weezenkapel, 
als tegenprestatie voor hun goede 
opleiding, realiseren deze twee oud-
wezen in 1891 een heuse torenspits.

De jaarlijkse inspectie van het 
inmiddels rijksmonument wordt met 
zorgvuldigheid uitgevoerd door de 
Monumentenwacht Gelderland, met 
waarderingen van goed, matig en slecht.

De torenspits krijgt in het 
Inspectierapport 2017 een kwalificatie 
van ‘slecht’. De oorzaak is lekkage 
met als gevolg houtrot. Daar is actie 
op ondernomen. Het gebouw is in 
de steigers gezet, de schilders en de 
timmerman zijn aan de slag gegaan.

Als eerste is al het hout ontdaan 
van alle verflagen, zodat de houtrot 
daadwerkelijk zichtbaar wordt en 
duidelijk is waar de problemen zitten. 
De linkerfoto op deze pagina geeft het 
probleem goed weer.

Aangetaste ornamenten zijn opnieuw 
gemaakt. De foto rechtsonder laat 
zien dat er ook besloten is om twee 
staanders totaal te vervangen.

Inmiddels is er alweer een begin ge-
maakt met de schilderwerkzaamheden.

Behouden is Onderhouden
Van ‘t Lindenhoutmuseum 
Behoud en Beheer

Houtrot door lekkage

➞
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Ontwikkeling bezoekersaantal

1988, het eten wordt in kitjes 
naar de paviljoens gebracht

In 2000 trad hij toe als penningmeester van de 
Ds. G. Boerstichting. De stichting is eigenaar van 
het museum. Zeventien jaar lang heeft Fokke 
goede zorg gedragen en was hij medeverant-
woordelijk voor de ontwikkeling van het Van ‘t 

 Lindenhoutmuseum, hiervoor dank! Volgens de 
statuten zit zijn taak eind 2017 er op, maar als het 
aan Fokke gelegen had, was hij nog graag  gebleven. 
Zijn opvolger is Hans Begheyn, wij  wensen hem 
een warm welkom en goede samenwerking toe.

Fokke  
Kijlstra 
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Weekend, het perfecte moment om de schooltas opzij 
te zetten en lekker even niet bezig te zijn met school. 
Tenminste… dat zou je denken. Er zijn  namelijk ook 
kinderen die er juist voor kiezen om in het weekend 
in de schoolbanken te gaan zitten. Ik heb het over de 
leerlingen van de IMC Weekendschool uit Nijmegen. 
Deze kinderen volgen vrijwillig een lesprogramma 
van drie jaar waarbinnen zij kennis maken met uit-
eenlopende vakgebieden uit de wereld van cultuur, 
wetenschap en maatschappij. De Weekendschool 
heeft, naast het vergroten van het zelfvertrouwen van 
hun leerlingen, onder andere als doel om de toe-
komstperspectieven van hun leerlingen te verbreden 
en daarom gaan zij op bezoek bij professionals uit 
verschillende vakgebieden. Op zondag 25 februari was 
de beurt aan ons. Om 10:30 uur druppelen ongeveer 
20 leerlingen het Van ‘t Lindenhoutmuseum binnen. 
Ze gaan  vandaag meer leren en beleven tijdens het 
 lesprogramma ‘Kijkje in de keuken van Kok Knippers’. 

De groep zit klaar in de kerkbanken en nadat de 
docenten gecheckt hebben of iedereen er is, begin-
nen we met het kijken naar het introductiefilmpje van 
Gerrit en het Van ’t Lindenhoutmuseum. De kinderen zijn 
enorm geïnteresseerd in het verleden van de wezen 
en stellen een hoop vragen. Bij het bekijken van de 
maquette, lijkt het echt bij de leerlingen binnen te 
komen hoe groot het kinderdorp vroeger geweest is 
en wat voor een impact het kan hebben om niet meer 
thuis te wonen. Ze kunnen zich nauwelijks voor stellen 
dat er 90 kinderen op een slaapzaal lagen… Wat nou 
als er iemand enorm snurkt?

Daarna gaan we met z’n allen naar de kelder. Hier zijn 
allemaal verschillende speelse activiteiten rondom de 
keuken van Kok Knippers. Ieder groepje krijgt na een 

korte instructie een mandje met een schrijfplankje en 
een krijtje erin. Hierop schrijven ze bij iedere activiteit 
hun antwoorden. Zodra ze een spel af hebben, komen 
ze naar ons toe om te checken of ze het goed hebben 
gedaan en natuurlijk om de gewonnen oogst op te 
halen, want daar doen ze het voor! Zoveel mogelijk 
oogst verzamelen. De kinderen gaan direct enthousi-
ast aan de slag. Een groepje is druk in de weer met de 
Neerbosche-quiz. Hierbij krijgen ze een opdrachtenvel 
met vragen over de eetgewoonten en tafelmanieren 
op Neerbosch. Een ander groepje is de ruiktest aan het 
doen. “Iew mevrouw, daar kun je ons toch niet aan laten 
ruiken?!... Oh wacht het zijn speculaaskruiden.” 

Dan komt het eerste clubje langs met een ingevuld 
bordje. Ze hebben goed op de foto’s gezien welke keu-
keninstrumenten je gebruikt voordat je gaat koken en 
verdienen hun eerste stuk oogst. Ze kiezen een bosje 
radijsjes en die nemen ze in hun mandje mee. Een 
ander groepje is in de weer met het wegen van aard-
appelen voor buurvrouw Janny en weer op een andere 
plek wordt ‘Ada de koe’ gemolken. In het begin zit het 
meisje wat onwennig op het krukje, maar daarna heeft 
ze de smaak te pakken en al snel is de emmer vol. 

De kinderen zijn een uur druk in de weer met de 
verschillende spellen. Nadat er een clubje als win-
naar bekroond is, gaan we lunchen. De kinderen zijn 
heel behulpzaam. Twee meiden maken limonade, een 
jongen zet de glazen neer. Een ander groepje jongens 
gaat even naar buiten om de energie eruit te rennen. 
Daarna gaan we terug met zijn allen naar de kelder 
voor de laatste activiteit: zelf boter maken. 

Voor het maken van boter heb je echte spierballen 
nodig en omdat we er een wedstrijdje van hebben 
gemaakt, zit iedereen vol passie de potjes te schud-
den. “Is hij nu al klaar?” “Nog niet, je zult het horen zodra 
het een klontje is..” “En die van mij?” “Bijna! Zet ‘m op!” 
“En dan opeens... kloenk, “mevrouuuw! Ik heb hem!” 
De eerste leerling heeft de slagroom tot boter weten 
om te toveren en dan volgen al snel nummer twee en 
drie en ook de rest staat klaar “wij hebben hem ook, 
kijk kijk!” Zelf maken ze de boter schoon. Het klontje 
houden ze in de hand vast en spoelen het goed af 
met water. Daarna doen ze het in een bekertje en 
vergelijken ze de gemaakte boter met elkaar. De drie 
leerlingen die het snelst waren, krijgen een klein 
presentje en dan is het tijd om af te sluiten. Als be-
dankje worden Jacoline en ik zelfs beloond met een 
mooie kaars. Alle kinderen geven ons netjes een hand 
en dan vertrekken ze terug naar Nijmegen. 

Het was een mooie energieke dag. Leerzaam voor 
de kinderen, maar ook voor ons! Het was super  
om te zien hoe de kinderen zijn opgegaan in de 
 verschillende activiteiten en de tips die ze ons 
 hebben  meegegeven, nemen wij weer mee voor het 
 programma. Op die manier kunnen we blijven groeien 
en komen de  educatieve programma’s echt tot leven.

Leerrijk weekend
Dieuwertje Verheijen, museumdocent
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Vanaf 1840 komt een grote landverhuizing op gang in Nederland. De sociale en economische omstandigheden zijn slecht. 
Voor de weeskinderen van Weesinrichting Neerbosch is er steeds moeilijker een werkplek te vinden. Directeur en stichter 
Johannes van ’t Lindenhout kijkt daarom naar mogelijkheden voor emigratie naar Afrika en Amerika. 

Wie zijn die jonge pioniers? Hoe ziet hun reis eruit? Waar komen ze terecht, en wat maken ze mee? Zij schrijven veel 
brieven naar hun weesouders in Neerbosch. Wij zien en horen de verhalen van deze gelukszoekers van honderd jaar terug.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Programma 2018  
bij voorkeur inschrijven via info@vantlindenhoutmuseum.nl

zo 3 juni  Ontbijtconcert  €12,50
09:30-11:30 uur  Ontbijt en aansluitend het optreden van ‘Mythisch met Muziek’  
 Ik wil wel naar Amerika, spannende muziekvertelling voor jong en oud
12:00-16:00 uur Museum open voor publiek
13:00 uur    Opening door festivaldirecteur prof. Dolly Verhoeven ‘Over grenzen van Gelderland’ 

én het openingsritueel; een slag op de ‘Kop van Jut’.   
vr 6 juli  Optreden ‘Mytisch met muziek’ € 7,50   
19:00 uur Ik wil wel naar Amerika, spannende muziekvertelling voor jong en oud 
vr 24 augustus  De Verdieping (lezingenserie) € 5,00  
19:00-21:00 uur Lezing Dr. Hans Krabbendam, Emigratie naar Amerika in de 19e eeuw 
wo 17 oktober  Optreden ‘Mythisch met Muziek’ € 7,50 
15:00 uur Ik wil wel naar Amerika, spannende muziekvertelling voor jong en oud 
vr 23 november  De Verdieping (lezingenserie) € 5,00 
19:00-21:00 uur Lezing over emigratie    
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Op de galerij is de expositie te zien met persoonlijke verhalen van emigranten. Ook ziet 
u de reis van Johannes van ‘t Lindenhout naar Amerika. Met als attractie de ‘KOP van JUT’,  
de slag die hierbij gemaakt wordt, bepaalt het land van emigratie.

Zie voor meer informatie      
www.vantlindenhoutmuseum.nl
Volg ons op

m
uz

ie
kv

er
te

llin
g

Neerbossche landverhuizers rond 1900. Een nieuw leven in... 
Expositie op de galerij van het Van ‘t Lindenhoutmuseum 
3 juni 2018 - medio 2019

 

concerten
lezingen

expositie

Van ’t Lindenhoutmuseum
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VtLM 2018 WEESTJES

M  E    M  E N T    O    M O R I

WeezenkapelCONCERT 1 21 april 2018, Maqam, Adieu-Amor
 2 + 3  in de planning, op 17 en 18 november 2018 

Lustrumconcert Omnitet in de Weezenkapel

Terrein  Op het terrein Kinderdorp Neerbosch heeft Siem Ottenheim sinds 2018  
De Moestuin Neerbosch met meer dan 100 Oogstgenoten overgenomen van 
Hans Alink. Het project is breder getrokken, niet alleen De Moestuin Neerbosch, 
maar ook een Voedselbos Neerbosch, met een recente aanplant van ruim 3000 
bomen en struiken, een Voedselwaterbos en de Veehouderij Neerbosch. Een 
mooie uitdaging met veel potentie. Zie ook: www.eetmeerbosch.nl

Verwarring  Als je nietsvermoedend over de snelfietsroute tussen Nijmegen en Beuningen 
gaat, en als je niet goed oplettend langs het weiland fietst, denk je dat er koeien 
en kalfjes in de wei lopen, maar bij een betere blik zijn het schapen met hun 
 lammetjes, geen BOE, maar BÉH.

Stichting Memento Mori is opgericht door een drietal  bewoners 
van Kinderdorp Neerbosch in maart 2018. De stichting neemt het 
Weezenkerkhof Neerbosch over van de huidige eigenaar, project-
ontwikkelaar Neerbosch BV, dit gaat medio 2018 plaatsvinden.

Doelstellingen 
Weezenkerkhof Neerbosch, Nijmegen
■  Het bewerkstelligen van eerherstel van dit uniek stukje verborgen 

erfgoed, met inzet van verschillende participanten/subsidiënten.
■	 	De grafstenen van een grote aantal begraven kinderen op het 

kerkhof zijn niet meer zichtbaar. Het doel is om de verhalen van 
deze kinderen te achterhalen en het verhaal van deze kinderen 
weer te laten leven.

■	 	De staat van het kerkhof onderzoeken en verbeteren: 
groen, padenstructuur, grafstenen, hekwerk, poort en grafkelder.

■	Een beschermde status op het ‘Weezenkerkhof Neerbosch’. 

Hoofddoelen van Stichting Memento Mori zijn:
■	Samenwerken
■	 Inventariseren
■	Revitaliseren

De stichting kan haar doelen realiseren met steun en  
medewerking van participanten, vrijwilligers en vrienden.

Stichting Memento Mori 
Weezenkerkhof Neerbosch

correspondentieadres: 
Scherpenkampweg 69
6545 AL Nijmegen

mementomori1878@gmail.com
www.weezenkerkhof.nl
KvK-nummer 71278060
RSIN 858648210
banknr.   NL33 TRIO 03792029 99
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Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 2018 

Oud Weezendag

Vanaf 11:00 uur wordt u ontvangen in een gelegenheidstent voor het Van ’t Lindenhoutmuseum. Om 12:00 
uur wordt u welkom  geheten in de museumzaal door conservator Anne-Marie Jansen en aansluitend door 
Annet van Zon. Daarnaast is er podium voor oud Neerbosschers. 
 
Daarna is de lunch, waarna u de  mogelijkheid heeft elkaar te ontmoeten, rond te kijken in het  museum en 
herinneringen op te halen. Ook is er de mogelijkheid om een wandeling over het terrein te maken. Uiteraard 
kunt u nog een consumptie gebruiken. Om 15:00 uur sluiten de tent en het museum haar deuren en wensen 
we iedereen weer tot ziens.

Met hartelijke groet,
Annet van Zon, Raad van Bestuur entrealindenhout

adres: Van ’t Lindenhoutmuseum, Scherpenkampweg 58, 6545 AL Nijmegen

Oud Wezendag 2018
beeldimpressie

De jaarlijkse Oud Weezendag staat in het teken van de ontmoeting. Elkaar weer eens zien en spreken.
Oud Neerbosscher Geesje Doldersum vraagt aandacht voor de zieke en overleden Oud Neerbosschers,  
om ook stil te staan bij elkaars verdriet. 

Oud Weezendag 2018 verliep in een ontspannen sfeer, om 15:00 uur sluit de tent, maar niet iedereen voelt 
de behoefte om ook al weg te gaan, want dan is het echt voorbij, het moment toch nog even uitstellen.

  Annet van Zon Geesje Doldersum   Op zoek naar informatie bij  
oude Neerbossche foto’s
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Naast de Vrienden van het Museum zijn er ook 
bedrijven, instellingen en personen die het museum 
ondersteunen. We zouden niet zonder hen kunnen. 
Nieuwe exposities, onderhoud, verwarming, ver-
lichting en vele andere aspecten kosten veel geld. 

Het museum steunen kan op vele manieren; er 
zijn mensen die hun bijdrage heel tastbaar maken 
door allerlei werkzaamheden of onderzoek voor 
het museum of het archief te verrichten, maar ook 
door gasten te ontvangen tijdens de openstelling 
en te ondersteunen bij in- en rondleidingen of een 
historische wandeling over het terrein.

Maar gewoon een gift overmaken kan natuurlijk ook. 

IBAN NL 81 ABNA 0469557575 
t.n.v. Ds. G. Boerstichting (ANBI) te Nijmegen 
o.v.v. ′gift Vriend museum′ + betreffend jaar

Door minimaal € 25,- per jaar over te maken 
wordt u Vriend van het Van ’t Lindenhoutmuseum 
en ontvangt u dit fraaie blad.

www.vantlindenhoutmuseum.nl

Stand van zaken

MUSEUMFAMILIE
VRIJWILLIGERS
Eline Abbink afgestudeerd historica, is half november 
2017 gestart met een proefperiode als vrijwilligster bij 
het museum. Na de proefperiode werkte zij mee aan 
het onderzoek voor de nieuwe EMIGRATIE-expositie. 
Ondertussen was zij druk aan het solliciteren en zij  
had geluk, zij kreeg al heel snel een baan bij het  archief 
in Zutphen. Dat was pech voor het museum.

Daniëlle van der Meer heeft tijdens haar stage een  
onderzoek gedaan naar ’emigratie’. Haar stage zit erop 
en de expositie is inmiddels geopend. Tijdens opening 
gaf zij een uiteenzetting over haar scriptie. Daniëlle gaat 
niet uit beeld, zij blijft betrokken als museumdocent.

Dusty Jacobs meldde zich aan bij het museum, hij was 
op zoek naar vrijwilligerswerk, hij is breed inzetbaar. 
Dusty beheerst ook het Adlib-registratieprogramma.
Zijn voorliefde gaat uit naar ansichtkaarten, hij heeft 
als eerste de Neerbossche ansichtenkaarten gere-
gistreerd. Hij overlegt en werkt nauw samen samen 
met Susan Rijke, zij ontfermt zich al bijna twee jaar op 
deskundige wijze over de collectie- en fotoregistratie. 
Op Oud Weezendag keek hij succesvol samen met  
Oud Neerbosschers naar de archief-foto’s om meer 
informatie over de betreffende foto’s te verzamelen.

Bernard Versteeg was in zijn werkzame leven 
 conciërge. Hij heeft het museum een aantal weken 
praktisch ondersteund. Het werk viel hem fysiek te 
zwaar en hij besloot zelf om zijn taak te stoppen.
In de regel verbinden vrijwilligers zich een lange  
periode aan het museum, en in dit geval was het 
slechts van heel korte duur.

COLOFON
■	 redactie   Anne-Marie Jansen
■	 corrector Jan Brauer
■		gastschrijvers  Tessa, Charlotte en Graciël,  

drie leerlingen NSG-Groenewoud,
 Dieuwertje Verheijen, museumdocent
■		vormgeving  Anne-Marie Jansen 
■		druk  DPN-Rikken Print, Nijmegen

Van ’t Lindenhoutmuseum (VtLM)
Kinderdorp Neerbosch
Scherpenkampweg 58
6545 AL Nijmegen

info@vantlindenhoutmuseum.nl
www.vantlindenhoutmuseum.nl
T  06 30 84 82 38 / 024 379 03 29

reservering groepen en dossierinzage
■		a.jansen@vantlindenhoutmuseum.nl 
educatie
■		j.zilverschoon@vantlindenhoutmuseum.nl

Op zoek naar digitale informatie 
over de Weesinrichting Neerbosch:
Kijk op de zoekmachine  
van de KB /delpher:

- www.delpher.nl
- ga naar tijdschriften
- filter Het Oosten  
- en vul je zoekterm in
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