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Wat buigt, breekt zelden

MUSEUMnieuws
De Vriend des Huizes 30
Deze Vriend bevat verhalen uit  
het verre en nabije verleden, 
nieuwsfeiten en toekomstplannen.  
Wij wensen u veel  leesplezier. 
Afgelopen jaar stond in het teken 
van ontwikkeling en behoud. 
Nieuwe exposities en educatieve 
programma’s zijn ontwikkeld. 
Naast reguliere bezoekers vonden 
groepen en scholen de weg naar 
het museum. 

Tijdens het  WeezenkapelCONCERT 
van het lustrumvierende Omnitet 
is de museumzaal heel bijzonder 
uitgelicht (zie onderstaande foto 
en pag. 11).  
 
Dit jaar heeft ook groot onderhoud 
van het gebouw plaatsgevonden. 
En een deel van de collectie is 
gefotografeerd. 

We hebben nieuwe vrijwilligers 
welkom geheten. En daarnaast 
nemen museummedewerkers 
afscheid. Kortom weer een jaar  
vol beweging.

Van ’t Lindenhoutmuseum

De Vriend 
uitgave van het Van 't Lindenhoutmuseum l 2 x per jaar l no. 30 l dec. 2018 
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BIJNA 2019 
Geluk wensen 
De nieuwjaarswens namens het 
Van ‘t Lindenhoutmuseumteam 
is hieronder geplaatst.

Huidige exposities
In het Van ‘t Lindenhoutmuseum zijn verschil-
lende exposities te zien. In de museumzaal is dat 
de vaste expositie, onderverdeeld in thema’s. 
Op de linkergalerij is een schilderijenserie te 
zien, gemaakt door de oud Neerbosscher Albert 
Majoor. Aan de rechterzijde is de expostie over 
emigratie rond 1900 van zo’n 100 Neerbossche 
jongeren. Daarnaast is in de kelder de expositie 
‘Wat de pot schaft!’. Over voedsel telen, bereiden 
en eten. Kortom, genoeg te zien en te beleven.
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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: 30 mei 2019
Open Monumenten: 14-15 sept. ‘19
024 Geschiedenis: oktober 2019
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‘Eén gebouw was er op mijn dorp, dat mijne grootste 
 bewondering wekte. Dit gaf mij de indrukken, die mij het  
eerst met liefde voor de bouwkunst vervulden. Dat gebouw 
was de hooge kerktoren van Beuningen. Zulk een toren als  
deze was er in de geheele wereld niet te vinden, dacht mij.’

Ik lees dit in de autobiografie Bladzijden uit mijn leven 
van Johannes van ’t Lindenhout uit 1900. Hij kwam uit 
Beuningen, was een boerenzoon die zelf nooit boer 
werd en hij schreef. Tot zover de overeenkomsten. Van 
’t Lindenhout staat vooral bekend als oprichter van 
Weesinrichting Neerbosch.

Over de kerktoren raakt hij niet uitgepend. ‘Ik heb er 
dikwijls naar staan kijken, en mij verbeeld dat hij al hooger 
en hooger werd, en wanneer dan aan de tegenovergestelde 
zijde een bui van donkere wolken aan kwam drijven, dan 
trilde mijn hart van vrees, dat zij tegen den mooien toren 
zouden botsen en hij daardoor omver zou vallen.’

Het is vooral de haan bovenop de toren die in zijn jeugd 
de aandacht trekt. Zijn vader vertelt hem het verhaal 
dat er vlak voor zijn geboorte een storm woedde  
waarbij het gebouw scheef zakte. Ze hadden ’m recht-

Kerktoren
Willem Claassen

Op de voorgrond de protestantse kerk uit Beuningen. Op de  
achtergrond de torens van de rooms katholieke Corneliuskerk.  
Foto: A-M Jansen, 2018

gezet en bij die gelegenheid de haan er afgehaald. De 
 leidekkers droegen hem op hun rug door het dorp en 
alle boerenmeisjes werden uitgenodigd om er overheen 
te springen. Dan konden ze voortaan zeggen dat zij over 
de haan van de kerktoren waren gesprongen.

Het moedigt me aan om weer eens naar de kerk te 
gaan. Voor de ingang tuur ik naar boven en probeer 
te voelen wat Van ’t Lindenhout, een protestant nota 
bene, als klein jochie voelde. Er staat geen wind, er zijn 
geen wolken en de toren wil maar niet groeien, hoe 
hard ik mijn verbeelding ook laat werken. 

Maar de goudkleurige haan staat trots te blinken in de 
zon. Verderop schrijft Van ’t Lindenhout: ‘(...) ik heb al 
vroeg begrepen, dat er niets veranderlijker is in de wereld 
dan kerken, en het dus gevaarlijk is, daar zijne hoop op te 
stellen.’ In Beuningen was de kerk toen al minstens vijf 
keer opgebouwd en afgebroken.

Het doet me denken aan Afferden, Puiflijk, Deest, 
 Horssen en Batenburg, waar de kerken de afgelopen 
jaren een voor een werden ontmanteld. Twee zijn er 
verkocht en in de andere drie vinden geen vieringen 
meer plaats, daar is het alleen nog de vraag wanneer 
ze in de verkoop gaan. Ook ik durf van de Beuningse 
kerk niets te verwachten.
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Gulle schenker ds. G. Boer 
Op 21 oktober1829 ziet Gerrit Boer, geboren te Urk, 
het eerste levenslicht. Hij wordt dominee met een lang 
werkzaam leven op verschillende werkplekken. Zoals op 
zijn graf op de Gemeentelijk Begraafplaats Koningsvaren te 
Ermelo geschreven staat, was hij ’62.JAREN.BEDIENAAR.
VAN.HET.EVANGELIE. BIJ.DEN.NED.HERV. GEMEENTEN. 
…PERNIS… OUDENKERK A/D IJ  URK & ERMELO’.

De grafsteen laat ook een viertal namen van instellingen 
zien; Burgerweeshuis te Haarlem, Weesinrichting 
Neerbosch, Martha Stichting en Valkenheide. Deze namen 
staan vermeld, omdat ds. G. Boer bij overlijden een grote 
nalatenschap heeft en hij deze schenkt voor de opvang van 
behoeftige kinderen.

Nieuw kerkhof in Ermelo 
De eerste begraving op de Gemeentelijk Begraafplaats 
Koningsvaren, op voormalig heidegebied, vind plaats in 
januari 1917. Van Gerrit Boer is lang gedacht dat hij in het 
eerste graf rust, maar het begraafregister van Ermelo laat 
zien dat hij de tweede is. Ds. G. Boer overlijdt op 5 januari 
1917 en zijn begrafenis volgt op 9 januari. Zijn grafsteen 
 onderscheidt zich in vorm, maat en decoratie van de  andere 
stenen op het kerkhof. In die tijd gelden strenge regels, met 
als vaste norm sobere graven.  

Oprichting Ds. G. Boerstichting 
Waarom deze aandacht voor ds. G. Boer? Naast dat 
hij  dominee is, is hij ook een vermogend man. Uit zijn 
 nalatenschap schenkt hij o.a. de Weesinrichting Neerbosch 
een boerderij, genaamd Boer en Lust. En hij bedingt dat 
jaarlijks op zijn verjaardag de Neerbossche kinderen 
getrakteerd worden op krentenbrood en chocomel.  

In 1950 richt de Weesinrichting Neerbosch /Lindenhout-
stichting een financiële stichting op. Op zoek naar een naam 
voor de stichting is gekozen om de stichting naar de groot-
ste schenker te vernoemen. En daarmee  
is de Ds. G. Boerstichting een feit. 

De rol van Ds. G. Boerstichting 
De stichting heeft als doel om financieel 
bij te dragen aan projecten ten gunste 
van kinderen wereldwijd. In 1985 koopt 
de Ds. G. Boerstichting de Weezenkapel. 
In 1999  is er een herstemming, het Van ’t 
Lindenhoutmuseum verhuist naar de kapel. 
De Ds. G. Boerstichting wordt eigenaar 
van het Van ‘t Lindenhoutmuseum. 
Zij beheert het monumentale gebouw, 
de collectie en de historische documentatie. 
De stichting is verantwoordelijk voor het 
beleid van het museum.

Anne-Marie Jansen 

Foto’s: A-M Jansen, 2018
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www.vantlindenhoutmuseum.nl

Kitty de Zwerfkat! Opdrachtkaart 1 Versieren 
Vraag aan de leerlingen: 
Als je jarig bent, hoe ziet jouw huis er dan uit? Laat de leerlingen even vertellen  
over de slingers, ballonnen, taarten, noem maar op! 

Vertel en leg uit: 
Bij een verjaardag horen slingers. Bij jou thuis hangen slingers in alle kleuren van  
de regenboog. Laten we hier ook slingers maken voor Kitty de Zwerfkat! 

Vertel de leerlingen: 
Op het kinderdorp is een grote boekenwinkel. Alle boeken die ze hier verkopen 
 worden gemaakt op het kinderdorp. Maar vroeger hadden ze nog geen computers 
en printers. Deze boeken werden allemaal met de hand gedrukt. Om al deze boeken 
te kunnen maken, heeft de winkel een letterkast. Dit is kast vol met letters in alle 
soorten en maten: grote en kleine, van hout en van ijzer. Met al deze letters kun je 
woordjes en zinnen maken. Daarmee maak je liedjes en verhalen of schrijf je leuke, 
gekke of soms droevige berichten. Maar met deze letters kunnen we ook een mooie 
slinger maken voor het feestje van Kitty de Zwerfkat. 

Ieder kind krijgt krijgt een vel, waar ze met behulp van letters en drukstempels een 
poppetje op stempelen. Al deze blaadjes vormen later de slinger. 

Aan het eind hang je de slinger op. 

Vraag aan de leerlingen: 
Is het mooi geworden?

Kitty de Zwerkfkat
opdracht 1

Pop-Up museum 
‘De opstandige Nijmegenaar’
Op vrijdagavond 19 oktober is het weekend van 
024geschiedenis 2018 geopend in de Stevenskerk met een  
vol programma, gepresenteerd door de Ridders van Gelre.

Het Pop-Up museum is een onderdeel van de 024geschiedenis. 
Met als thema de rebelse geschiedenis van Nijmegen. Een 
aantal Nijmeegse protesten wordt getoont. De expositie loopt 
van 30 september tot 20 oktober 2018 in de Mariënburgkapel, 
hartje Nijmegen. 

De expositie kijkt terug naar de diverse opstanden die in het 
verleden van onze oude stad hebben plaatsgevonden. Begin-
nend met de Bataafse opstand, eind 69 komt het bij Nijmegen 
tot een treffen tussen de Bataven en twee Romeinse legioe-
nen. De Romeinen delven het onderspit, omdat de Bataafse 
huurlingen in het Romeinse leger massaal overlopen naar de 
Bataafse kant. Een Romeins ijzeren gezichtsmasker dat tijdens 
de Bataafse opstand is weggegooid. Een andere archeologi-
sche vondst is het skelet van een soldaat, die door drie kogels 
is gestorven tijdens de 80-jarige oorlog.

De jongeren gingen nadenken over de bestaande machts- 
verhoudingen. Ze daagden de gevestigde orde uit en droomden 
van vernieuwing in de samenleving. De ‘roerige’ jaren zestig en 
zeventig zijn tijden van protest, vernieuwing en  revolutionaire 
alternatieven. 

De expositie eindigt met de bezetting van een woongroep op 
Kinderdorp Neerbosch. De jongeren willen meer vrijheden en 
gaan in discussie over de regels rondom dansen, roken, sex en 
de nog steeds verplichte kerkgang! 

Het Pop-Up museum over de protestgeneratie 
van de jaren ‘70 gaat over:
■ Studentenrellen
■ Bezetting Honig en Actieplan
■ Opstand Jeugdzorg

Het Pop-Up museum is een initiatief van: 
Van ‘t Lindenhoutmuseum, Museum het Valkhof,  
Historie Rijk Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen, De Bastei, 
Archeologie Gemeente Nijmegen, Het Gilde, Werkgroep 
Oorlogsdoden Nijmegen, Velorama, Numaga en GSVexcalibur.

Kinderdorp Neerbosch, op de voorgrond de honingraatpaviljoens uit 
1970, bedoeld als gezinsvervangend wonen. Op de achtergrond de 
toren van de Weezenkapel, het huidige Van ‘t Lindenhoutmuseum.

Kitty 
de zwerfkat
educatie

Dit educatieve programma is ontwikkeld voor 
groep 1 en 2 om leerlingen gebruik te laten 
maken van hun zintuigen, zowel voelen, ho-
ren als zien. Maar het is ook bedoeld als een 
eerste positieve ervaring met een museum. 
Daarnaast leren ze begrippen rondom erfgoed 
herkennen, zoals vroeger, oud, bewaren, van 
jezelf, van iedereen. Het museumbezoek werd 
door de kinderen als een feestje ervaren.
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Bloembakken 

Collectie-registratie
De collectie-registratie van museum- 
objecten gebeurt in het daarvoor be-
stemde programma Adlib. Susan Rijke 
is daar vanaf medio 2016 de stuwende 
kracht achter. Hiervoor is zij één dag per 
week verbonden aan het museum.

Alle objecten, waaronder ook de foto-
collectie wordt bekeken en nauwkeurig 
beschreven. Bij een goede beschrijving 
hoort ook een informatieve foto.

Collectiefotografie 
Erfgoed Gelderland heeft zes jaar ge-
leden een coöperatie opgericht voor de 
Gelderse musea. Zij werken ook nauw 
samen met Provincie Gelderland. Dit jaar 
heeft de Provincie geld ter beschikkig 
gesteld om collecties professioneel te 
laten fotograferen. De diverse  collecties 
zijn ook digitaal te bekijken via www.
collectiegelderland.nl

Op 20 en 21 november bezocht fotograaf 
Hans Wijninga het museum. Op dinsdag 
zijn hoofdzakelijk de 3D-objecten  
gefotografeerd, de dag daarna kwamen 
de schilderijen aan de beurt. Na twee 
dagen intensief werken is een deel van 
de collectie gefotografeerd en staat alles 
weer terug op de vaste plek.

  De bloembakken kampen met 2 problemen:
■  De grote bakken tegen de voorgevel, aan weerzijden van  

de voordeur veroorzaken vochtdoorslag in de hal. 
■  Zoals alle buxussen in Nederland en België, zijn deze  

ook hier opgepeuzeld, dan is de tijd voor herplanting.
Vochtdoorslag in de hal Coating tegen vochtdoorslag 

Tijd voor herplanting, het is de struikkamperfolie (Lonicera nit. Maigrun’) geworden, wintervast en altijd groen.

	➞

- - - - - - - - 	➞
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Van ’t Lindenhoutmuseum

In maart 2018 is de steiger 
opgebouwd. Zowel de 
torenspits, de hoofdingang 
als de kelderingang zijn dit 
jaar onder handen genomen. 
 
Het hoofdprobleem is 
houtrot door lekkage.  
Het project is recent in 
november afgerond.

Zorgvuldig en met 
enhousiasme is gewerkt  
aan deze omvangrijke klus.

De mannen van aannemer 
Jan Bos waren vindingrijk. 
Bij de problemen is gekeken 
naar de oorzaak en dat is 
aangepakt en opgelost.

Als afsluiter zijn de 
buxussen in de bloembakken 
vervangen (zie pag. 5), zo 
klopt het totaalbeeld weer.

Rob en Mark van de 
Monumentenwacht 
Gelderland zijn onlangs 
geweest voor de jaarlijkse 
inspectie. Het afgeronde 
project kon ook hun 
goedkeuring wegdragen.

Wij zijn blij dat het naar 
ieders tevredenheid is 
afgesloten.

Project 2018 
is afgerond
Behoud en Beheer
■ Houtrot door lekkage: 
 - torenspits
 - kelderingang
 - hoofdingang
■ Schilderwerk

➞
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Op 1 mei 2016, op de dag van de arbeid start 
Jacoline als educatief medewerker bij het Van ‘t 
Lindenhoutmuseum. Met als hoofdopdracht om de 
museum-educatie op de kaart te zetten.

Haar taak is om constructieve programma’s 
te ontwikkleen voor het basis- en voortgezet 
onderwijs. Leerlijnen en leerdoelen passend binnen 
het museumverhaal vertaald naar kinderen/
jongeren in een bepaalde leeftijd- en niveaugroep. 
Daarnaast houdt zij zich bezig met opleiden en 
coördineren van museumdocenten. 

Daarnaast scholen enthousiasmeren via 
educatiemakelaars om leerlingen binnen te halen. 
Eerst is er het nodige voorwerk en dan komt de 
beloning. De verschillende scholen schrijven zich in 
en het educatieprogramma is een actief feit.

Één passie vervult nooit een leven. Klimmen is voor 
 Jacoline een essentieel onderdeel in haar bestaan. 
Naast het werk bij het museum is zij werkzaam 
bij de Klim- en boulderhal in Nijmegen. Zij kreeg 
daar recent een goed aanbod en kon daar ‘hoger 
 opklimmen’. Dat aanbod heeft zij aangenomen.

Vanaf 1 december 2018 is zij niet meer aanwezig.
Op korte termijn komt er nog geen een nieuwe 
vacature. Het bestuur van het museum is bezig om 
de huidige struktuur van het museum onder de 
loep te  nemen.

Een van de museumdocenten, Merijn Ebskamp 
neemt voorlopig de taak van Jacoline over. Wij 
wensen Jacoline een goede toekomst toe, vol 
 uitdaging. En wij wensen Merijn veel succes en 
 inspiratie toe.

Educatie
Jacoline Zilverschoon

Veilig oord in oorlogstijd
Evacués en Monty’s mannen op Neerbosch
In februari 2019 wordt in de museumzaal een nieuwe 
 thema-expositie  geopend. De aanleiding is het bezoek van 
 Montgomery op Neerbosch. Bob Hermkens, in november  
2018 afgestudeerd in geschiedenis, is de projectleider  ‘Monty’.  
Bob is al sinds 2016 nauw betrokken bij het museum. 

Waarom bezoekt veldmaarschalk Montgomery Neerbosch  
op 17 februari 1945? Vanaf september 1944 is in de 
 Weesinrichting Neerbosch het hoofdkwartier gevestigd van de 
Britse 49th Division West Riding, geleid door generaal  Gordon 
MacMillan. Deze zogenoemde Polar Bears bewaken met ruim 
500 man Nijmegen en de bruggen. Ook controleren zij de 
geallieerde stellingen in de Betuwe, die nog vol Duitse troe-
pen zit. De Polar Bears zijn ingedeeld bij het Eerste Canadese 
leger van generaal Harry Crerar, die een flank vormt van de 
grote operatie Veritable. De grote bevelhebber van Veritable 
is de legendarische Engelse veldmaarschalk Bernhard Law 
 Montgomery - kortweg ‘Monty’ voor zijn soldaten.

‘Montgomery is tevreden’, schrijft De Gelderlander enkele dagen 
na de start van de gigantische operatie Veritable. Maar 
‘Monty’ komt graag zelf zijn strijders aan het front moed 
inspreken. Ook wil hij met de officieren van de Polar Bears en 
met  generaal Crerar overleggen over vervolgstappen. Die 
vergadering vindt plaats in een zaal van de Weesinrichting, 
aldus de  plaquette in het museum.

Montgomery en Crerar,  
Nijmegen, februari 1945,

Collectie RAN, Nijmegen
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In het midden van juli 1886, toen het stoomschip 
Scholten van Rotterdam naar New York voer, was 
de zee onstuimig. Aan boord vooral veel Duitsers. 
Vier Nederlanders slechts, onder hen de befaamde 
weesvader Johannes van ’t Lindenhout en zijn zoon 
Jacob. Van ’t Lindenhout en zoon vertrouwden bij 
de overtocht op kapitein Vis, die al 77 maal naar 
New York was gevaren, maar vooral op God. Jacob 
was dagenlang zeeziek, de vader, in zijn jeugd 
afkerig van schommelende bootjes op de Waal, had 
naar het schijnt nergens last van. 

Onderweg baden vader en zoon Van ’t 
Lindenhout veel. Pogingen om aan boord een 
‘godsdienstoefening’ te houden, mislukten omdat 
slechts weinig passagiers het Nederlands machtig 
waren (en zich onder de Duitse passagiers, naar 
het zeggen van Van ’t Lindenhout, onevenredig veel 
spotters bevonden), als alternatief bleef beiden 
Bijbellectuur over.

Van hun reis, hun weken in Amerika en van de 
terugreis deed Van ’t Lindenhout op vele manieren 
verslag. Hij hield een dagboek bij, trouw maar niet 
voortdurend. Dat dagboek is niet overgeleverd, 
maar in het gedrukte verslag dat rond de 
jaarwisseling 1886-1887 verscheen, schrijft Van 
’t Lindenhout over het dagboek dat hij onderweg 
bijhield. Hij put in Zes weken tusschen de Wielen, 
of De Hollanders in Amerika, zoals de titel van 
het gedrukte boek luidde, uit zijn dagboek. Over 
de reis van New York naar Albany schrijft Van ’t 
Lindenhout in zijn boek: hierover ‘hebben wij in 
ons dagboek het volgende aangeteekend’, waarna 
de schrijver zichzelf citeert. Bovendien schreef 
hij brieven naar Neerbosch, naar zijn vrouw en 
Dirk, zijn tweede zoon. Over de schouders van 
zijn familieleden las de hele weesinrichting mee. 
Flarden en parafrases van wat in die brieven 
stond, kregen in de kolommen van Het Oosten 
ruimte. Het was Dirk, de achtergebleven zoon, 
die bij afwezigheid van de vader de kroniek van 
de weesinrichting schreef en met een zekere 
onhandigheid verwees naar het verhaal dat de 
weesvader bij thuiskomst van de hele Amerika-
expeditie zou doen.

Van ’t Lindenhout schreef in Zes weken dat hij 
de reis naar de ‘Nieuwe Wereld’ op verzoek van 
‘de vrienden’ in Amerika had ondernomen. Die 
vrienden noemde hij elders zijn ‘wezenvrienden’. 
Hij rekende erop in Amerika met open armen 
ontvangen te worden, in het bijzonder in 

kerkgenootschappen, waarin de landverhuizers en 
hun in Amerika geboren kinderen, de Nederlandse 
taal trouw waren gebleven en naar hun dominees 
luisterden. 

‘Onze goede vrienden in Grand-Rapids’ stelden 
voor hem een reisschema vast. Dat schema drukte 
hij af in Het Oosten. Vóór zijn vertrek ook legde 
hij zijn lezers als het ware rekenschap af waarom 
hij zijn weesinrichting maanden in de steek liet 
en naar Amerika ging. Hij noemde drie redenen. 
Allereerst wilde hij daar waar Nederlanders 
zich gevestigd hadden ‘mededeelingen’ doen 
‘van hetgeen de Heere God in zijne groote 
genade in den weezenarbeid heeft gedaan’. De 
Neerbossche wezenzorg was tot in Amerika 
beroemd. Ongetwijfeld hoopte Van ’t Lindenhout 
erop dat de Amerikaanse sympathie zich zou 
vertalen in gulle gaven. De tweede reden hield 
verband met de werkgelegenheid van zijn wezen. 
Hij zocht in Amerika ‘naar geschikte plaatsen 
voor onze weesjongens’. De tegenstelling tussen 
de economische malaise in Nederland en de 
voorspoed in Amerika ontging in Nederland 
niemand. De werkeloosheid hier leidde tot 
stagnatie in Neerbosch: er kwamen jonge 
weeskinderen bij, maar de oudere vonden geen 
betrekking en bleven dus langer in Neerbosch 
hangen. De derde reden was nieuwsgierigheid: 
hij wilde weten hoe het ‘onze landgenooten in 
Amerika’ verging, om daar vervolgens over te 
kunnen schrijven. Hij sloot zijn verantwoording  
af met een vrome wens: 

Het is mijn stille bede, dat de Heere God mij nog 

mocht gebruiken als een middel in zijne hand, 

om den band, die er nog altijd toch bestaat 

tusschen de vrienden van het Oude Nederland en 

die van de Nieuwe Wereld, nauwer toe te halen.

De reis activeerde het Amerikaanse netwerk, 
waarover Van ’t Lindenhout in Neerbosch op 
papier kon beschikken. Boeken en tijdschriften uit 
Neerbosch vulden de leesplankjes in Amerika, er 
was bewondering op afstand. Nu zag hij zijn lezers, 
maakte er naar verluidt ‘duizenden vrienden’, 
op wie hij bij geval een beroep kon doen. Die 
‘vriendschap’ was een verbindende kracht, die 
onontbeerlijk was voor het voortbestaan van de 
weesinrichting.

Dat gaat naar Amerikááááá
Johannes van ’t Lindenhout over zijn reis naar de Nieuwe Wereld
Peter Altena

Emigreren is nu een belangrijk thema. Maar dit was het ook in de 19e en 20e eeuw. Zo ook in 
Nijmegen bij de weeskinderen in Weesinrichting Neerbosch. Daarvandaan emigreren tussen 
1887 en 1903 namelijk ruim honderd wezen naar de Verenigde Staten. De tentoonstelling 
Neerbossche landverhuizers, een nieuw leven in… is te zien van 3 juni 2018 tot medio 2019.
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➞

Nederlanders in Amerika koesterden die vriendschap.Van 
’t Lindenhout vertegenwoordigde voor hen het vaderland 
van weleer, maar misschien meer nog het vaderland 
zoals dat de landverhuizers lief was. De wezenzorg 
vertegenwoordigde het beste van Nederland. Meer dan 
eens zag hij in Amerikaanse huizen ‘aan den wand de 
portretten van mij en mijne vrouw’ hangen, ‘aan welke 
met zorg het schoonste plekje in de woning was gegund’. 
Hier en daar trof hij ‘ons blad Het Oosten, zoomede de 
boeken op onze Weezendrukkerij uitgegeven, die het 
kenmerk droegen, dat zij veel waren gelezen’. 

Vriendschap en lectuur schiepen een trans-atlantische 
gemeenschap, waarvan Johannes van ’t Lindenhout de 
spil was. In de aan Amerika gewijde beschouwingen in 
Het Oosten en in Zes weken bevestigde hij voor lezers, 
hier en elders, de realiteit van die gemeenschap. In 
Amerika had Van ’t Lindenhout tijdens de reis 6250 
gulden ontvangen en zijn netwerk versterkt: de jaren 
die volgden gingen heel wat weesjongens naar Amerika, 
waar zij werden opgevangen door de ‘vrienden’ die in de 
voorbije jaren en tijdens de reis gemaakt waren.

Zes weken tusschen de Wielen telde ruim 300 bladzijden 
en bevatte een twaalftal illustraties. Het boek, 
tegenwoordig een ‘collectors item’, kon toen zowel 
ingenaaid (f 1,90) als gebonden (f 2,30) geleverd worden. 
Het werd enkele keren herdrukt.

Robin Scheurwater is de kleinzoon van een oud - 
Neerbosscher. Regelmatig bezoekt hij samen met 
zijn oma het  museum. Bij zijn laatste bezoek eind 
november 2018 schenkt hij het museum een  uitgave 
van ’Zes  weken  tusschen de Wielen’. Het museum 
heeft al een  dergelijk exemplaar in bezit, maar is 
Robin zeer erkentelijk voor deze gift.
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VtLM 2018 WEESTJES

	➞

	➞

	➞

Uit: Het Oosten, 26-07-1882

gevelsteen

	➞

Noodklok  Op 1 december luiden veel kerken in Nederland de klok. Om twee voor twaalf klonk 
het gebeier, bedoeld als noodklok. De Greenpaece-actie ‘Noodklok voor het Klimaat’ 
heeft plaats in de aanloop naar de conferentie van de Verenigde Naties over de  
klimaatverandering die maandag 3 december in het Poolse Katowice begint.

Lampionnentocht  Eind december komt Spoenk, een kinderdagverblijf, gevestigd op Kinderdorp 
 Neerbosch met de kleintjes, ouders en grootouders naar het museum. Tegen zes 
uur, in het donker lopen zij met de lampionnen naar het museum. Ondertussen 
luidt de  kerkklok. In het met kerstlampjes versierde museum wordt een eigentijds 
 kerstverhaal verteld en daarna zingen de kinderen kerstliedjes. Bij het verlaten van 
het museum krijgt iedereen een kerstkransje. De feestdagen kunnen beginnen.

Expositie  Volgend jaar, in 2019, is er weer een samenwerkingsproject van de verschillende 
 kleine  Gelderse musea. Dit keer is gekozen voor het thema van ZIJ/HIJ Gelderland 
(of Genderland). Dit  thema leent zich uitstekend om de vrouw in de schijnwerper te 
zetten. De opzet van onze expositie zal gaan over bijzondere vrouwen van Neerbosch. 
Het verhaal van het eerste meisje dat door de familie van ‘t Lindenhout werd opge-
vangen, maar ook de  feminisering op Neerbosch wordt belicht.

Terrein  Een aantal honingraat-paviljoens krijgen een nieuwe bestemming. In 1970 zijn tien 
van deze karakteristieke gebouwen in gebruik genomen, met als doel om jongeren op 
te vangen in een meer gezinsvervangende sfeer. Een aantal hiervan wordt momenteel 
gerestaureerd en klaargemaakt voor een nieuwe bestemming. Te weten; Sep, een 
e-learningbedrijf en Together Wonen, bestemd voor intergenerationeel samenleven.

Verwarring  Het Van ‘t Lindenhoutmuseum is gehuisvest in voorheen de Weezenkapel uit 1882.  
Op de voorgevel van het pand is tijdens de bouw een cartouche (gevelschild)  geplaatst 
met de tekst BETH-EL, met als betekenis ‘Huis van God’. In de huidige tijd voeren we 
enkel de naam van het museum.
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WeezenkapelCONCERTen
Beeldimpressie OMNITET VIERT FEEST! 17 en 18 november 2018, het museum in een ander daglicht
Het Vocaal Ensemble Omntitet bestaan 15 jaar! Het ongeveer-vijftien-jarig bestaan is een reden van fees-
telijk concert. OMNITET VIERT FEEST op zaterdagavond én zondagmiddag in het Van ’t  Lindenhoutmuseum. 
Zij doen dit met een compleet nieuw programma. Het reportoire van Omnitet gaat zoals gewoonlijk kriskras 
door de eeuwen heen, van Rameau, via Mozart en Puccini naar Bernstein. Zie ook www.omnitet.nl
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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, verlichting 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 
Volg ons op

Stand van zaken

MUSEUMFAMILIE
VRIJWILLIGERS
Bart Jan Smarius is in september 2018 gestart als 
vrijwilliger. Zijn taak is het opschonen, rubriceren en 
inventariseren van het Neerbossche archief. Hij is 
gestart met de eindeloze stapels van zowel interne 
als externe brochures, verslagen en rapporten in 
kaart te brengen. Hij is elke dinsdag twee dagdelen 
aanwezig. Welkom bij het museumteam.

Dieuwertje Verheijen is werkzaam in het onder-
wijs en betrokken als museumdocent bij het Van ‘t 
Lindenhoutmuseum. Met de start van het nieuwe 
schooljaar en haar volle agenda, heeft zij besloten 
om te stoppen als museumdocent. Wij bedanken 
haar voor haar bevlogen inzet.

Op zoek naar nieuwe museumdocenten:
Merijn Ebskamp is september 2018 gestart als 
 museumdocent. Met een studie geschiedenis  
achter de rug en bezig met een onderwijsbevoegd-
heid is hij een zeer geschikte kandidaat.

Met Sem Pepping is half november 2018 een 
gesprek gevoerd om als museumdocent te  
komen werken. Hij komt uit een onderwijsfamilie  
en ook hij zet deze traditie voort. Eind november 
draait hij een (proef-)les mee. Met zijn 21 jaar is  
hij de jongste telg.

COLOFON
■	 redactie   Anne-Marie Jansen
■	 corrector Marcel Bisselink
■		gastschrijvers  Willem Claassen, Peter Altena
■		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
■		m.ebskamp@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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