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Wat buigt, breekt zelden

MUSEUMnieuws
De Vriend des Huizes 31
Deze Vriend bevat verhalen uit  
het verre en nabije verleden, 
nieuwsfeiten en toekomstplannen.  
Wij wensen u veel  leesplezier. 

Laura Heuvelmans is online 
communicatie-deskundige. Zij 
 adviseert en ondersteunt het 
museum. Binnenkort brengt het 
museum een nieuwsbrief uit, via 
Mailchimp. Mocht u daar interesse 
voor hebben, stuur dan een mail 
naar a.jansen@vantlindenhout-
museum.nl  en u wordt regelmatig 
op de hoogte gebracht van de 
laatste nieuwtjes.

1De Vriend 
uitgave van het Van 't Lindenhoutmuseum l 2 x per jaar l no. 31 l juli 2019 

des Huizes
De Vriend des Huizes 31 gaat over.....
■	 	Johannes van ‘t Lindenhout p. 2
■	 	Verandering op komst p. 3
■	 	Lezing Bart Janssen p. 3
■		Weezenkerkhof Neerbosch p. 4
■	 Vraagje p. 7
■	 Gedenksteen p. 8
■	 Oud Weezendag p. 9
■	 Weestjes p. 10
■	 Vrouwen van Neerbosch p. 11
■		 	Ada Hupkes, van boerenmeid  

naar evacué, Bob Hermkens p. 12
■		 	 Wim Rattink, van fietsen- 

makerszoon tot evacué,  
Bob Hermkens p. 13

■		 	Stand van zaken p. 16

Ontluikend Neerbosch
Je ruikt het voorjaar.... 

 Huidige exposities
■   De expositie ‘Veilig oord in Oorlogstijd’   
is te zien in de museumzaal.

■     De expositie ‘Vrouwen van Neerbosch,  
nu breekt mij de klomp’ is te zien vanaf  
zondag 7 juli 2019 op de galerij. De expositie 
is een onderdeel van ZIJ/ HIJ in Gelderland, 
een  samenwerking van acht kleine Gelderse 
 musea, ieder met een eigen verhaal.

➞

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 en scholen op afspraak
Oud Weezendag: 30 mei 2019
Open Monumenten: 15 sept. 2019
024 Geschiedenis: oktober 2019
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Johannes van ‘t Lindenhout leeft van 1836 tot 1918. Zijn kapsel blijft in de loop der 
tijd redelijk onveranderd. Opvallend op de derde afbeelding is, dat de scheiding in zijn haar aan de 
andere kant zit. Was dit een vergissing, of is simpelweg het afdrukken van de afbeelding in  
spiegelbeeld gebeurd? Kort na zijn huwelijk in 1861 met Hendrina Sipman (1836-1900)  besluit hij 
om zijn kenmerkende bakkebaarden te laten staan. Daar blijft hij de rest van zijn leven trouw aan.

foto: H. Born, Nijmegenfoto: Gerard Stoofz, Nijmegen

foto:  E. Johan v/d Horst, 
Nijmegen

foto: H. Born, Nijmegen

foto: Wilhelm Ivens
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De lezing is een verdieping op de meest recente expositie 
Veilig oord in oorlogstijd. Evacués en Monty’s mannen op Neerbosch

Veranderingen op komst  
Op Oud Weezendag 2019 hield Anne-Marie Jansen, in haar rol als 
dagelijkse leiding en conservator, het jaarlijkse welkomstpraatje. In 
haar korte betoog vroeg zij aandacht voor de Oud  Neerbosschers 
die het afgelopen jaar overleden zijn, voor Geesje Doldersum, Ron 
Derksen en Eduard Visser. 

Daarna kwam ze met een, voor veel mensen verrassend bericht: 
Zoals jullie kunnen zien word ik elk jaar wat ouder en grijzer. Volgend 
jaar, na 10 jaar Van ‘t Lindenhoutmuseum, zit mijn werkzame leven 
erop en ga ik met pensioen. Dat dit voor de meeste mensen als een 
verrassing kwam, was duidelijk. Maar zoals zij aangeeft, ik wil 
het van te voren aankondigen en niet vertrekken als een dief in 
de nacht! Ik woon hier op het terrein en jullie weten mij te vinden, de 
koffie staat klaar.

Bij het bestuur van de Ds. G. Boerstichting, eigenaar van het  
museum rust de taak om haar opvolging voor te bereiden. En  
ook de functie voor een educatief medewerker is rond september 
weer vacant. Museumdocent Merijn Ebskamp heeft deze functie 
tijdelijk op ZZP-basis ingevuld, ook hier moet nog een definitieve 
oplossing voor komen. Wordt vervolgd!

Lezing Bart Janssen  
De jeugd die de bevrijding niet haalde
Op zondagmiddag 5 mei, Bevrijdingsdag, hield Bart Janssen om 15:30 uur 
een lezing in het Van ’t Lindenhoutmuseum. De dag waarop we de vrij-
heid en de bevrijding vieren. Maar in de periode van september ’44 tot mei 
‘45 vielen in Nijmegen meer slachtoffers, dan met het bombardement op 
22 februari 1944. Veel jongeren werd door de gruwel van de oorlog een 
toekomst ontnomen. Het veroorzaakte ontroostbaar menselijk leed in 
honderden gezinnen. Verlies van kinderen, ontdaan van een toekomst. Bart 
Janssen zet zich in om de verhalen van deze jonge mensen op te tekenen.

Jongeren tijdens de oorlog
In zijn lezing lag het accent op de trieste oorlogsverhalen van Nijmeegse 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het noodlot dat hen trof door 
bommen en granaten, maar ook door ongevallen met Duitse of geallieerde 
 voertuigen, of door het spelen met overal rondslingerende munitie. Bij-
voorbeeld, een kind dat nietsvermoedend met een granaat speelt. Of een 
jongen die een appel geeft aan een soldaat, en daarmee over een verbo-
den brug rent. Bart Janssen is een groot verteller over kleine verhalen met 
een diepe betekenis. De bezoekers van de lezing verlieten de museumzaal 
met een ervaring rijker en met het besef dat vrijheid is een groot goed is.
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Historie Weesinrichting Neerbosch 
In het jaar 1863 beginnen de protestants christelijke 
bijbelverkoper Johannes van ’t Lindenhout (1836-
1918) en zijn echtgenote Hendrina Sipman (1836-
1900) met de opvang van arme, verwaarloosde 
 weeskinderen. Als eerste onderkomen dient een oude 
herberg, binnen de stadsmuren van Nijmegen. De 
weeskinderen komen uit alle delen van Nederland. Het 
aantal kinderen groeit in razend tempo en binnen een 
paar jaar zit de herberg vol.

In 1867 gaan eerst de weesmeisjes vanuit het cen-
trum van Nijmegen naar Neerbosch. Als de gebouwen 
voor de jongens klaar zijn, volgen ook zij. Het wezen-
dorp Neerbosch wordt gebouwd op een stuk grond 
vlakbij de boerderij ‘Het Spijkerhof’. Familie Jansen is 
de  eigenaar van de boerderij en tevens de schenker 
van de grond aan de Van ’t Lindenhouts. Op 9 mei 
opent de instelling de deuren en op 27 december 
1869 krijgt de locatie de officiële naam Weesinrichting 
 Neerbosch. 

Veranderingen
De Weesinrichting heeft in de afgelopen eeuw veel 
veranderingen ondergaan. Met de intrede van de 
Kinderbeschermingswetten worden vanaf begin 1900, 
naast de weeskinderen, ook voogdijkinderen opge-
vangen. Rond 1963 verandert de naam van het terrein 
in Kinderdorp Neerbosch. In 1970 worden de tien 
honingraatpaviljoens in gebruik genomen. Een manier 
om in kleinschaligheid en meer gezinsvervangend, de 
toegewezen jongeren een tijdelijke zorg te bieden. 

Lindenhout, de jeugdzorginstelling, verlaat in 2000 
het Neerbossche terrein, om vanuit Arnhem geheel ei-
gentijds over te gaan op ambulante hulpverlening. De 
nieuwe eigenaar van het terrein, wordt een project-
ontwikkelaar. Eind 2017 neemt Gemeente Nijmegen 
het openbaar gebied over, het Weezenkerkhof blijft in 
eigendom van de  projectontwikkelaar.

Weezenkerkhof Neerbosch 
De Beth-el-kerk (Weezenkapel) en het kerkhof zijn 
onlosmakelijk verbonden. In de naam kerkhof zit al 
veel besloten. Hof, tuin van de kerk. Een rustplek om 
met respect mee om te gaan. Daar waar de ziel zich te 
ruste heeft gelegd. 

De Gemeenteraad van Nijmegen geeft op 27 sep-
tember 1878 toestemming om in de zuidwesthoek 
van het terrein van de Weesinrichting Neerbosch te 
mogen begraven. Waarschijnlijk is de eerste wees die 
begraven is Willem Langeveld, op 30 juni 1879. Of is 
het de kleine, zevenjarige Teun Vink op 14 april 1879?

Johannes van ’t Lindenhout (overl. 22 januari 1918) 
en zijn vrouw Hendrina (overl. 4 april 1900) liggen 
naast elkaar begraven. Zij zijn omringd door wezen 
en medewerkers. Waarschijnlijk zijn er in totaal 526 
personen begraven, waarvan 480 (wees-)kinderen. 
De piketjes zijn verdwenen. Een gedeelte van een 
grafkelder is nog net zichtbaar. Een monument uit 
1934 vraagt aandacht voor de overleden medewezen. 
In 1953 is het kerkhof uitgebreid en in oppervlakte 
verdubbeld. Momenteel is de laatst begraven persoon 
mevr. Omvlee; zij is overleden op 16 oktober 2016. 
Het is nog steeds mogelijk dat mensen die op Kinder-
dorp Neerbosch gewoond of gewerkt hebben, begra-
ven kunnen worden op de begraafplaats. Een regel die 
in de toekomst gehandhaafd blijft. 

Stichting Memento Mori (StMM)
Stichting Memento Mori is vernoemd naar de tekst 
op de oude gietijzeren kerkhofpoort. ‘Memento Mori‘ 
oftewel ‘gedenk te sterven’. In maart 2018 is de 
stichting opgericht door een drietal bewoners van 
Kinderdorp Neerbosch. De stichting krijgt het Weezen-
kerkhof Neerbosch medio 2019 in haar eigendom. Het 
bestuur van de stichting bestaat uit:  
Marcel Bisselink, voorzitter, Paul Verheijen, secretaris 
en Anne- Marie Jansen, penningmeester. 

De stichting heeft kort  samengevat drie hoofddoelen:
■ samenwerken
■ inventarisatie 
■ revitalisatie
Met inzet van de verschillende participanten/subsi-
diënten zal dit uniek stukje verborgen erfgoed in ere 
hersteld worden. De grafstenen van een groot 
aantal kinderen op het kerkhof zijn niet meer zicht-
baar. Het doel is om de verhalen van deze kinderen te 
achterhalen en zo het verhaal van deze kinderen 
weer te laten leven. Op het Weezenkerkhof Neerbosch 
zijn in de loop van de tijd bijna 480 kinderen begraven. 
Goed beschouwd is het een ‘kinderkerkhof’. Het kerk-
hof heeft nog 41 zichtbare graven. Hiervan is in 2018 
een inventarisatielijst en een plattegrond gemaakt.

Weezenkerkhof Neerbosch 
behoeden en behouden
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Samenwerken en inventarisatie
De stichting kan haar drie doelen realiseren met 
steun en medewerking van anderen. Met het Van ‘t 
Lindenhoutmuseum is een samenwerkingsverband 
aangegaan, om een degelijke inventarisatie van het 
kerkhof te realiseren. Met als inzet om de overleden 
kinderen weer gezicht te geven en inzicht te krij-
gen in het sociaal en medisch historisch kader. Het 
Weezenkerkhof is niet beschermd en staat wel op 
de ‘Gemeentelijke Aandachtlijst’ van Nijmegen. De 
uitdaging is een monumentenstatus op het Weezen-
kerkhof te krijgen. Stichting In Paradisum heeft ook 
een samenwerking toegezegd en ondersteunt dit met 
hun expertise. Met de Belangenvereniging Kinderdorp 
Neerbosch (BVKN) is een samenwerking aangegaan, 
met name voor hulp bij het reguliere onderhoud. De 
BVKN bestaat met name uit de bewoners van het 
terrein.

Revitalisatie
Rond 1879 is de karakteristieke, imposante treurbeuk 
geplant op het kerkhof. De beuken en de populieren 
rondom het kerkhof staan verstrengeld en probe-
ren samen bescherming te bieden. Veel graven zijn 
beschadigd of vernield. Enerzijds door de tand des 
tijds, wortels van bomen en het graafwerk van de 
mollen. Helaas soms ook op respectloze wijze; door 
vernielzucht. Het kerkhof heeft hekken en een drietal 
poorten, iedere poort vertegenwoordigt een andere 
tijd. Een kerkhof moet toegankelijk zijn. 

Daarnaast verdient zo’n afgelegen, verscholen be-
graafplaats,  beschermd te worden. Onderhoud van 
het groen, herstel van de graven, onderzoek naar de 
grafkelders, onderhoud van de poort en vervanging 
van het hekwerk zijn de verschillende aspecten van 
het revitalisatie-plan.

Het Weezenkerkhof te behoeden en te behouden is 
de uitdaging. Voorlopig is er met vereende krachten 
genoeg werk te doen.

ALGEMENE INFORMATIE
betreft  Begraafplaats  

Weesinrichting Neerbosch
aanvang 1879
kadastraalnummer 4299
afmeting 2019  2400 m2

eigenaar Stichting Memento Mori

KvK-nummer  71278060
RSIN  858648210
banknr.  NL33 TRIO 03792029 99

Stichting Memento Mori (StMM)
correspondentieadres: 
Scherpenkampweg 69
6545 AL Nijmegen

mementomori1878@gmail.com
www.weezenkerkhof.nl

Groepen op afspraak:
Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.

Rondleiding en uitleg over het Weezenkerkhof 
Neerbosch kan op afspraak. Dit kan ook in combinatie 
met een bezoek aan het Van ‘t Lindenhoutmuseum. 

U kunt uw verzoek richten aan:
mementomori1878@gmail.com

Weezenkerkhof, begrafenis 1904



Door de zoekopdracht bij Delpher in te voeren, komt via Het Oosten het antwoord.

Kinderen in jeugdzorg niet genoeg beschermd tegen geweld

Conclusies commissie-De Winter 
Het toezicht op jeugdzorg schiet 
structureel tekort, stelt de Commis-
sie Geweld Jeugdzorg. De overheid 
reageerde nauwelijks.

Kinderen die vanaf 1945 in jeugd-
zorginstellingen of pleeggezinnen 
verbleven, zijn onvoldoende be-
schermd tegen fysiek, psychisch 
en seksueel geweld. Dat maakte 
de Commissie Geweld Jeugdzorg 
woensdagmiddag bekend bij de pre-
sentatie van haar eindrapport .

Het toezicht op de jeugdzorg is 
volgens de commissie in de gehele 
periode tekortgeschoten. De over-
heid bleef in de praktijk op afstand, 
en reageerde – grote calamiteiten 

daargelaten – nauwelijks op signa-
len van geweld. Uit representatief 
bevolkingsonderzoek bleek dat on-
geveer een op de tien personen die 
ooit in jeugdzorg verbleef, vaak tot 
zeer vaak geweld ervoer. Een kwart 
maakte nooit geweld mee. Twee 
jaar lang deed een zevenkoppige 
commissie van pedagogen, psy-
chologen, criminologen en historici 
onder leiding van hoogleraar peda-
gogiek Micha de Winter, onderzoek 
naar de aard en omvang van geweld 
in de jeugdzorg. 

Het onderzoek werd ingesteld in 
opdracht van het kabinet en volgt 
op bevindingen van de commis-
sie-Samson, die in 2012 consta-
teerde dat seksueel misbruik in 

jeugdinstellingen „schokkend vaak” 
voorkwam.

De Winter noemt het onderzoek 
„een zwarte bladzijde uit onze 
 geschiedenis die zichtbaar moest 
worden”. Het officiële rapport omvat 
zo’n vijfduizend pagina’s bronnen-
materiaal, onder meer verhalen over 
langdurige psychische en lichamelij-
ke mishandelingen.

De Winter: „De schellen vallen van je 
ogen als je het leest.” Toch wil hij het 
beeld bestrijden dat de jeugdzorg 
een sector is die altijd bol stond van 
geweld. „Er zijn mensen die zeggen 
dat ze zijn gered door jeugdzorg.  
Er wordt bovendien complex werk  
gedaan voor de hele samenleving.”

bron: NRC.next 14 juni 2019 
redacteur Anne-Martijn van der Kaaden, Den Haag
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In februari 2019 krijgt het museum 
onderstaande vraag via de mail:

Van een kennis uit Buren ontving 
ik bijgaande scan. Opvallend dat 
Neerbosch, Zetten en Buren op één 
kaartwerden gedrukt. Weet jij hoe de 
band lag tussen het weeshuis van 
Buren en dat in Neerbosch?

Hartelijke groet,
Dr. Anton van Renssen
www.historytelling.nl

Vraagje

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!
Aanbevolen de nieuwe, fraaie, 
geïllustreerde BRIEFKAARTEN 
voor Christelijke Philanthropie, 
met  afbeeldingen van de Kapel 

der  Weesinrichting te Neerbosch, 
het Weeshuis van  Oranje-Nassau 

te  Buren, en de Kerk op den 
 Vluchtheuvel der  Heldring  gestichten 

te Zetten. Prijs 3 cent; 4 voor 10 
cent, 100 f 2.-

Rhenen. W. J. VAN NAS. 

W.J. van Nas
drukker uit Rhenen



  

8 GEDENKSTEEN Wie wat bewaart heeft wat 

Weesinrichting Neerbosch wordt Kinderdorp Neerbosch. Tijden ver-
anderen, er komen nieuwe inzichten. Dat is duidelijk terug te zien. Op 
het terrein komen nieuwe gebouwen en de oude paviljoens worden 
gesloopt. Op enig moment is de koningslinde met haar omringende 
hekwerk en de gedenksteen verdwenen. Brokken van de gedenk-
steen zijn op Neerbosch bij Cora en Jan Sijtsema in de tuin beland. 
Bij een recente opruimactie viel het oog er weer op. Misschien is 
het iets voor het museum? Na wat speurwerk was de herkomst 
 duidelijk. Maar om duidelijkheid te krijgen over de complete tekst, 
dat zal nog wel wat tijd vergen. Omdat de gedenkplaat als zodanig 
niet meer compleet is. En Het Oosten wil het ook niet verklappen.

ter gedachtenis
aan de 

troonbestijging
van

hare majesteit
KONINGIN 

WILHELMINA

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te  
Neerbosch, no 1442, 17-08-1898
Nu is er echter een feest in aantocht, waar jong en oud over spreekt. Ons 
Koninklijk Huis, het Huis van Oranje, is zeer geliefd op Neerbosch. We 
hebben van H. H. M. M. steeds de warmste sympathie ondervonden ook in 
stoffelijk opzicht en daarbij leeft onder ons nog immer in lieflijk aan-
denken voort, het bezoek door H. M. de Koningin Regentes den 19 Mei 
1895 aan de Weesinrichting gebracht. Een van onze weesmeisjes zeide mij 
deze week: ‘Ik was nog klein, toen de Koningin op Neerbosch kwam, maar 
ik weet het nog goed. Het is zulk een lieve koningin’. 

Oranje-boven wordt met den dag luider bij ons vernomen, vooral nu men 
op onzen timmerwinkel druk bezig is met allerlei voorbereidende maat-
regelen en met het gereedmaken van wat reeds vooraf moet klaar zijn voor 
het oprichten van een groote eerepoort bij den ingang van de Weesinrich-
ting. Reeds is het plan vastgesteld voor het planten van de Oranjelinde. 
Deze komt te staan midden op de plaats, vóór het monument, dat door de 
oudweezen opgericht is bij het 25-jarig jubilé. De linde zal geplant worden 
op den Kroningsdag, nadat vooraf met de weezen en hun verzorgers in de 
kapel een bid- en dankstond is gehouden. Een ijzeren hek wordt op onze 
smidse door onze weesjongens gereed gemaakt. Dat hek zal de plek  
afsluiten, waar de boom staat en daarvóór wordt een steen geplaatst, 
waarvan wij het opschrift vooralsnog niet mededeelen, want er moeten 
ook voor den dag der kroning verrassingen overblijven. 

Voorts zal alles verlicht worden met lampions. Vuurwerk zal worden afge-
stoken, er worden optochten gehouden en als de oudweezen maar de hulp 
ondervinden van de weezenvrienden, zal het zeker niet aan een heerlijken 
maaltijd ontbreken. We hebben de zekerheid, dat het ook in de eetzalen 
op dien dag, door hetgeen de weezen op tafel- zullen zien, echt koninklijk 
feestelijk zal zijn. Niemand moet echter denken, dat dit met enkele guldens 
kan betaald worden. Voor een huisgezin van bijna 1000 personen is eiken 
dag zeer veel noodig, maar niet het minst op een feestdag, zooals wij ho-
pen dat de weezen te Neerbosch bij de troonsbestijging van H. M. Koningin 
Wilhelmina zullen mogen vieren. God heeft ons onder de regeering van II. 
M. de Koningin-Regentes bij uitnemendheid gezegend. Onder Haar bewind 
heeft ons land voorrechten genoten, waar men in het buitenland met 
recht jaloersch op kan zijn. De herinnering aan de edele Moeder van onze 
Koningin zal dau ook altijd in de harten van Neerlands volk blijven voortle-
ven. Toch verblijden wij ons, dat het tijdstip daar is, waarop H. M. Koningin 
Wilhelmina de regeering kan aanvaarden.........

 < Nog te herleiden tekst >



  

UITNODIGING
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 
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 Annemarie Profittlich. 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,    
Annemarie Profittlich, bestuurder entrea lindenhout

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

Frank Jaarsma

Peter Kampman en dochter Kelsey
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Terrein  In het najaar 2019 staat gepland dat de riolering op het terrein van Kinderdorp 
Neerbosch wordt aangepakt. Gemeente Nijmegen is de opdrachtgever. Het eerste 
gedeelte van de Scherpenkampweg, tot aan het kruispunt midden op het terrein, 
wordt enkele maanden afgesloten. Hiervoor wordt een tijdelijke, vervangende 
toegang gezocht zodat het dagelijks verkeer zijn bestemming kan blijven bereiken. 

Educatie  De basisscholen hebben de weg naar het museum gevonden. Dit jaar hebben 
ongeveer 800 kinderen deelgenomen aan de educatie-programma’s. Voor groep 
1 en 2 bieden ‘Petertje en zijn koffertje’ en ‘Kitty de Zwerfkat’ spelenderwijs een 
specifiek thema vol leermomenten.

 
Boek  Albert Majoor heeft als kind in oorlogstijd op de Weesinrichting Neerbosch geze-

ten. Hij is vol lof over zijn opleiding als boekbinder, maar het ‘pesten’ dat heeft zijn 
leven getekend. Hij heeft jaren later, nadat hij Neerbosch verlaten heeft, zijn leed 
van zich af geschilderd. Als inspiratie gebruikt hij Neerbossche prenten uit allerlei 
tijden. In 1988, tijdens het 125-jarige bestaan van de instelling, schenkt hij zijn 
werk bestaande uit 50 schilderijen aan het Van ‘t Lindenhoutmuseum. Het werk  
is niet gesigneerd, het is namens alle kinderen die het moeilijk gehad hebben.  
Een krachtig statement. 
 
In 2019 is in samenwerking met graficus Kees Moerbeek het plan opgevat om 
het werk van Majoor in boekvorm uit te gaan geven. De Arnhemse fotograaf Hans 
Wijninga heeft het werk van Majoor professioneel gefotografeerd. Zoals het er nu 
uitziet, is de planning september 2019. 

111 plekken  In 2019 is een boek uitgekomen over de 111 plekken in en om Nijmegen die je ge-
zien moet hebben. Op alfabetische volgorde passeren allerlei bijzondere en onver-
wachte plekken. En op nummer 94 is het Van ‘t Lindenhoutmuseum opgenomen. 
Op 13 april tijdens de presentatie bij boekhandel Dekker van de Vegt, is het 111e 
exemplaar in ontvangst genomen door de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. 



Anne-Marie Jansen  
projectleider ZIJ/ HIJ

 Vrouwen van Neerbosch
 opening: 7 juli 2019

over vrouwen
door vrouwen
voor  vrouwen

DIALOOG

horen + zien = zwijgen 
horen + zien = luisteren

Vrouwen van Neerbosch

VROUWEN IN DE HOOFDROL

- nu breekt mij de klomp

verbazing

ZIJ ZEI
WAT

ZEI ZIJ

Hendrina + Ons Pietje, Feitje + Marie, Maria Roelina + 
Grietje, Geesje, Sophia + Corrie, Leny + Wil + Agnes
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Ada Hupkes, van boerenmeid naar evacué
Door Bob Hermkens, aan de hand van het dagboek van Ada Hupkes, 

Op 18 september 1944 is Ada net 20 jaar, wanneer ze getuige wordt van de opmars van de geallieerden. 
Ze besluit om haar verhaal neer te pennen. Van een Neerbossche bewoonster, Nelly van den Bosch, krijgt ze 
een schrift. Met ferme hand zet ze een kruis door de naam en gegevens van de vorige eigenaar. Daaronder 
zet ze haar eigen naam en onderstreept deze nogmaals. Dit is haar dagboek, haar verhaal:

Nijmegen wordt bevrijd op 20 september. De frontli-
nie verplaatst zich naar de Betuwe. Hierdoor komen 
Ada en haar familie midden in de frontlinie te liggen. 
Ada woont namelijk op boerderij  ‘De Bredelaer’ 
midden in de Betuwe, nabij  Elst.

Elst onder vuur 
Tussen 24 en 29 september is het een af en aan van 
zowel Duitse als geallieerde soldaten op en rondom 
de boerderij. Al die soldaten op de boerderij maken 
van het complex een doelwit. ‘Het was iets verschrik-
kelijks. Een paar kogels kwamen ook in de keuken… De 
hooiberg werd in brand geschoten, de jakschuur is ook 
afgebrand’, schrijft Ada op 24 september. 

Ada in het ‘Niemandsland’  
Op 29 september is de maat vol. De familie moet 
evacueren. Koffers met kleren, lakens en eten wor-
den op paard-en-wagen geladen. Dan vertrekken 
ze, naar familie in Oosterhout. Van 29 september 
tot 22 oktober verblijft Ada hier.

Na bijna een maand in Oosterhout moet de familie 
opnieuw verhuizen. Al langere tijd wordt gevreesd 
dat de Duitsers de dijken zullen opblazen. Bijna alle 
Betuwse bewoners worden daarom gedwongen 
geëvacueerd tussen oktober en december. Ook de 
familie van Ada krijgt te maken met deze spoed-
operatie. Ze vinden onderdak in de Weesinrichting 
Neerbosch. 

Ada zelf blijft met haar broer Coen, haar zus Hetty 
en haar echtgenoot Dik achter in Oosterhout. De 

boerderijen moeten onderhouden worden en Coen 
en Dik zijn onderdeel van de geselecteerde boeren 
die achterblijven om  de voedselproductie in de regio 
gaande te houden. 

Naar de Weesinrichting 
Uiteindelijk komen ook Ada’s dagen in het  
‘Niemandsland’ ten einde. In de nacht van 2 op 3 
december 1944 blazen de Duitsers de Rijndijk tus-
sen Elden en Driel op. Op 17 december 1944 wordt 
daarom het gehele gebied een militaire zone. Ada 
trekt in bij haar familie, in de boerderij op Neer-
bosch. Haar vader wordt aangesteld als tijdelijke be-
drijfsleider van de boerderij. De Neerbossche boer, 
een NSB-er, is opgehaald door de militaire politie. 

Lief en leed 
Ada en haar familie leven van de opbrengst van de 
boerderij en hebben goede contacten met de Neer-
bossche bewoners. Bovendien kent Ada verschil-
lende jongens en meisjes, waarmee ze samen op de 
Klokkenbergschool in Nijmegen heeft gezeten. Ook 
rapporteert ze over de honderden Engelse soldaten 
die ze ziet, op het terrein.

Ada’s plezierige verblijf wordt echter ruw verstoord 
op 12 december, wanneer er brand uitbreekt op 
de boerderij. Gelukkig komen Ada en haar familie 
met de schrik vrij. De boerderij is onherstelbaar 
 beschadigd. Ze krijgen daarna onderdak bij de dhr. 
Mons, de baas van de Neerbossche drukkerij. Hier 
 verblijven ze tot het eind van hun tijd op Neerbosch, 
tot de bevrijding.

Op 12 december 1944 gaat door een 
foutje van de ingekwartierde soldaten 
de boerderij van de Weesinrichting in 
vlammen op.
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- Wim Rattink
- Neerbossche jongen op klompen poetst zijn fiets
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Wim Rattink, van fietsenmakerszoon tot evacué
Interview en artikel door Bob Hermkens

De 12 jarige Wim Rattink maakt in 1944 spannende dagen door. Samen met zijn zwangere moeder en zijn 

vader woont hij in Nijmegen in de Burghardt van den Berghstraat in Bottendaal. Zijn vader heeft daar een 

bekende fietsenwinkel. Granaten slaan in bij het pand en vernielen de etalage van de winkel. De glasscher-

ven belanden overal, ook in Wims kamer. Wims vader besluit dat het genoeg is en de bakfietsen worden 

volgeladen met spullen. Ze vertrekken naar  het relatief veilige Neerbosch.Neerbosch.

Het Nijmeegse bombardement 
Al maanden spookt het in Nijmegen. Eerder, op 22 
februari 1944, wordt het centrum van Nijmegen 
gebombardeerd. Geallieerde vliegtuigen trachten 
het treinstation lam te leggen, maar de bommen 
raken verstrooid over de hele stad. 

Ook Wim zit midden in de stad als de bommen de 
stad treffen: ‘Ik kijk in de boom, daar valt wat uit, ja 
dat waren de bommen, die vallen naar beneden. Toen 
was ik al bijna thuis en toen ben ik onder de etalage 
gedoken. En daar heb ik het lawaai afgewacht. […] Toen 
was de lucht helemaal zwart he, vuil. Ja, dat was wel 
even een beetje knijpen. Maar ik zat gelukkig verder 
van het centrum af, een paar honderd meter maar.’

Nijmegen frontstad 
Na het bombardement keert de rust tijdelijk terug, 
maar grote veranderingen zijn op komst. Op 19 
september wordt Nijmegen na hevige gevechten 
bevrijd. De stad komt in de frontlinie te liggen. 

Over de dagelijkse gevolgen daarvan spreekt Wim: 
‘We lagen onder granaatvuur, dus we zaten vaak in de 
schuilkelder. […] [Een is er toen] bij de deur, op de stoe-
prand, terecht gekomen. Die heeft de hele etalage voor 
weggeslagen. En ik lag op het slaapkamertje boven en 
hé – in het glas – alles was kapotgeslagen.’

Weesinrichting Neerbosch 
Kort daarna vertrekken Wim en zijn ouders naar 
Neerbosch. Op Neerbosch zijn ze bekend: Wims 
vader levert namelijk al jaren fietsen aan de Wees-
inrichting Neerbosch. Ze komen terecht in het huis 
van de Neerbossche meubelmaker Van den Bosch 
en zijn vrouw en kinderen. Tekort komen ze niet en 
Wim kan goed opschieten met de jongens op het 
terrein. Ze voetballen met zelfgemaakte ballen van 
papier en elastiek, en doen spelletjes. 

Maar het liefste hangen Wim en zijn Neerbossche 
kameraadjes rond bij de soldaten. Dan mogen ze op 
de kanonnen naast de boerderij zitten en krijgen ze 
chocolade, ‘for mama’. Tussen de granaten en hulzen 
wanen ze zichzelf echte soldaten. Tot de vliegtuigen 
overvliegen: dan moeten ze van het luchtafweer- 
geschut af en begint het echte schietwerk. 

Terug naar huis 
Na anderhalve maand dooft langzaam het 
oorlogsgeweld. Wims vader vindt Nijmegen weer 
veilig genoeg en ze gaan terug. Het pand heeft veel 
schade; de etalages en al het glas zijn vernield en de 
granaatscherven liggen overal. Ondanks de ravage 
in huis, pakken ze het alledaagse leven weer op. En 
met succes: voor veel Nijmegenaren is fietsenmaker 
Rattink nog steeds een begrip.
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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. Naast de inventarisatie van het archief, 
een registratie in Excel, is hij gestart met de regis-
tratie van de boeken afkomstig van de Neerbossche 
drukkerij. Na een inleidende cursus door Susan 
Rijke, kan ook Bart Jan hiervoor aan de slag in het 
collectie-registratieprogramma Adlib.

Irene van Meegen-Houkens is vanaf april weer op 
woensdag de hele dag aanwezig. Daar doet zij ons 
een groot plezier mee.

Hans Herckenrath, al vrijwilliger vanaf medio 2010, 
zorgt iedere woensdagochtend heel trouw voor alle 
klussen in- en om het museum. 

Jan en Cora Sijtsema-Saartjes komen regelmatig 
met bijzondere Neerbossche spullen, zoals kinder-
jurkjes of een huishoudportemonnee. Recent bracht 
Jan een hele oude stoommachine. Deze laatste 
staat voorlopig in de kelder opgeslagen.

Maar ook andere oud Neerbosch’ personeelsleden, 
die nog een directe band met het museum heb-
ben, stuiten bij het opruimen nog oud Neerbosch’ 
materiaal. Recent bracht Marieke van der Ven een 
historisch hekwerkje mee. Maar ook de zoon van 
administrateur Duinkerke brengt het museum  
regelmatig ‘giften’, met name oude documenten.

COLOFON
■	redactie   Anne-Marie Jansen
■	gastschrijver   Bob Hermkens
■	corrector Jan Brauer
■	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
■	info@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


