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Leven uit Gods hand 
Voordal hel Maas- Waalkanaal gegraven werd, stonde n de dorpen Hees 
e n Neerbosch nauwer in con tact met de meer westwaarts gelegen 
ge bieden, richting Weurl en Beun ingen. S tra le n, die nu doodlopen op 
he l kanaal, li epen tol in de twintiger jaren van deze eeuw veel verder 
door. De Dennenstraat bij voorbeeld li ep he lemaal door tot de 
Jonkers traat in Weurt en van de Laarseclam is a ll een nog de eerste 
vijfl ig meter overgebleven, die lol nergens leiden. Heel soms is hel oude 

Hel/ran ie Bel fl elkerkie Fo!o L.J. 

De S!enen Dank 

REDACTIONEEL 

Zoals ik u in Juni al schreef zou deze uitgave 
een themanummer gaan worden. Dil jaar is 
gekozen om u eens wal meer te vertellen over 
het Ki nderdorp Nee rbosch, wat ne t even ove r 
het kanaal li g t. U allen we l bekend. 
Me t o.a. hulp van R. van Regteren , van hel 
"Van 't Lindenhoul-museum" is dit 
themanummer wederom aardi g gel ukt. 
Hiervoor willen wij hem bedanken. 
Kort staan wc ook s til bij het overlijden va n 
onze secre tari s, Hcnk Pesch. 
Verder een kleine aankondiging over Hr. v.d. 
Werf, organi st in de Pctruskerk. In december 
wel I ie hl meer hi erover. 
G raag zien wij u reac ti es tegemoet, in het 
bijzonder over deze uitgave. 

E.B. 

vervol g van een weg aan de andere kant va n 
het kanaal nog, en dan met veel moei te , te 
zien. Zo li ep er een weg, beginnende naast de 
pastorie aan de Dorpsstraal in Neerbosc h, door 
to l hel zogenaamde Kinderdo rp Neerbosch. 
Me t de aanleg van he t Maas- Waal kanaal bleer 
de verbindi ng intac t: een fraai wi l bruggetje 
ve rbond Neerbosch met het kinderdorp. Maa r 
de komst van de grote wegen ten westen van 
Nijmegen maakte een einde aan dil contac t. 
He l oude bruggetj e verdween, J e 
Neerbosscheweg werd verbrccu en 
doorgetrokken en over hel kanaal kwam een 
ni e uwe, bredere brug. En daarmee vcruwecn 
aa n het begin van de jaren tachti g de 
rechtstreekse verbinuing van Nijmege n-West 
met het kinderdorp. Misschien mede hierdoor 
is he t ki nderdorp nu minoer bekend dan 
vcrwacht kon worden: tenslotte li gt het 
hemelsbreed nog geen twee kil ome ter van 
Hees va ndaan. Anderzijds was , en is , men ni e t 
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;:o snel gcncigu een "\\'c:t.eninri chting" lo l J oel va n een 
zonuagsc wa nucling Le maken. En zeke r ni et wanneer J czc 
instelling omringd wordt door fabri eke n en bedrij ve n, zo 
di cht onde r de rook van de ARN in Beuningen. 
Maar di chtbij blijft hel. En J e moei te waard om e r eens te 
vcr\\'ijlcn is hel 7.ckc r! Eenmaa l binnen J e "poorten" van 
hel kinde rdorp lijkt hel al sof J e tijt.l heen s til ges taa n. Een 
oase van groen e n rust, met miuuenin hel fraaie wille 
Belhe lke rkje en e rgens daar in de buurt vcrscholen een 
bijzonlie r leuk museum , gcwiju aan de gesc hiedeni s van J e 
Wees inrichting Nccrbosch, bij ons beter bekend als hel 
K.indcrt.lorp Nccrbosch. In dil a rtikel hel ,·crhaal van de 
"Verecni ging to l opneming en o pvocuing van 
vcrwaarl oosde weezen". 

"Wij wensellen alle weezen gra ti s op te nemen, om met 
hen uil de hand des Hccrcn te leven ... " 

Me t deze zin begon de circul aire , waarin Johannes van 'l 
Lindenhout in l863 aandacht vroeg voor hellol van J e 
weeskinderen in Nederl and . Als evangeli s t was hij 
rondge trokken door Nederland en hij was geschrokken Yan 
J e si Lua li c waarin vee l weeski ndc rcn vcrkcc rt.lcn. Met 
name op hel plallc lant.l en in de lagere mili eus was de 

ell ende groo t. Behoorlijke opvang was er ni et en de 
oplossing Ji e meestal werd gevonden, was om de wezen 
uitte besteden aan famili es die daa rvoor de minste 
vcrgocuing vroegen. Veelal werd dil door de plaatselijke 
ke rken gc regclt.l. En er waren famili es genoeg di e er een 
goedko pe én betaalde knecht or hulp in de huishouding bij 
wilt.lcn. Dal hi ermee broertj es en zusjes uil elkaar werden 
gehaald , was een logisch en onvermijdelijk gevolg. 

Van 'l LintJenhout voelde zich al s chris ten aangelrokken 
lo l de :t.ogenaamt.lc Réveil beweging, di e J e naastenliefde 
predi kte en su·cei"Jc naar concrete acli vilcilcn len behoeve 
van de zwakke en vaak uilges to len medemens. Dominee 
Held ring uil Zetten behoorde ook to l deze beweging. In 
Ze llen sli chllc hij een hui s voor "gevall en vrouwen". In 
1863 bes lo ten Johannes van 'l Lindenhout en zijn vrouw, 
Henurina Sipman, hun ideeën in de prak tijk Le brengen: de 
circ ula ire werd door geheel Nederl and verspreiu en in 
Nij megen, aa n de Lange Brouwcrsslraat, werd een groot 
pand gchuurt.l . Van 'l Lindenhout zelf was afkomsti g uit 
Beuningen en hiJ had rcct.l s enkele ja ren een 
evangeli sati epunt in de stad, op Doddenuaal. 
De eerste wees, een meisje, kwam uil Aalten, de tweede, 
een jongen, uiL Wamcl. Maar heel snel volgden er meer en 

Kinderdorp Neerhoseli omslreeks 1875: op de achiergrond /i el wille kerkje van Neerhoscll . 
Nu nog aan1 ve~ ig van de oorspronke liike gelm uwen z(in : de Heillelkerk (links op de voorgrond). 
/i el !luis ref"llls van de kerk en lie f geho11w ll'aar 1111 hel Van ·, Lindenllolllllll/Selllll i11 is p,evesligd 
( hel wille géhmnv direcl ac/i /er de mole11 ) 
Cnl/e(·ti f' gell/eentearcl!ie/ 
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binnen dri e jaar was het hui s tjokvol me t zo'n 75 
weeskinderen. Van 't Lindenhoul's uitgangs punt, Gcxi is een 
Vader der wezen, leidde e rtoe dat hij alle wezen toe li e t; een 
vergoeding werd ni et geëist. Dal maakte dil initia li er voor 
armlas ti ge gemeenles aantrekke lij k. Van 't Lindenhout was 
bijzonder inventi ef in het "bedelen" om s teun en el k jaar 
weer slaagde hij crin rondte komen. In 1866 schreef hij een 
"Kort Overzigl van de Werkzaamheden voor Arme Weezen 
le Nijmegen" . Een groot gedeelte van dil overzicht omval 
info rma ti e over de financiële nood, maar telkens is de 
redding er: "Maar ook hi erin hadden wij meer dan ooi l 
ondervont.len, dat de Heer mcl ons was in uil werk." Hoe ual 
dan in z ijn werk ging, moge een fragment uil hel dagboek 
van Johannes van 'L Lindenhout uil 1864 aantonen. 

"7 mei - Wij moesten op dezen dag !13 meer betalen, dan 
wij in de kast hadden voor de weezen. Ik was zeer gerust in 
den Heer en gela.)fde zeker dal J e Heer uitkomst zoude 
geven. Nog 2 uur, en hel geld moes t betaald worden. De tijd 
der gewone brievenpos t was, meende ik reeds voorbij ; doch 
ik bleef gerust in God, vertrouwende op Z ijne belorten. Er 
wordt gescheld , en de postbode geen later dan gewoonlijk 
een bewijs af voor een aangeleekenden brieL Ik haalde 
liezen van hel pos tkantoor en hem opendoende, vielen er 
drie muntbilje ljes, ieder van fî O uil. Ik zonk weg in 
aanbidding. De brief droeg he l postmerk Dordrecht, doch 
zonder naamleekening ... " 

Vanuit de Lange Brouwerss traal bezochte n de kindere n de 
proleslants-chri s tel ij ke lagere school De K lokkenberg en 

werden ze voorbere id op een beroep of laak. Al snel werd 
het pand in de s tad te klein en in 1866 bollen de gebroede rs 
(Jan Derken Hcnl) Jansen Van 't Lindenhout een lap grond 
aan in Neerbosch. Zij hat.luen zojui st J e Spijkerhof aan de 
Nieuws tadweg gekocht en Van 'l Lindenhoutmocht daar 
een s tu k grond van uitkiezen. Na enige aarzelingen - hel 
was nogal ver van de slat.! - accepteerde hij hel aanbod en 
nog in datzcii"Je jaar kon de bouw van de Weesinrichting 
Neerbosch beginnen. Di verse geldbedragen kwamen 
binnen, dakpannen en s tenen werden geschonken en J e 
wezen zel f slaken ook hun armen uil de mouwen. Want het 
doel van de wees inrichting was nie t all een opvang, maar 
ook het le ren van een vak. En hel vakmanschap kon op he l 
terrein me teen in J e praklijk worden gebracht: het me tselen 
van de hui zen, helmaken van de meubels en kleding, hel 
bewerken van de grond, enz. enz. S teeels meer wezen 
vonden de weg naar Neerbosch, in 1895 Lelde het dorp zo'n 
1100 ki nderen. Broertjes en zusjes werden ni et gescheiuen, 
behalve dan dat de toenmalige zeden een apart hui s voor 
meisjes en jongens vereis ten. 
Al snel na de opening van he l kinuerdorp haalde Van 'L 
Lindenhout een o nderwij zer naar he l dorp. De kindere n 
moesten, a lvorens een echt vak te leren, kunnen rekenen, 
lezen en schrij ven . Hel vak leerden de jongens van meester
vakmannen, d ie hun intrek namen op de wccs inrichling. 
Van 'L Lindenhout pakte he t s lim aan: de wezen leerden een 
vak waarmee ze later hun brood konden verdienen, maar 
tijde ns de leerlijd vormde hun werk een bron van inkomsten 
voor de inrichting. De meubelmakersopleid ing van 
Neerbosch vcrspreidde zelfs een fraaie ca ta logus. En de 

Bezoek van de f otograaf in 1888; /rots lonen de ll/eester-lilllmerman en zUn leerlingen li11n gereedschap en 
produklen. 
Collectie Van ' t Lindenhoullllllsewn 
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ERGOMAGNETIC®LINE 1 .; : 
DE NI EUWE FIETSTRAINERS VAN TUNTURI ~~/ 
De n1euwe f1etstra1ner-ergometers vanTunturi helpen I . I/At· - ~ 
uw cond1t1e. JUISt nu op peil te houden. ,,J : 
De electronische momtor en hartslagmeter meten \ ~ · -·; · 
nauwkeung uw voortgang. motiveren en maken !I-_':' ' 
thU1stra1nen plezieriger en effectiever dan ooi t. ,~ 

• comfortabel nieuw zadel • Fins kwa/i te1ts design 
: elec tron1sche moni_!or • Polar-hartslagontvanger 

soepel en gerUisloos f1etsen • lage 1nstap • shpwije 
tandnem garandeert betrouwbare overbreng1ng 

...__ ___ ___ 
Vo12U12!!2kl<er 
voe{je beter 
do12 Tunturi f 

- ':f TUNTUR/ (9-= =~ 
TEST flrstin lilness ~~" l/ 
de n1euv,e 
ErgoMa,;ne:1c · 
L1ne bq KETTl.ER 

Folo L l 

dru kkerij , lange tijd gevesti gd in het eerste pand 
aan de Lange Brouwerss traal, werd behoorlij k 
winstgevend . Hie r werd he t populaire 
gezinstijdschrirt De Vriend des Huizes gedru kt, 
later volgden een weekkrant voor chri stelijk 
Nederland en de jaarlijkse a lmanak. Bekende 
Nederl anders uit die tijd waren graag bereid hun 
medewerking te vcrl enen aan deze publicati es, wat 
all een nog maar meer bekendheid (en inkomsten) 
opleverde. Men was trots op he t we rk, dal in 
Neerbosch verri cht werd . Wanneer in L888 een 
heuse fo tograaf fo to's komt maken van de 
werkmeesters en hun leerlingen, straalt de trots van 
de foto's af. 

De twintigs te eeuw werd de eeuw van 
veranderingen voor hel kinderdorp. Geleidelijk aan 
veranderde de samenstelling van de populati e van 
het dorp. Mede door de verbeteringen in de 
gezondheidszorg en de hygiëne en de uitbreiding 
van de (financiële) mogelijkheden om 
wees!<;.i nderen in gezinnen op te vangen, kwamen er 
mil'dcr wezen. Ander:1.ijds werd hel eerder 
mogelij k v~1or i·echtcrs om inbreuk te maken op hel 
ouderlij k (=vaderlij k) gezag en kinderen aan dal 
gezag te onllrckken. Uil hui s geplaats te kinderen 
vormden een steeds groter deel van de bevolking 
van hel kinderdorp. 
Hel beg in van die veranderingen maakte Johannes 
van 'l Lindenhout nog mee. Op 12 juli beeïndi gdc 
hij zijn werkzaamheden als directeur van de 
Wees inrichting Neerbosch en ves ti gde hij z ich in 
Nijmegen, aan de KronenburgersingeL Zijn 
opvolger werd dominee Schrij ver, di e samen met 
z ijn vrouw de directi e vom1de. Want dal gebruik 
bleef nog lol aan hel begin van de zes ti ge r jaren 
gehandhaafd: de direc teur had vooral de dagelijkse 
zorg voor de jongens, zijn vrouw voor J e meisjes. 

De komst van een ni euwe directeur in 196 1, mr. 
Johannes Visser, markeerde een heuse verandering 
van tijden. Hij was de eerste jurist als directeur, 
zijn vrouw trad ni et in di ens t van het kinderdorp. 

FIETS 
& FITNESS 

Dennenstraat 69 
Nijmegen 
Tcl:J 770006 

~~ 
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Maar al snel veranderde e r veel meer. Tol die tijd was het 
dorp min o f meer self-supporting. Er was zel fs een e igen 
ziekenhui s; dokter De Blécourt was hi er jarenlang de 
inslellingsarls. De bewoners van hel kinderdorp hadden ni et 
veel contact met de buitenwereld . De kolossale gebouwen 
uil de l9e eeuw, met de grote slaapzalen e n sporen van aan
en verbouwingen bepaalden nog steeds he t gezicht van hel 
dorp. Maar binnen enkele jaren was dal ve rleden tijd . Hel 
kinderdorp "ging open" . Kinderen verlieten steeds vaker he t 
dorp om (bij v.) in Nijmegen een ople iding te volgen, 
inkopenle doen of uit te gaan. He l ziekenhuis werd 
opgeheven en de kolossale gebouwen maakten plaats voor 
de karakteri sti eke ronde huisjes, met voor ieder huisje een 
eigen groepsleiding en op den duur een gemengde 
bewoning. De vakopleidingen kregen meer en meer een 
onderhoudsfuncti e in plaa ts van een opleidingsfuncli e. En 
de "buitenwereld" werd binnengehaald . Tot he l begin van 
de jaren zes ti g waren er niet veel contacten met Hees en 
Neerbosch. Een vreemdeling di e 's avonds op het terrein 
ve rtoefde, werd daarop aangesproken. Maar nu mocht de 
sporthal door Nijmegenaren gebruikt worden, kon er 
gezwommen en paardgereden worden. Dagelijks fi etsten 
vele leerlingen uil Beuningen over hel le iTein naar hu n 
school in Nijmegen en e r kwam zelfs een VSO-opleiding op 
hellerre in waar ook leerlingen van builen hel kinderdorp 
wel kom zijn . Deze Mr. Johan Visserschool heeft een 

uilstekende naam gekregen binnen de wereld van het 
voortgezclle speciale onderwij s, mede door J e speciale 
programma's in achte rstandssituati es. En dan komen de 
oude voorzieningen van de voormali ge weesinrichting nog 
ui tslekend van pas, zoals de boerde rij en de drukkerij! 

Op dil moment resteert va n de beginpe1iode nog het 
volgende. Een paar kleine huisjes, waar in één ervan het 
"Van 't Lindenhoutmuseum" is geves ti gd ; voorheen was 
hi er he l Moederhui s (modern gezegd: de c rèche) en de 
kl eermake rij geves ti gd. Dan hel Bethel kerkje, in de nabije 
lockomst onderkomen voor de uitdijende collectie van he t 
museum en het rijke archief van hel kinderdorp. De 
Belhelkerk was de eerste kerk in Nijmegen, di e speciaal 
voor de protes tantse eredi enst werd gebouwd. Direct achter 
de kerk staat nog een woonhuis uil de beginperiode en 
tenslo tte, eni gszins builen het dorp, het e igen kerkhoL Hi er 
zijn ook Hendrina Van't Lindenhout - Sipman, z ij overleed 
in 1900, en Jo hannes van 'l Lindenhoul, di e in L9 18 s tierf, 
begraven. 
Hel museum is regelmatig geopend , mees la l wordt dil ruim 
tevoren aangekondi gd in De Gelderl ander en/of De Brug. 
Maar ook op afspraak kan hel muscum (gmlis!) bezocht 
worden. Oe conservator, Roei van Regleren, doet dit graag! 

u 

Misschi en bent u nu wel nieuwsgierig geworden naar het ki nderdorp Neerbosch. 

Speciaal voor de bewoners van Hees en de leden van de Vereni ging Dorpsbelang Hees opent Roei van Regleren op zondag 1::?. 
oktober van 14.00 uur lol I 6.00 uur de deuren van het Lindenhoutmuseum en hel monumentale kerkje op he t terrein van hel 
kinderdorp Neerbosch. 

U bent van harte welkom. 

Hel voormalige moederhuis herherglnog enige l!jd hel Va n 'I Linden/w uimuseum Folo U 
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Alleen maar bewondering? 

Lli! a ll e gcst: hnl"lcn mcr de eers te veeriJ g jaren van de 
Wccsin11t:htmg Neerbosch blijkt zonneklaar: het 1s een e n al 
he t werk van di e ene man , Johannes van'! L1ndcnhout. ZIJn 
msp11al1C v1ndt 111 b1nncn- en bullenland vele bewonderaars. 
En velen voe le n 1.1ch geroepen dJllnillall c l geldelijk o f 
a ndersz1ns te ondersteunen. Het aanta l wezen groe11 vanaf 
hel bcg1 n ges taag, een teken temcel Jat hel werk 1n 
Neerbosch vertrouwd word!. Z IJn er in 1867 180 wezen 1n 
het n1 e uwe kinderdorp, ruim t1 en Jaat late r ZIJn da t er 450. 
In I 8()3 bewonen 1.o'n I I 00 we1en het dorp! Maar het werk 
van Van 'l Lindenhout wordt met alleen bewonucru, 
gaanucweg komt er <X)k kr1llck . 
een enkeling v1aag t z1ch bc1orgu af o l wecskrnuercn wcl1o 
streng 111 "Je ware leer" onucrnch t moéte n worden. Zou 
meer toegeel liJkheld ten aanz1cn van anucrc gezmdte n met 
meer op l iJn plaats I.IJn? Anderen make n z1ch lorgen over 
Je fm ancJel c s1tuati c van J e wcesimichtmg en me t name he l 
bcheer e1 va n door Van 'l L111denhoul persoonliJk. Teveel 
\ c r!rouwt , aldus J e c ri !IC I, de d1 reele ur op de gaven van 

DUIN 

Administratie- & Belastingadviesbureau 

Advisering, begeleiding 
en uitvoering op het gebied van: 

- startersbegeleiding 
- aangifte inkomstenbelasting particulieren 
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- second opinion 
- belastingzaken 
- en nog veel meer ..... 

Partner en adviseur in 
uw financiële huishouding 

Korte Bredestraat 61 6543 ZP Nijmegen 
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meuechns te ncn en te gemakkelijk worden wezen 
toegelaten , hocwel de llllmtc en de fmanc1èn dat niet altijd 
mogeliJk maken. Deze krit1ek verstomt me t, ook ni e t 
wanneer de drukkcnJ JaarliJks meer w1 ns! maakt en een deel 
van de koste n kan opvangen. 
Maar Jan ve rschiJn! 1n 1893 J e zwaars te knllek op 
Johannes van 'l Lindenhout Ze 1s afkomsllg van een vader 
van twee kinderen d1c aan de zorge n van Je 111nchting 
waren toevertrouwd (deze vader, G. van Deth, was kap1tein) 
en van een cx-onderWIJI.Cr op het kmderdorp, A.J. van 
Houten. In twee liJ VIge brochures, nog 1n he tzeildejaar 
1893 "gccomblllccrd , omgewcr kt en vcrmeeruerd", word t 
liltgebre id verslag gellaan va n al hetgeen er mrs 1s in de 
wees111nchtlllg en dan met name aan de persoon van 
Johannes van 't L1ndcnhout. 

"WrJ wcnsche n dan ook van harte, Jat hel schnj ven en 
Liltgeven dct.er brochure aanlelding moge geven, dat he t 
versehnkkelijk l1jden d1 er a1me weezen een e111dc moge 
nemen, en u1 e meer Jan dur1cnd krndcrcn metlanger zullen 
worde n overgelaten aan J e willekeur en J e beul shanuen van 
drcn gewete nloozcn Van 'I Lrndenhout, d1c voor het eers t 
van ZIJn leven uilmaal zal ontmaskeru woruen" 

De brochures maken rndruk 1n Ncucrlanu. Beschreven 
wordt de luxe lecls llJI van J e familie Van 't L1nue nhoul , rn 
schn I contrast met het dageliJkse leven van de wezen e n de 
bcgclcJdcrs 1n he t dorp. Van 't Ltndcnhoul doet veel (luxe
)Liltgaven ten behoeve van Zichzelf, ex plo iteert wezen e n 
organ rseert groo tse en kostbare fees ten voor ZIJn vnenue n 
en gull e gevers; kinderen en personeel del e n daar me t 1n 
mee. HIJ wordt e r ook van beschuld1gd van 7.ÎJn 
weesinrichting een s tad te willen mak.cn, met zo'n 30 à 
40.000 In woners, waarvan hrJ de dicta lor zou ZIJn! 
Op vcr7.oek van Van '! Lmuenhout zelf' komt er een 
Comm1ss1c van Onderzoek, u ie 1.1ch e nkele maanden 
Intensier beztghoudtm c! Je beschulur gingen, zowel Je 
f1 nancJCi e, J e pcdagogrschc a ls de hygrcmschc. Op all e 
punten woru! met getwijfeld aan J e goeue bedoelingen en 
aanpak van Je s ll chtcr. Maar wel cons tateert de Commi SSie 
Jat de wecsmnchlmg J e sllch!er cmgszms boven het h<X)fu 
IS gegroe1d. GcadvJsccru wordt dan ook: " .. . dat uitbreiding 
J cr weestnnchtmg moet worJen gestaakt e n 1n vcrband met 
verdere overwcgmgen (de f'•nancièle Sltua tr e was absoluut 
me t rooskl cun g- LJ) van opname van ni e uwe verpleegden 
voorloopig moe l worden afgezren." 

Van '! Lrnuenhnut tr e kt z1ch de aa nbevcl rn gen aan. H1j s telt 
oruc op zake n, daarbiJ geholpen Joor Jcskunut ge 
meuewcrKcrs, e n he t aantal we1.en loopt gelerueltJk terug: 1n 
I R9R /.IJ n he t er 600, in 190 l 533 e n 1 n 1904 wonen er nog 
1o'n 405 we1cn 1n Ncc rbosch. Van 't Lmucnhout brengt hel 
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voll ed1 ge rapport 111 de openbaarheid. Gevoegd 
biJ het bezoek van konmgm Emma in 1895 aan 
het kinderdorp, le tdt al deze aandacht tot een 
stroom van bezoekers halverwege de pren 
negentr g. Het ziJn voor Van 't Lrndenhout 
zware Jaren. 
Nog één keer komt d weesmnehtmg negati ef 
in de publiciteit en krijgt Van 't Lmdenhout het 
te verduren. In het Jaar van het overlijden van 
ztjn vrouw, 1900, s tern een weesjongen 1n he t 
ztekenhuis, volge ns de berichten ten gevolge 
van een verkeerde behandeli g. Na nader 
onderzoek blijkt d1t met te kloppen, maar weer 
even was het kmderdorp 111 de aandacht. 

De meeste steun ondervindt Johannes van 't 
Lindenhout trjdens en na z1jn directeurschap 
van de (oud-)wezen zelf'. Z1j reageren als 
eersten op de beschulu1gingen aan he t adres 
van de directeur. Hun gevoelens over het leven 
in Neerbosch en de persoon van Van 't 
Ltndenhout ztjn pos1tief en dat la ten ze weten 
ook. Reeds vanaf het begm van deze eeuw 
vmdtJaarhJks op Hemelvaart een relime plaats, 
de Oud-Wezendag. Hennncringen worden 
opgehaald, ervari ngen worden gedeeld en 
telkens ts de s temmmg feestelijk. De wezen 
waarom het Van 't Lmdenhout te doen was, 
kunnen ziJn doels tellingen niet beter eren! 

u 
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5286 823 23461 
J F de Kort 
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Molenweg 119 6543 VA Nijmegen 
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En nu ...... Stichting Lindenhout 

Vanaf' 199:?. begon tlc bevolking \·an ki ntlcrtlorp Neerbosch 
te ru g te lopen. De c:\ploita ti ckos tcn bl c \·cn echter gelijk . 
he t voortbcs taan van he t kintlcrtlorp wcrtl bctlrcigtl . 

In 1993 werd bes lo te n het kinderdo rp op te laten gaan in 
een gro te re sti chting: s ti chting Lindcnhout. Dc1.c s tichting 
koos er begin 19% voor om tlc geïnteg reerde 
hulpvcrl ening aan jongeren , ·oort te i'.c ttcn op de locati e 
Ncerbosch, onder voorwaa rde tla t tle C:\ pl o i ta ti c haal baar 
\\'as. 

De s ti chting ontl eent haar naam aan tle enmgcl i st Johannes 
van Lintlcnho ut , tli c in 1863 tlc basis legde voor tlc huitligc 
orga ni satie. De info rma ti e waaruit we voor dit a rtikel geput 
he bben is afkomsti g uit het j aarvcrslag over 1996, dat 
traditionee l in j uni verschijnt. De1.e tratli ti e berust op het 
fe it da t he t echtpaar Va n 't Lindenho ut in juni 1863 het 
toenma li ge weeshui s in tlc binncnstatl van Nijmegen 
s tartte. 

Li ndcnhout is een organi sa ti e voor jc ugtlhulpvcrl cni ng. 
O p dit moment bes taat Lindenho ut uit vijf sectore n, d ri e 
s taf'af'dclingcn en tlc MR. Joh . Visserschool (gelegen op het 
terrein va n kindertlorp Neerbosch). 
Elke sector heeft een eigen sectormanager. De intlelingcn 
in secto ren is op grontl , ·an geografi sche en inhoutlelijke 
argumenten gemaakt. 

Deze sec to ren zijn : 
Neerbosch; 
Oost-Gelderland ; 
Arnhem e.o.; 
Hulpverl ening in gezinsverband ; 
Huisvesting en begeleiding van mintletjari ge 
vluchtel ingen. 

Naas t een economische e n admini stra ti eve tli enst e n een 
di enst voor personeel en organi sati e kent de sti chting als 

Foto LJ 
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derde s tafafdeling de afdelin g klantenzaken. Dit is een ni e uw 
fenomeen. Deze a fdeling heeft to t taak he t kwaliteitsbeleid te 
coördinere n. Zij verricht voortdurend onderzoek naar 
ervatingen van jongeren tijdens hun verblijf bij Linden ho ut, 
maar ook na hun verblijf. Als kl anten worden aangemerkt de 
jongeren, hun ouders, plaatsende instanti es, co ll ega
ins tellingen en medewerkers van Lindenhout 

De organi sati e van de seclor Neerbosch bestaat uit dri e units 
me t daarbinnen een aantal werkeenheden. 
In 1996 werd de capaciteit van L 10 naar zevenli g plaatsen 
teruggebracht. Om de ex ploita ti ekosten op te brengen heeft 
Neerbosch instellingen gezocht die he t te rrein mede wilden 
gebruiken. Begin 1997 verhui sde de Sti chting Jeugdzorg met 
tlrie leefgroepen en twee activiteitencentra naar het terrein van 
hel kinderdorp. Deze nie uwe partner betekent een extra 
s truc ture le prov inciale s ubsidie waardoor hel voortbes taan van 
Neerbosch is veili ggesteld. 

Naast de sector Neerbosch en de sti chting jeugdzorg zijn er 
twee schole n op het terrein gevesti gd ; een bas isschool en de 
Mr. Johan VisserschooL Tevens wonen e r op het terrein een 
aantal zogenaamde 'opwonenden', de partic uli ere 
huizenbezitters op het terrein. 
Een dorpsraad wordt opgeri cht al s overlegorgaan tussen de 
verschillende partije n in het dorp. 

Welke jongeren wonen er nu in dat kle ine dorpj e over de brug. 

Van een wees huis is geen sprake meer. De huidige bewoners 
komen veelal uit gezinnen waar opvoedings problemen zijn 
ontstaan door uiteenlopende oorzaken. 
He t huidige bele id voor j eugdzorg is vooral gericht op korte en 
lichte hulpverle ning aan jongeren dichtbij hui s. Sommi ge 
jongeren z ijn echter gebaat bij een uithui splaatsing en de 
zwaardere res ide ntiële hulpverl ening van Neerbosch. De 
problemen di e met tle jongeren moeten worden opgelost zijn 
vaak complexe problemen. Methodiek en werkwijze be hoeven 
ook voortdurende aanpassing. De medewerkers van Neerbosch 
zijn eind 1996 gestart met hel ronnulere n van de inhoudelijke 
uitgangspunten van Neerbosch en hebben vervol gens de 
methodiekbeschrij ving ter hand genomen. Dit zal resulteren in 
een plan van aanpak voor de invoering van een methodiek die 
is ingesteld op de veranderende hulpvraag. Dit plan moel rond 
deze tijd (september 1997) l·daar zijn . 

Daarnaas t is men ook bezig me t een project ter preventi e van 
uithui splaats ing. Een aantal plaatsen in het kinderdorp 
Neerbosch worden speciaal voor deze jongeren vrij gehouden. 

Dankzij deze ontwikkelingen bij de sec lor Neerbosch is het 
voortbeslaan van hulpverlening aan jongeren gegarandeerd en 
blij ft een mooi stu kje Nijmegen behouden. 

E.S. 

OudholllV maakte plaats voor nieulVhOIIIV en nog nieulVere bo111V Foto Ll 
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Orthopedagogisch 
Adviesbureau 

Diagnostisch onderzoek en begeleiding van kin
deren, middelbare scholieren en volwassenen met 

leer- en studieproblemen. Deze problemen 
kunnen van invloed zijn op de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de betreffende persoon (bijv. 
het zelfvertrouwen en de motivatie). 

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot: 

Drs. G. Pieters-Mestrom, 
Orthopedagoge (lid NVO/WEP) 

Korte Bredestraat 59 
6543 ZP Nijmegen 
Tel: 024- 3782314 

" Hij is verknocht aan zijn orgel " 
Dat kun je rustig zeggen. 

J. S. van Jcr Werf was op :?.0 juni precies :?.5 jaar als 
vas te organi st verbonJen aan J e Petruskerk. In J e dienst 
van 7 september wordt J e jubilaris in het zonnetje gezet. 
Wat hem precies te wachten staat, is nog een 
\"Crrassing." 

Zo opcnJc he t Kerkblad van de HervormJe
Gereformeerde Kerk te Nijmegen hel veertiende 
nummer van dil jaar. Hesenaar Johan van der Werf zal 
in een volgende Stenen Bank terugblikken op :?.5 jaar 
werken in Hees en ï.ijn feest. 

Vanaf deze plaats natuurlijk al onze felicitaties ter 
ge legenheid van Jil heuglijke feit. 

E.S. 

ADVOCATENKANTOOR 
Mr J .P.M. van der Horst 

Henry Dunanistraat 22 
6543 KR Nijmegen 

U kunt voor alle juridische bijstand bij mij terecht, na 
telefonische afspraak 

Tel.: 024 - 3785841 

boeketterie H t 
blo8misterij U 1ng 

KERKSTRAAT 187 - 6543 KJ NUMEGEN - TEL 024-3770336 
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IN MEMORIAM HENK PESCH 

Dit wordt het moeilijkste stukje dat ik ooit voor de Stenen Bank geschreven heb. 

Henk Pesch, die enige tijd geleden zo enthousiast het secretatiaat van onze Vereniging 
had opgenomen, is eind ap1il na een korte, maar fatale z iekte overleden. 

Velen van u zullen dit al weten; het bericht kon ni et meer in de vorige Stenen Bank 
geplaatst worden, omdat deze op dat moment al bij de drukker lag. 

Een uur nadat Henk's famili e mij het droeve nieuws verteld had moest ik naar het 
stadhuis om op een raadscommissievergadering, waarbij een voor Hees belangrijk 
onderwerp aan de orde kwam, in te spreken. Enige weken daarvoor had ik met Henk 
dezelfde route naar het stadhuis te voet afgelegd. Toen ik ongemerkt wat langzamer 
ging lopen, maakte hij me daar, wijzende op de nog beschikbare tijd , opmerkzaam op 
en die woorden komen telkens weer op dezelfde plek in mijn hoofd op als ik weer te 
voet voor Hees naar hel stadhui s ga. Deze aandacht voor "de zaak" was tekenend voor 
Henk, die, zo zei hij me pas later(!) , wel erg moe was geworden van de wandeling 
naar de stad. Wat hem te wachten stond wist hij toen nog niet. Toen zijn pijnklachten 
aanhielden en hij naar het ziekenhuis venvezen werd, wees onderzoek uit dal de zo 
gevreesde ziekte- kanker- bij hem had toegeslagen en dat behandeling in zijn geval 
geen enkel succes zou bieden . 

Henk Pesch kwam, als ik het me goed herinner, in de jaren zeventig in Hees wonen en 
werkte tot zijn ven 'roegde uittreding bij de EPON. Hij genoot van zijn vrije tijd en 
wierp zich met veel toewijding aan het werk voor onze Vereniging. Al eerder had hij 
zich belangeloos voor andere organisaties ingezet. 

Deze toewijding was kenmerkend voor Henk, in alles wat hij deed. In de Lijd dat wij 
hem als bestuurslid mochten hebben, deed hij zich kennen als een nauwgezet werkend 
mens, die stond voor zijn zaak, di e wou weten waarover het ging, en di e graag meeging 
naar vergaderingen met de gemeente of de provincie en zelfs naar zittingen bij de Raad 
van State, waar hij zijn voormalige werkgever aan de andere kant van de tafel trof in de 
zaak van het houtstookproject van de EPON. 

Hem en zijn vrouw zijn grote tegenslagen niet bespaard gebleven. Dat hij ondanks dat 
toch de energie had om zich voor andere zaken in te ze tten, waaronder als laatste zijn 
met grote betrokkenheid ingevuld secretariaatschap voor onze Vereniging, dal wekt 
respect en bewondering af. 

Daarnaast was hij een uiterst beminnelijk en fijngevoelig mens, met wie het 
buitengewoon prettig samenwerken was. 

Veel hebben wij samen gedaan , veel had ik met hem nog willen doen. 

Het heeft niet zo mogen zijn. 

Bea van Zijll de Jong - Lodenstein. 

J1 
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De StenenBank is een uitgar e van dt: Vt:rt:Iti ging Dorpsbela ng I lees. Deze vere1tiging streeft naar het behoud van hetlandelij k karakter van hel 

voormalige kerkdorp I lees 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang 
Hees: 

O.C. i'vl. . l'an /. ijll J e .long-l .odenstcin 
(V lXXzitter) 
1\ leloenstraat 22 
Tel. ~77 11 25 

E [\.[. l3eumcr (Pe nningmeester ) 
.- \nanasslraat 3 
TeL 377--1-ü-+7 

L . \VY . .Jansse n ( lkstuurs lid ) 
.- \nanass traal I 
T el. ~7W>'d77 

I L Hleeker (Bestuurslid ) 
Energie weg l ') 
37737(,5 

Redactie-adres: 

1\nanasstraat 3 
(,j...[.~ ZH Nijmegen 
Tel 37740+7 

Redactieleden: 

L.1\ '1. Beumer 
C..l. de Vries 
L.W.P. lanssen 
L.l I. M. Scholten 
A. Luij k," 

Lid worden? 

:>de nsen die lid wille n worden, kunnen con
tac t o pnem en met het bestuur o f de redactie 
van J e vcrertiging. 1-Iit:rvoor wordt slecht een 
gering bedrag gel'raagd l'an I 12,50 perjaar . 
over te maken op gironr. 3--1-9955. Dankzij hd 
grote ledenaanlal heeft de l'ere ni ging de af
gelopen jaren a l veel kunnen bereiken. 

Let op: 
Kopy inleveren voor 
1 december 1997 op 
het redactieadres: 
Ananasstraat 3 
6543 ZH Nijmegen 
Eind december ver
schijnt het volgende 
nummer 
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