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Het jaar loopt ten einde, met de
nodige feestdagen op komst,
veel samenzijn, samen eten en
vooral ook een tijd van het
maken van goede voornemens.

MUSEUMnieuws

De hoofdingang van de Scherpenkampweg is
tijdelijk afgesloten door Gemeente Nijmegen.
Een ongemak van twee maanden. De straat
wordt smaller en strak geplaveid, een voetpad
en parkeervakken worden aangelegd. Nu is het
even lastig, maar binnenkort is iedereen blij dat
ze niet meer over de hobbels hoeven. Of geen
angst meer hoeven te hebben om bijna gelanceerd te worden over de onzichtbare drempels.

Wij wensen u hele prettige Kerstdagen met familie en vrienden.
Laat in 2020 uw dromen uitkomen, zonder uitdagingen
uit de weg te gaan. Laat 2020 een heel mooi jaar worden

Voor mij, Anne-Marie Jansen, is dit
de laatste Vriend. Twee maal per
jaar kon ik mijn museumverhaal
kwijt en mijn hart ophalen als
vormgever. Gesteund door artikelen van anderen, de correctoren
en de vaste drukker die zorgt dat
het keurig gedrukt wordt en bij
iedereen ‘op de mat’ komt. Ik heb
het met plezier gedaan en ik hoop
dat u het met plezier gelezen en
bekeken heeft.

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: 21 mei 2020
Open Monumenten: 12-13 sept. 2020

Van ‘t Lindenhoutmuseum

024 Geschiedenis: oktober 2020

Wees moedig.

w
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2010 Vanaf maart (BRIM)
groot onderhoud

2010-2019 Oud Weezendag

2012 Eerste website

www.vantlindenhoutmuseum.nl
2013 Jan. t/m mrt. glanzende houtmier
groot onderhoud

2013 Asbest-sanering

2013 Zwarte bladzijde toegevoegd

2013 Balustrade verhoogd

2015 Museumerkenning

2017 Nieuwe website

2015 WeezenkapelCONCERT

2018Torenspits, groot onderhoud

2016Educatie- en expositieruimte
in de kelder

2019 Expositie Vrouwen van Neerbosch
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Veranderingen op komst vervolg
Merijn Ebskamp
Per september 2019 is Merijn Ebskamp gestopt als
coördinator educatie. Zijn focus en toekomst zijn gericht
op lesgeven in het basisonderwijs. Hij blijft nog wel
betrokken bij het museum als museumdocent. Merijn
blijft op oproepbasis op maandag lessen verzorgen.
Roos Geraerts
Roos Geraerts neemt op 1 september als ZZP-er de
taak op zich als coördinator educatie tot maart 2020.
Zij is op dinsdag- en woensdagochtend aanwezig in het
museum. Haar educatie taak is in hoofdzaak het
coördineren en initiëren.
Susan Rijke
In 2016 komt Susan als vrijwilligster collectieregistratie naar het museum, haar specialiteit is het
programma Adlib. Vanaf 2018 werkt zij op ZZP-basis.
Naast een prettige samenwerking is haar expertise
prijzenswaardig. In 2019 krijgt Susan een baan in

 uren. Twee banen blijkt teveel en zij neemt een
B
begrijpelijke beslissing voor 2020. Wij wensen haar een
mooie toekomst en veel plezier met haar baan in Buren.
Anne-Marie Jansen
Na 10 jaar neemt Anne-Marie Jansen afscheid en gaat
met pensioen. Als vrouw van Neerbosch is de expositie
Vrouwen van Neerbosch haar laatste expositie.
Tien jaar van grote inzet om het museum vorm te geven en op de kaart te zetten en te houden. Dit alles met
een groot hart voor de ‘kinderen van Neerbosch’. Op
Oudjaarsavond, op 31 december tijdens het vuurwerkgeknal van de stad, sluit zij de museumdeur.
Esther Bánki
Het bestuur van de Ds. G. Boerstichting heeft Esther
Bánki per 1 januari 2020 aangesteld. Zij wordt het
nieuwe aanspreekpunt. Voor haar de uitdaging om
naar eigen inzicht het verhaal van de kinderen van
Neerbosch vorm te geven.

10 jaar Van ’t Lindenhoutmuseum

In tien jaar passeren heel wat activiteiten de revue. Het Van ‘t Lindenhoutmuseum is een
klein museum met een groot verhaal, over de kinderen van Neerbosch, een laagdrempelig
en gastvrij museum. Centraal staan de drie pijlers; gebouw, archief en m
 useum(verhaal).
Een periode van grote en kleine momenten, veel mensen hebben meegewerkt aan de
ontwikkeling van het museum. Iedereen met een eigen bijdrage; het bestuur, de museumcommissie, de onmisbare vrijwilligers, de museumdocenten,de organisten, de ZZP-ers,
de Vrienden, het netwerk van kleine Gelderse musea, CPRN, samenwerking met culturele
en historische organisaties, bedrijven voor onderhoud (gebouw, groen, ICT, Adlib),
Monumentenwacht, de koren, mensen die lezingen en/of workshops gegeven hebben.
Tien jaar van ontmoetingen, oud Neerbosschers, groepen, overleg, plannen schrijven en
verantwoorden, aanpassingen, samenwerken, dossierinzagen, registratie, administratie,
bruiklenen, veranderde inzichten, groot en klein onderhoud,activiteiten, huisstijl en
vormgeving, educatie, inventarisatie, onderzoek, netwerken, met als doel het museum
op de kaart te zetten, een erkend museum te zijn en dat vooral ook te blijven.
De museumuitingen ter promotie, zoals De Vriend, museumuitgaven, folders, flyers, de
social media; museumwebsite, facebook en mailchimp. Een museum over sociale
geschiedenis, vertaald in ontmoetingen, onderzoek, exposities, educatie en activiteiten.
Maar bovenal tien jaar mensenwerk.
Tien jaar lijkt lang, maar het is voorbij gevlogen. Ik vertrek met gemengde gevoelens.
Mijn tijd zit erop, ik heb mijn deel gehad, tijd voor een nieuw elan.
Maar ik laat ook iets achter waar ik trots op en zeer verknocht aan ben.
Graag wil ik iedereen bedanken voor deze 10 jaar, een bijzondere tijd.
En wens het museum met alle betrokkenen veel goeds toe.
Het ga jullie goed,
Neerbossche groet, Anne-Marie
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Portret van Gerard Rexwinkel (1908-1967)
De laatste directeur Neerbossche drukkerij en uitgeverij
Door: Marjan Rexwinkel, drs. Nico Hergaarden en redactie De Vriend des Huizes

enhoutmuseum.nl

1870 - 1965

DRUK GEWEEST IN NEERBOSCH
opleiden

opiniëren

ondernemen

Een eeuw drukken en uitgeven in de weesinrichting

In 2015 is de expositie Druk geweest in Neerbosch te
zien op de galerij van het Van ‘t Lindenhoutmuseum. Bij
deze expositie is ook een themaboekje uitgegegeven,
om dieper in te gaan op de Neerbossche drukkerij door
de tijden heen. De laatste directeur van de drukkerij is
Gerard Rexwinkel. Zijn verhaal komt nauwelijks aan bod,
bij gebrek aan voldoende informatie. De dochter van
Rexwinkel bezoekt het museum en zij stuurt eind 2018
het museum de missende informatie over haar vader.
In 1945 solliciteert Gerard Rexwinkel als leidinggevende bij boekhandel, drukkerij en uitgeverij
Neerbosch. Op 1 december 1945 wordt hij aangesteld als opvolger van Piet Mons. De beide mannen
houden een jarenlang zakelijk en vriendschappelijk
contact. Gerard Rexwinkel is breed opgeleid als patroon voor de grafische vakken en als erkend boekverkoper. Hij deed de nodige ervaring op bij de N.V.
Eindhovense (Philips) Drukkerij v/h Schäfer & Co.
De drukkerij als vakopleiding
De Neerbossche drukkerij dient tevens als vakopleiding voor de jongens van het kinderdorp. Vanaf zijn
jeugd is Gerard Rexwinkel actief lid van de padvinderij. Daardoor was hij, naar eigen zeggen, goed voorbereid op het werken met zijn pupillen. Zijn streven
is deze jongens goed en vakkundig op te leiden als
drukker, zetter of boekbinder op diverse niveaus.
In zijn werkzaamheden is hij bijgestaan door letterzetter dhr. Borri, dhr. Otten werkzaam bij de
machinezetterij, meester drukker dhr. Schoeman
en tenslotte dhr. van Dreven van de hand- en machinale boekbinderij. Gerard is een bevlogen directeur,
streng maar rechtvaardig. Hij kreeg ondersteuning
door drie administratieve medewerk(st)ers en staat
open voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de overgang
van confessioneel naar commercieel drukwerk. De
uitgeverij geeft vele tijdschriften uit zoals Vrij en Blij,

Het Oosten en De Vriend des Huizes. Ook publiceert hij
het tijdschrift Vergaard uit alle streken en de jaarlijkse
uitgave De Scheurkalender. Daarnaast een breed pakket van (periodieke) confessionele publicaties, naast
speciale uitgaven zoals het jubileumboek Dwaasheid
die wijsheid beschaamde. UItgegeven bij het 100-jarig
bestaan in 1963, met diverse foto’s van Cas Oorthuys
(1908-1975). Van buiten de instelling verwerft
hij commerciële orders, zoals de Twentse Bank of
regionale weekkranten.
Creativiteit
Zijn vrije tijd brengt hij vaak door in zijn kantoor,
een broedplaats voor creatieve ideeën, zoals Het
Nederlandse Cliche-Archief, het Neerbosch-logo, fotoen opmaakwerk en teksten voor de verschillende
uitgaven. Als fervent fotograaf maakt hij naast vele
foto’s voor het eigen drukwerk ook trouwreportages
voor het Neerbossche personeel. In opdracht van
de directie fotografeerde hij feestelijke momenten,
gebouwen en vooral mensen van het Kinderdorp als
documentatie. Een voorbeeld hiervan is een ansichtkaarten-serie over Neerbosch.
Innovatief is zijn tweedelige uitgaven van Het Nederlandse Cliche Archief met vele foto’s van de cliche’s.
In die tijd waren er nauwelijks beeldbanken in
Nederland waar de media gebruik van zou kunnen
maken. Na fusie met andere instellingen en sluiting
van de Neerbossche drukkerij is een exemplaar van
Het Nederlandse Cliche Archief terecht gekomen in het
Rijksarchief te Den Haag.
Veranderende tijd
De jaren ‘60 is de tijd van vele maatschappelijke
veranderingen. Zowel religieus, pedagogisch, economisch als op technisch gebied. Dit brengt grote
veranderingen voor Kinderdorp Neerbosch, zo ook
voor de Neerbossche drukkerij.

De twee onderstaande foto’s waarop Gerard Rexwinkel te zien is,
zijn beschikbaar gesteld door zijn dochter Marjan.

Religieus
De ontzuiling, de ontkerkelijking en de verandering
van normen en waarden in het algemeen tekenen de
tijd. Ook het ontstaan van de oecumenische Sjaloombeweging te Odijk. Regelmatig ontmoet hij thuis de
bekende radiopastor ds. Alje Klamer van deze beweging. Het blad Sjaloom is enige tijd gedrukt en uitgegeven in de Neerbossche drukkerij. Gerard merkte
regelmatig op “De ene godsdienst is niet beter dan de
andere” en werkt graaag mee aan deze projecten.
Pedagogisch
Voor Rexwinkel is de veranderdere pedagogische
zienswijze op jongeren in instellingen zeer ingrijpend.
Jongeren behoren meer geïntegreerd in de maatschappij te leven, was de nieuwe visie. Ze blijven op
Kinderdorp wonen en volgen hun vakopleiding elders.
De nodige vakopleidingen worden opgeheven of
teruggebracht tot de behoefte aan onderhoudswerk.
Vanuit de directie is dit beperkt gecommuniceerd met
leidinggevenden van de vakopleidingen. Zij hebben
het moeilijk met deze werkwijze en kunnen de koude
sanering niet goed begrijpen.
Economisch
Midden jaren zestig is het welvaartsniveau vanaf
1940 verdubbeld. De economie groeit, overnames,
fusie worden gestimuleerd, kortom een andere vorm
van marktconcentratie. Drukkerijen en uitgeverijen
worden groter en in aantal minder. De Neerbossche
drukkerij/ uitgeverij wordt rond 1965 overgenomen
door uitgeverij Voorhoeve in Den Haag. (Maandblad
De Uitgever, jrg. 1965 t/m 1970).
Technisch
Vele technische innovaties krijgen meer invloed op de
hele samenleving. Automatisering heeft ook invloed
op het drukken en uitgeven. De offsetdruk betekent
meer snelheid, schaalvergroting en veel nieuwe druk-

machines met meer mogelijkheden. Eind jaren ’30
zijn de drukmachines in Neerbosch vervangen door
nieuwe en later aangevuld met een Heidelberger voor
kleurendruk. Gerard heeft gepoogd om de machinepark te vernieuwen. Hier is geen gehoor aan gegeven.
Zeer teleurgesteld is hij, dat hij zijn inspirerende werk
niet kan voortzetten. De drukkerij wordt gesloten
in1965 en hij moet noodgedwongen stoppen.
Sluiting drukkerij
De Neerbossche drukkerij sluit als een van de eerste
zijn deuren in Nederland. De introductie van de computer midden jaren ‘60 heeft verreikende gevolgen en
brengt heel wat teweeg.
Gerard Rexwinkel is bijna 20 jaar met grote inzet
werkzaam geweest in de Neerbossche drukkerij/
uitgeverij. Via zijn vriend Piet Mons krijgt hij in
1966 een baan
als boekhouder bij
uitgeverij Voorhoeve
in Den Haag,
waar Piet Mons
werkzaam is.
Na het afscheid van
Neerbosch begint hij
vol goede moed aan
zijn nieuwe baan.
Helaas heeft hij daar
niet lang van kunnen
genieten.
Op 13 april 1967
overlijdt hij in
Den Haag,
zijn vrouw en
twee dochters
blijven achter.
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VtLM- opvouwbare
boodschappentas

kleur
zwart
opdruk
licht grijs
bedrukking tas
enkelzijdig (logo en website)
bedrukking hoesje	enkelzijdig
3 gestyleerde kinderen van Neerbosch

aantal

100 stuks

Vitrine in het WO2 Infocentrum

Vanaf 11 juli 2019 is de Polar Bear op reis
Zijn voorlopige verblijf is het WO2 Infocentrum in de Lindenberg te Nijmegen

De reis van de Polar Bear
Willem woont op de Weesinrichting Neerbosch in oorlogstijd. Hij is 18 jaar als
in september 1944 de eerste Britse soldaten arriveren. Verschillende divisies
verblijven op Neerbosch, als derde en laatste divisie worden de Polar Bears
ingekwartierd. Later komen er nog honderden vluchtelingen uit Nijmegen
en uit de Betuwe. Het is een drukte van jewelste op het terrein. Willem leert
Engels en doet klusjes voor de soldaten. Van één van de soldaten krijgt hij een
wit porseleinen beeldje: een prachtig aandenken aan een bevlogen tijd. Een
jaar na de oorlog wordt Willem ernstig ziek en overlijdt. Zijn zus Hillegien bewaard het beeldje en schenkt het in 1994 aan het Van ’t Lindenhoutmuseum.
‘Veilig oord in Oorlogstijd’ in het Van ‘t Lindenhoutmuseum
Samen met ruim 500 kinderen, 500 soldaten en 300 vluchtelingen maakt
Willem deel uit van het bonte oorlogsgezelschap in het Neerbossche
Wezendorp tussen september 1944 en april 1945. Het Neerbossche verhaal
binnen de Gelderse oorlogsgeschiedenis leer je kennen in de expositie
Veilig oord in Oorlogstijd: Evacués en Monty’s mannen op Neerbosch.
Het Polar Bear-beeldje blijft nog tot februari 2020 tentoongesteld in het WO2
Infocentrum. Daarna krijgt het beeldje weer zijn vaste plek in het museum.

HOOFDINGANG
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SCHERPENKAMPWEG
2 MAANDEN AFGESLOTEN

Dat het wegdek van de Scherpenkampweg slecht te
noemen is, dat is geen punt van discussie. Vanaf eind
2017 is gemeente Nijmegen eigenaar van het openbaar
gebied van Kinderdorp Neerbosch. Gepland is de aanpak van de riolering en het wegdek. Vanaf 18 november
is de hoofdingang van het terrein afgesloten, de afslag
vanaf de Hogelandseweg. Via de borden ‘volg 5’, wordt
u via een omleiding naar de plek van bestemming
verwezen. De route loopt via de Jonkerstraat en de
Nederheidseweg naar de Scherpenkampweg.
Een gedeelte van de Scherpenkampweg is
éénrichtingsverkeer geworden, om problemen op de
toch al smalle wegen te voorkomen.
Op dit familieportret staan vier
kleinkinderen van de stichters van de
Weesinrichting Neerbosch afgebeeld;
Jacoba, Johannes, Johanna en Catharina
van ‘t Lindenhout.

SCHENKING

Het museum ontving onlangs per post een aantal
prachtige foto’s en een boekwerkje van Mevr. M.
Hellema, een echte Van ‘t Lindenhout-nazaat.
Van ‘t Lindenhout en zijn vrouw krijgen 5 kinderen, 2
zoons en 3 dochters; Derk, Jacob, Maria, Dina en Johanna. Zoon Jacob is geboren 4 oktober 1864, hij huwt op
4 mei 1888 met Adriana Catharina Margaretha ‘Jaantje’
Koper. Dit huwelijk brengt 4 kinderen voort:
Catharina Dorethea (v), geboren 23 maart 1889,
roepnaam ‘To’, huwt op 22 okt. 1912 W. Smitshuijsen,
■ Johanna Hendrica (v), geboren op 29 maart 1891, Han
huwt 10 oktober 1911 met Jan Jacob ‘Jaap’ Voorthuis
■ Johannnes (m), geboren op 14 juni 1893, dichter,
zelfdoding, 12 juli 1916, Ierseke, begraven te Nijmegen
■

■ Jacoba

Adriana (v), geb. 24 maart 1901, overl. in 1996,
gehuwd in 1926 met Herman Jan Hellema (19001982), zij krijgen samen vijf kinderen:
1. Hendrik Jan (1927-1993) roepnaam Henk, jurist,
gehuwd met J.G. van der Horst, vier kinderen
2. Wieger, geb. 15 okt. 1928, diplomaat
3. Adriana (1930), spraaklerares, roepnaam ‘Jeanne’
4. Jacob Adriaan (23 mei 1932-1993) ‘Jaap’, econoom,
gehuwd, 2 kinderen
5. Maria J.C. (1935) vrouwenarts, roepnaam ‘Mieke’
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Tommy Wieringa’s boek Dit is mijn moeder
In het oeuvre van schrijver en columnist Tommy Wieringa heeft zijn
moeder Lia Wiersema doorgaans een hoofdrol. Ze is zijn inspiratie.
In zijn boek ‘Dit is mijn moeder’ meldt hij op pagina 146 het volgende;
dat zij ‘als vrijwilliger in een weeshuis’ werkt. Met het weeshuis wordt
Kinderdorp Neerbosch bedoeld. Lia Wiersema is een aantal jaren
werkzaam als ‘juf’ in een meisjesgroep. Onderstaande foto’s illustreren
duidelijk haar rol. Lia is een middelpunt op Neerbosch.

Juf Lia Wiersema leest een groep kinderen voor
(Uit: Jubileumboek, het 100- jarige bestaan,1963)

Van ‘t Lindenhoutmuseum
TROUW- en ROUWlocatie

Voorbeelden hiervan zijn een huwelijk in 1941 en 2011

De meisjesgroep De Zwaluw, in het toendertijd recent
gerestaureerde Julianahuis. (UIt: Jaarverslag 1961)

Het Van ‘t Lindenhoutmuseum is incidenteel
in gebruik als trouw- of als rouwlocatie. Een
bijzondere plek, de vanouds Weezenkapel, een
plek met een betovering, maar ook locatie met
een aantal beperkingen.
De mogelijkheid om van deze faciliteit gebruik te
maken, is aan bepaalde regels gebonden. Grote
gezelschappen zijn niet toegestaan, dit is een
veiligheidsvoorschrift. Het maximaal toegestane
personen is honderd. Mensen die een relatie
hebben met Kinderdorp Neerbosch; er wonen of
gewoond hebben, komen in aanmerking. Zo blijven
ook alle museumobjecten en de kerkbanken op
hun plek staan, als vertegenwoordigers van het
Neerbossche verleden.
Op de dag zelf, als de drie grote kroonluchters
branden en de locatie voorbereid is op het gebeuren,
wordt het voor iedereen een blijvende herinnering.

Nijmegen herdenkt 75 jaar vrijheid
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Met mate(n) en soldaten
in de sfeer van kerst 1944

21 DECEMBER 2019
WORKSHOPS en MUZIEK
Van ’t Lindenhoutmuseum
www.vantlindenhoutmuseum.nl

Zin in een afwisselende middag, geschikt voor jong en oud? In het kader van Nijmegen Herdenkt 75 jaar
vrijheid is deze activiteit tot stand gekomen. Kom samen op zaterdagmiddag 21 december naar het Van ’t
Lindenhoutmuseum in Kinderdorp Neerbosch. Vanaf september 1944 zijn in de Weesinrichting Neerbosch
honderden Engelse soldaten ingekwartierd. Kerst vieren zij samen met de w
 eeskinderen. Voor de soldaten
is het kerstfeest een poging om het gevoel van thuis op te roepen. Ze spelen klassieke Engelse kerstliederen en eten gezellig samen. Gebaseerd op deze historische kerstviering, verzorgt het museum een
middagvullend programma met workshops en muziek.
De K
 oninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor brengt op twee momenten Engelse
kerstmedleys ten gehore. Waaronder het lied The Holy City, geïnspireerd op het programmaboekje uit 1944.

Roulerend zijn er drie workshops
papier scheppen
■ kerst-kaarten maken
■ ‘soldatenhap’
■

Aanmelden via info@vantlindenhoutmuseum.nl
Kosten
€ 12,50 per deelnemer
Meer informatie www.vantlindenhoutmuseum.nl

14:00 - 14:15 uur Inloop + welkomstwoord
14:15 - 15:00 uur Workshopronde 1
15:00 - 15:15 uur Pauze + muziek
15:15 - 16:00 uur Workshopronde 2
16:00 - 16:15 uur Pauze + muziek
16:15 - 17:00 uur Workshopronde 3
17:00 - 17:25 uur Afsluiting + cadeautje
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VtLM 2019

EXPOSITIE:
VROUWEN IN DE HOOFDROL

WEESTJES
In 2019 was de tweede samenwerking van acht kleine Gelderse
musea, onder de noemer ZIJ/ HIJ in Gelderland. De expositie
‘Vrouwen van Neerbosch, nu breekt mij de klomp’ laat het verhaal
zien aan de hand van een 13-tal vrouwenportretten, hiermee
passeert de geschiedenis van Neerbosch. De titel van de expositie verraadt de inhoud. Vrouwen staan c entraal, om ze uit hun
schaduwposities te halen, niet om mannen te negeren. Het
gaat over grote en kleine momenten. In ieder tijdvak staat een
directielid naast een meisje van Neerbosch. De expositie gaat
ook over verbazing. Bezoekers reageren positief op de expositie.

WORKSHOP oktober 2019
‘Vrouwen, vrouwen en nog eens vrouwen’.
De workshop werd begeleid door historica/ kunsthistorica Maria
Driessen. De workshop bestreek de periode van1900 tot nu en
keek naar de rol van de vrouw. Memorabel is het 100-jarig kiesrecht in 2019. Een presentatie in woord en beeld en een gezamenlijke en individuele opdracht. Dit werk wordt tentoongesteld
in het museum tot eind 2019.

Open Monumentendag

Het museum is gehuisvest in de van oudsher Weezenkapel uit
1882. Het zal niemand verbazen dat het gebouw het predikaat
Rijksmonument heeft. Jaarlijks is in september Open Monumentendag. Het museum was deze keer geopend op zondag
15 september van 11:00-17:00 uur. Dit jaar was het thema
‘Plekken van Plezier’. In en om het museum waren allerlei
spelletjes. Open Monumentendag hoort bij de dagen met het
hoogste bezoekersaantal. Dit jaar waren dat 135 bezoekers.

POP UP-museum
024-Geschiedenis, thema was ZIJ/HIJ
De maand oktober is de ‘Maand van de Geschiedenis’, waarin
veel cultuur- en historische organisaties samenwerken.
In het Huis van de Geschiedenis, centrum Nijmegen, was
het POP UP-museum. Ook het Van ‘t Lindenhoutmuseum
leverde een bijdrage aan deze expositie. Daarmee was het
museumverhaal een maand lang zichtbaar buiten de grenzen
van Neerbosch. In totaal zijn er 1800 bezoekers geteld.

LAMPIONNENTOCHT

Jaarlijks komen eind december de kleintjes van Spoenk, het
Neerbosch’ kinderdagverblijf richting museum. In de schemer
vertrekken ze onder hoede van hun begeleiders, ouders en
grootouders met hun lampionnetjes. Als de stoet aankomt,
worden de klokken geluid en de deuren geopend, waar de
kerstliedjes al klinken. In het museum, rondom het podium
is het een wirwar van klein grut. Een eigentijds kerstverhaal
wordt verteld. Ondertussen wiebelt de Kerstman een van de
kinderwagens met een huilende baby. Uit volle borst worden
kerstliedjes gezongen. Iedereen krijgt een kerstkransje bij de
deur en de stoet vertrekt weer in de duisternis.

LIVE
Omroep

Gelderland
radiouitzending
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Op zaterdagochtend 21 december 2019

Het museum is open voor deze speciale gelegenheid. René Arendsen van de
Ridders van Gelre verzorgt in de ochtend een radio presentatie, waaronder
een interview met Anne-Marie Jansen.

Programma

■ De ochtend openstelling voor publiek duurt van 10:00 tot 12:00 uur
■ Vanaf 8:30 uur zendt radio Omroep Gelderland live uit vanuit het museum!
■ Vanaf 10:00 uur gaat het museum open voor bezoekers.
■ Om 11:00 uur Koninklijk Nijmeegs Mannenkoor o.a. het lied Holy City

WEES ERBIJ

Om in levende lijve de radio-uitzending bij te wonen!

WEZEN zonder of met ouders

Op de Weesinrichting Neerbosch worden vanaf 1867
arme verwaarloosde weeskinderen opgevangen.
Wezen en half-wezen. Kinderen waarvan één of
beide ouders overleden zijn. Als moeder overlijdt
komen zij als half-wezen naar Neerbosch. Dit
omdat vader, volgens tijdsnorm, de kinderen niet
kan opvoeden, hij moet voor de ‘kost’ zorgen.

Vanaf begin 1900 neemt de overheid haar
verantwoording en worden in Nederland de
Kinderbeschermingswetten van kracht. De rechter
beslist soms dat ouders niet in staat zijn tot
opvoeden. Ouders worden dan uit de ouderlijke macht
ontzet en daarmee is het uithuisgeplaatste voogdijkind geboren. Zij gaan verweest, zonder ouders door
het leven en worden soms op Neerbosch geplaatst.

➞ALBERT MAJOOR
Van groot formaat
ALBERT MAJOOR

Zijn leven op het kinderdorp Neerbosch, 1938-1952

Albert Majoor, naief kunstenaar en oud
Neerbosscher heeft in 50 schilderijen zijn
leven op Neerbosch weergegeven. Hij
verblijft daar van 1938 tot 1952. Vanaf
1985 is hij drie jaar intensief bezig geweest
met zijn schilderwerk. Majoor vult zijn
huis met schilderijen en herinneringen. Hij
ervaart het leven op Neerbosch als streng
en strak, daarnaast is hij gepest.
In 1988, tijdens het bezoek van koningin
Beatrix aan Kinderdorp Neerbosch, bij
het 125-jarig bestaan van de instelling,
schenkt Majoor zijn schilderijen. Hij signeert
zijn schilderijen niet, het werk staat
symbool voor alle kinderen die het moeilijk
gehad hebben. Een statement. De rijk
geïllustreerde catalogus van A3-formaat is
verkrijgbaar bij het museum voor € 27,50.
Daarnaast bij boekhandel Dekker vd Vegt en
boekhandel Roelants in hartje Nijmegen.

Stand van zaken

MUSEUMFAMILIE
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VRIJWILLIGERS

Irene van Meegen neemt afscheid, zij heeft een
baan gevonden. Vanaf 2015 is zij, met een kleine
tussenpose betrokken geweest en heeft zij zich
met nauwkeurigheid van haar archieftaak
gekweten. Een serieuze, betrouwbare kracht.
Irene, grote dank voor jouw trouwe inzet.

Educatie programma’s
Het Van ‘t Lindenhoutmuseum biedt een gevarieerd
en aantrekkelijk educatief programma aan voor het
basisonderwijs:
■ Petertje en zijn koffertje
■ Mikky de Zwerfkat
■ Weeskind X
■ Kijkje in de keuken van kok Knippers
■ In Neerbosch staat een kinderdorp
Daarnaast zijn er programma’s voor het voortgezet en
beroepsonderwijs. Ook worden steeds weer nieuwe
programma’s ontwikkelt, zoals een VR brilprogramma,
waarmee een aantal Neerbossche historische gebouwen virtueel terug te zien zijn.
Voor info
www.vantlindenhoutmuseum.nl
Voor vragen educatie@vantlindenhoutmuseum.nl

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

Trudy Hendriksen is jarenlang vrijwilligster
geweest bij de catering van grotere activiteiten, bij
WezenkapelCONCERTEN en groepen. Gastvrijheid
en betrokkenheid zijn op haar lijf geschreven.
Trudy, bedankt voor jouw unieke bijdrage.
Marcel Bisselink is vanaf 2010 een multifuctionele
vrijwilliger geweest op afroep. Altijd een helpende hand bij allerlei mogelijk klussen, zoals helpen
sjouwen, reparaties en groenonderhoud.
Marcel, bedankt voor jouw altijd trouwe inzet.
Rob Bögels meldde zich bij het museum om als
vrijwilliger zinvol zijn tijd in te zetten. Zijn
interesse ligt bij het archief en bij onderzoek.
Afgelopen november heeft hij proef gedraaid. En
begin december is de vrijwilligersovereenkomst
getekend. Rob gaat verder waar Irene gestopt is.
Mirte ten Broek is vanaf oktober 2019 gestart als
museumdocent. Zij heeft al een verschillende lessen gegeven aan basisschool-groepen. De lessen
verlopen naar ieders tevredenheid.
Wim van Klinken, geboren op Neerbosch, zijn
vader was de schoenmaker en zijn moeder werkte
in winkel de Mop. Wim komt uit het onderwijs en
meldde zich aan als museumdocent. Vanaf 1
januari 2020 is hij inzetbaar op afroepbasis.

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 vanaf 2020
■ e.banki@vantlindenhoutmuseum.nl
educatie
■ educatie@vantlindenhoutmuseum.nl
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