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Samenvatting

Het wezendorp Neerbosch. De protestants-christelijke weesinrichting 
Neerbosch en haar stichter Johannes van ’t Lindenhout (1863-1903)

In 1863 stichtte de evangelist Johannes van ’t Lindenhout een weeshuis in een voormalige 
herberg in Nijmegen. Zijn initiatief groeide in de tweede helft van de negentiende eeuw 
uit tot de grootste residentiële instelling van Nederland. In dit onderzoek staan twee 
vragen centraal. De eerste is hoe het mogelijk is dat dit weeshuis in dertig jaar tijd kon 
uitgroeien tot een wezendorp met ruim vijftig hectare grond, 41 gebouwen en ruim 1100 
bewoners. De tweede vraag is hoe de protestants-christelijke signatuur van de weesin-
richting doorwerkte in de pedagogische uitgangspunten van Van ’t Lindenhout en in de 
dagelijkse opvoeding van de kinderen. Bij het beantwoorden van deze twee vragen speelt 
de persoon van Johannes van ’t Lindenhout een belangrijke rol. Om het ontstaan van de 
weesinrichting in haar historische context te kunnen plaatsen, zijn door het onderzoek 
heen vergelijkingen gemaakt met wezenzorg in traditionele weeshuizen en met de ontwik-
keling van nieuwe residentiële instellingen, met name Nederlandsch Mettray, een land-
bouwkolonie voor jongens in Eefde, bij Zutphen.

De Neerboschkwestie
Omdat de zogenaamde Neerboschkwestie regelmatig terugkeert in het onderzoek, begint 
dit boek met de gebeurtenissen in 1893 en 1894 die onder deze noemer bekend zijn gewor-
den. De aanleiding van deze kwestie was de publicatie op 1 juni 1893 van een brochure 
over Neerbosch, geschreven door oud-zeekapitein Gerard van Deth en onderwijzer Amos 
Johannes van Houten. De praktijken in het wezendorp en de rol die Van ’t Lindenhout 
daarin speelde, schilderden beide auteurs in hun brochure inktzwart af. De mediahype 
die door deze brochure ontstond, bracht Johannes van ’t Lindenhout ertoe om op eigen 
initiatief een onderzoekscommissie in te stellen. Haar onderzoek leidde tot zijn eerher-
stel. Tegelijk deed ze aanbevelingen voor verbeteringen in de weesinrichting, maar Van 
’t Lindenhout legde die aanbevelingen voor het grootste deel naast zich neer. Dat kwam 
onder meer doordat de welwillende houding en het milde oordeel van de onderzoeks-
commissie zijn eigengereide houding versterkte en het hele gebeuren hem onvoldoende 
bewust maakte van de problemen waar de weesinrichting mee te kampen had. Een gevolg 
van de Neerboschkwestie was dat de weesinrichting begon te krimpen totdat in het begin 
van de twintigste eeuw de bevolking zou stabiliseren rond de vijfhonderd kinderen.

Traditie en vernieuwing
Het ontstaan van de weesinrichting Neerbosch past in de traditionele Nederlandse 
armenzorg, waarvan de wezenzorg een belangrijk onderdeel vormde. Het dagelijks leven 
in Neerbosch leek in veel opzichten ook op dat in bestaande stedelijke weeshuizen. Daarin 
valt een doorgaande lijn te zien vanaf het einde van de zestiende eeuw. Tegelijk was de 
weesinrichting een bij uitstek negentiende-eeuws initiatief, mogelijk gemaakt door de 
groeiende welvaart en de betrokkenheid van een sterk in kracht toenemend maatschap-

pelijk middenveld. Deze traditie van wezenopvoeding en de vernieuwingen in en rond 
onderwijs en opvoeding, staan beschreven in het tweede en derde hoofdstuk.
De sociale infrastructuur rond de weesinrichting werd gekenmerkt door een tot bloei 
komend kerkelijk en christelijk verenigingsleven. Wat Neerbosch betreft speelde daarin 
het orthodox-protestantse Reveil een belangrijke rol, samen met de opkomst van het 
methodisme. Dat laatste kwam onder meer tot uiting in de groei van de Vrij Evangelische 
Gemeenten. Van ’t Lindenhout was nauw betrokken bij deze ontwikkelingen, onder meer 
via de zogenaamde verbroederingsconferenties, die eind jaren zeventig in Nederland 
werden georganiseerd, onder meer in de weesinrichting.

Centrale rol voor Van ’t Lindenhout
De brede steun uit de samenleving dankte Neerbosch aan haar goede imago, opgebouwd 
door de tomeloze inzet van haar charismatische oprichter en directeur. Hij doorkruiste 
het land voor lezingen, waarbij hij vaak vergezeld werd door Neerbosch’ zangkoor en 
muziekkorps. Veel burgers raakten hierdoor gemotiveerd om zich voor de weesinrichting 
in te zetten, maar dat gebeurde ook door de met gevoel voor drama geschreven bijdragen 
in uitgaven van de wezenuitgeverij, zoals het weekblad Het Oosten en de wezenalmanak.
Van ’t Lindenhout was een autodidact, laat de biografische schets over hem in hoofdstuk 4 
zien. Hij klom op tot grote hoogten door hard te werken en tactisch te opereren. Wel lijkt 
het erop dat zijn successen gaandeweg met hem op de loop gingen. Het viel hem moeilijk 
om kritiek op zijn instelling te accepteren en hij voerde alleen grote veranderingen door in 
Neerbosch, wanneer wetgeving of gezaghebbende mensen in zijn achterban hem daartoe 
dwongen. Zolang het mogelijk was, bepaalden Van ’t Lindenhout, zijn vrouw en (schoon)
kinderen die een vooraanstaande positie in de weesinrichting in namen, hun eigen koers.
Tegelijk stelde Van ‘t Lindenhouts conflictmijdende gedrag hem in staat een belangrijke 
rol te spelen binnen orthodox-protestants Nederland, ondanks zijn beperkte oplei-
ding en niet-theologische achtergrond. Doordat hij altijd lidmaat is gebleven van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en zich profileerde als erfgenaam van het Reveil, was hij 
acceptabel voor het grootste gedeelte van de Nederlandse protestantse orthodoxie. Zijn 
sympathie voor vrij-evangelischen en afgescheidenen maakten hem ook acceptabel in die 
kringen. Conflictmijdend gedrag uitte Van ’t Lindehout ook richting zijn medewerkers. 
Helaas pakte dat soms zeer slecht uit voor kinderen. Zo verzuimde hij een onderwijzer 
te ontslaan nadat die een weesmeisje seksueel misbruikt had en ook liet hij personeel 
teveel de vrije hand in het uitoefenen van lijfstraffen. Dat laatste leidde tot mishandeling. 
Lijfstraffen als zodanig keurde hij niet af, evenmin als het bestuur van de weesinrichting. 
Daarmee weken deze orthodoxe protestanten sterk van het dominante standpunt in 
Nederland in die tijd dat kinderen niet mochten worden geslagen.

De achterban van Neerbosch
Om zijn weesinrichting tot een succes te maken, maakte Van ’t Lindenhout gebruik van 
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, blijkt uit hoofdstuk 5. Het weeshuis in Nijme-
gen kreeg in 1867 een nevenvestiging in de polders bij het dorp Neerbosch. Die neven-
vestiging zou vanaf dat jaar uitgroeien tot een wezendorp. Die groei werd versterkt door 
slimme acties van Van ’t Lindenhout. Vanaf de jaren tachtig promootte hij bijvoorbeeld 
Nijmegen – en daarmee ook de weesinrichting – als toeristische attractie. Te denken valt 
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verder aan de alsmaar in omvang toenemende jaarfeesten, waarmee hij zijn achterban 
in staat stelde de weesinrichting te bezoeken. En met de uitgave van de wezenalmanak 
haakte hij aan bij de populariteit van dit lectuurgenre. Wat daarbij hielp, was dat het fonds 
van de eigen uitgeverij van Neerbosch wondergoed paste in de trends binnen de opko-
mende Nederlandse boekenmarkt in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Het waren niet alleen Van ’t Lindenhouts, soms bij hemzelf tot overspannenheid leidende, 
inspanningen die Neerbosch tot een populair goed doel maakten. Veel mensen voelden 
zich vooral betrokken bij de weesinrichting uit medelijden met de doelgroep van Neer-
bosch: verwaarloosde wezen en halfwezen. Hun ellende sprak velen meer tot de verbeel-
ding dan die van inwoners van andere instellingen, zoals de verwaarloosde jongens in 
Nederlandsch Mettray. De reden daarvoor was dat de kinderen van Neerbosch zich buiten 
hun schuld in armoedige leefomstandigheden bevonden. Die perceptie had overigens 
te maken met de presentatie van Neerbosch naar buiten toe, want het verschil met de 
jongens in Nederlandsch Mettray was wat dit betreft gering: meer dan de helft van hen 
had ook vader, moeder of beide ouders verloren.
Het belang van de achterban van Neerbosch voor de weesinrichting kwam onder andere 
tot uiting in de inzet van duizenden orthodoxe protestanten. Veel vrouwen produceer-
den kleding en gebruiksvoorwerpen voor de weesinrichting in meer dan 120 over het 
land verspreide zusterverenigingen. Rijke families, adellijke en niet-adellijke, schonken 
aanzienlijke giften, terwijl predikanten hun gemeenteleden aanzetten tot het verzamelen 
van kleinere gaven. Dankzij deze brede steun, profiteerde het wezendorp meer van de 
toenemende welvaart en bloeiende filantropie dan de oude weeshuizen en nieuwe residen-
tiële instellingen in het land. Daarnaast, laat hoofdstuk 7 zien, kwamen veel kinderen naar 
Neerbosch na bemiddeling door mensen uit Neerbosch’ achterban.

Pedagogische idealen
In zijn pedagogische denkbeelden leunde Van ’t Lindenhout sterk op die van de ortho-
dox-protestantse predikant Ottho Gerhard Heldring en van George Müller, een Duitse 
zendeling uit Bristol. Hoofdstuk 6, dat over zijn pedagogiek handelt, laat zien dat Van ‘t 
Lindenhout zelf weinig vernieuwende pedagogische ideeën ontwikkelde. Op punten waar 
hij afweek van de praktijk van de traditionele wezenzorg en van zijn leermeester Heldring 
en inspirator Müller, zijn daar praktische oorzaken voor aan te wijzen. Voorbeelden zijn 
het afzien van een wezenuniform, zoals in traditionele weeshuizen gangbaar was, en het 
invoeren van de self-help in de dienstbodeopleiding, waarbij de meisjes een soort zelfstu-
rende teams vormden. Beide oplossingen waren voor Neerbosch vooral goedkoop. Pas 
achteraf gaf Van ’t Lindenhout een pedagogische verantwoording voor dergelijke keuzes.
Het hoofddoel van Neerbosch was de godsdienstige vorming en de (her)opvoeding van 
(verwaarloosde) kinderen. Daarin moest volgens Van ’t Lindenhout het respectvol, conse-
quent en rechtvaardig optreden richting kinderen een belangrijke rol spelen. Hij hield vast 
aan traditionele, op de Bijbel gefundeerde opvoedingsidealen. Daarbij waren de standen-
maatschappij en op godvrucht gebaseerde deugdzaamheid ijkpunten. In Neerbosch moes-
ten kinderen bijvoorbeeld genoegen leren nemen met eenvoudige leefomstandigheden ter 
voorbereiding op hun toekomst in de standenmaatschappij.
Het ideaal van Van ’t Lindenhout om Neerbosch als groot huisgezin te laten functioneren, 
is net zo min verwezenlijkt als in traditionele weeshuizen en nieuwe residentiële instel-

lingen. Daarvoor woonden er te veel kinderen in de weesinrichting en was er te weinig 
personeel. Wat daarentegen, evenals in andere instellingen, wel ontstond, was verstichts-
ing, waarbij kinderen gewend raakten aan het leven binnen de instelling en er het sociaal 
wenselijk gedrag vertoonden dat daar van hen werd verwacht. Verstichtsing bestond 
zowel onder de kinderen als onder het personeel, waardoor kinderen na hun vertrek 
uit de weesinrichting soms moeite hadden om hun weg in de Nederlandse samenleving 
te vinden.
Neerbosch was gevestigd op het platteland. Daarin onderscheidde de inrichting zich van 
traditionele weeshuizen. Het stemde op dat punt overeen met nieuwe residentiële instel-
lingen, zoals het door de Nutsman en verlicht-protestantse filantroop Willem Hendrik 
Suringar gestichte Nederlandsch Mettray en Heldrings gestichten bij Zetten. Ook de 
reden voor deze keuze was praktisch: het weeshuis in Nijmegen was overbevolkt en Van 
’t Lindenhout kreeg buiten de stad grond aangeboden voor een nieuw te bouwen wees-
huis. Later meende hij wel dat leven op het platteland beïnvloeding door het verdorven 
stadsleven zou voorkomen en zowel de fysieke als de psychische gezondheid van kinderen 
ten goede zou komen. Dat ideaal deelde Van ’t Lindenhout met zijn verlicht-protestantse 
tijdgenoten. 

Opvoedingsklimaat
In het verwezenlijken van zijn ideaal om de kinderen te laten opgroeien als in een groot 
huisgezin, werd Van ’t Lindenhout belemmerd door een ander ideaal van hemzelf: het 
laten uitgroeien van Neerbosch tot een steeds grotere weesinrichting. Zelf zag hij voort-
gaande groei van Neerbosch als Gods wil, onder meer omdat hij het alternatief van gezins-
verpleging, oftewel pleegzorg, onverantwoord achtte. Hoe groter de weesinrichting zou 
worden, meende hij, hoe meer zou het voor kinderen die er woonden lijken op de maat-
schappij daarbuiten. Dat zou helpen hen beter voor te bereiden op hun leven buiten Neer-
bosch. Maar dat de groei van Neerbosch tot misstanden leidde, daarvoor sloot hij de ogen.
De omvang van het wezendorp is een van de oorzaken dat het opvoedingsklimaat in de 
weesinrichting verschilde van dat van het verlicht-protestantse Nederlandsch Mettray. 
Tot aan 1880 was de opvoeding in deze landbouwkolonie sterk relationeel gericht met 
aandacht voor zachtheid, liefde en affectie bij de jongens. Het in praktijk brengen daarvan 
was er beter mogelijk dan in Neerbosch, omdat de instelling kleiner in omvang was en 
doordat er verhoudingsgewijs meer personeel op minder jongens werkte.
Een ander belangrijk verschil in het opvoedingsklimaat tussen beide instellingen is dat 
Nederlandsch Mettray, in tegenstelling tot Neerbosch, een vooraf uitgedachte pedago-
gische aanpak kende. Het gedrag en de vorderingen van de jongens werden er nauwkeu-
rig geregistreerd, zodat de directie kon nagaan welk effect de heropvoeding had. Van 
’t Lindenhout werkte daarentegen pedagogisch meer intuïtief, legde geen dossiers aan 
en beoordeelde de vorderingen van de kinderen niet stelselmatig. Hij hanteerde iets 
soepeler regels, al hechtte hij, evenals Suringar en Heldring, aan orde, discipline en vaste 
gewoonten. In Neerbosch lijken de kinderen een iets meer ontspannen dagregime te 
hebben gehad.
Het opvoedingsklimaat in Neerbosch werd verder sterk bepaald door het feit dat jongens 
en meisjes er samenleefden. Daarin verschilde het wezendorp van het louter door jongens 
bevolkte Nederlandsch Mettray en ook van Heldrings Zettense instellingen, die alleen 
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door meisjes werden bewoond. De co-educatie, beschreven in hoofdstuk 7, ging overigens 
gepaard met strenge omgangsregels. Toch hadden jongens en meisjes in Neerbosch meer 
onderling contact dan in traditionele weeshuizen.

Leven in Neerbosch
Ondanks de verschillen die de omvang, het regime en de gemengde bevolking van het 
wezendorp met zich meebracht, leek het dagelijks leven in Neerbosch toch in veel opzich-
ten op dat in traditionele weeshuizen. Uit de hoofdstukken 8 en 9 blijkt dat het leven 
in de weesinrichting zich wel duidelijk onderscheidde door haar bevindelijke orthodox-
protestantse signatuur, beïnvloed door het Reveil en het methodisme. Binnen het onder-
wijs kwam die onder meer tot uiting in het muziek- en het godsdienstonderwijs. Buiten 
het onderwijs toonde de eigen signatuur van Neerbosch zich onder meer in de zondagse 
kerkdiensten, de bidstonden, catechese en vergaderingen van jongelings- en jongedoch-
tersverenigingen. Van ’t Lindenhout zelf zag Neerbosch als zendingsinstrument, zowel 
richting de kinderen als naar buiten toe. Door deze invulling van het dagelijks leven kan 
de opvoeding in Neerbosch als orthodox-protestants worden getypeerd.
Vanaf eind jaren tachtig was er sprake van overbevolking in Neerbosch. Daardoor 
verslechterden de hygiënische omstandigheden. Dat verklaart waarom begin jaren 
negentig het aantal tbc-gevallen sterk steeg en in 1892 een tyfus-epidemie kon uitbreken. 
Deze omstandigheden resulteerden in een hoger sterftepercentage in die jaren dan in de 
voorgaande, toen de sterfte ongeveer gelijk was met het nationaal gemiddelde. De sterfte 
onder 1- tot 5-jarigen in Neerbosch was wel veel lager dan het landelijk gemiddelde. Daar 
stond tegenover dat de sterfte onder 5- tot 20-jarigen veel hoger was. Dat kwam doordat 
veel kinderen die na hun 5e jaar in Neerbosch kwamen al ziek waren en in een te slechte 
conditie verkeerden om te kunnen genezen wanneer ze in de weesinrichting kwamen 
wonen. Dat kwam vaak doordat ze besmet waren met de tuberkelbacil, waar vooral veel 
kinderen vanaf 4 tot 8 jaar door besmet werden, blijkt uit de behandeling van de zieken-
zorg in Neerbosch in hoofdstuk 8.

Onderwijs en opvoeding in de weesinrichting
Het onderwijs aan de bewaarschool in Neerbosch raakte vanaf 1880 achterop bij het 
vernieuwende Fröbelonderwijs dat in de rest van het land voet aan de grond kreeg. Het 
onderwijs op de lagere school ontwikkelde zich er daarentegen in positieve zin nadat in 
1876 Barend van der Schuur als nieuwe hoofdonderwijzer aantrad. Hij voerde destijds 
gangbare lesmethoden in, zoals de rekenboekjes van Boeser en de hoofdrekenmethode 
van Hentschel-Rijkens. Zo werd op de lagere school het onderwijs aangepast aan wat 
gangbaar was en voldeed het aan eisen die wettelijk waren voorgeschreven. Wat het 
onderwijsniveau weer schade deed, was dat de schoolklassen eind jaren tachtig en begin 
jaren negentig groter waren dan wettelijk was toegestaan.
Vanaf ongeveer hun tiende jaar werden meisjes ingezet voor huishoudelijke werkzaamhe-
den. Dat is vroeg vergeleken met de praktijk in andere instellingen. Ondanks de langere 
duur ervan, bleef het niveau van de dienstbodeopleiding in Neerbosch achter, deels 
doordat de meisjes werden opgeleid door oud-Neerbosschers die zelf slecht geschoold 
waren. Daarnaast leidde de groei van Neerbosch ertoe dat het roulerende self-help-systeem 

stagneerde, zodat niet elk meisje alle huishoudelijke vaardigheden leerde die zij buiten 
Neerbosch als dienstbode nodig had.
De meeste ambachtsopleidingen die jongens in Neerbosch volgden, lijken van redelijk 
tot goed niveau te zijn geweest. In de weesinrichting bestond een grotere diversiteit aan 
ambachtsopleidingen dan in andere residentiële instellingen op het platteland. In stads-
weeshuizen hadden jongens wel een behoorlijke keuze uit verschillende opleidingen. De 
arbeidsomstandigheden voor de jongens in Neerbosch lijken naar negentiende-eeuwse 
maatstaven niet zwaar te zijn geweest, blijkt uit het negende hoofdstuk. Een uitzondering 
daarop waren de arbeidsomstandigheden van de jongens op de drukkerij, laat hoofdstuk 
10 zien. De protestants-christelijke opvoedingsidealen werden hier soms verdrongen door 
een met particuliere drukkers gevoerde concurrentiestrijd.

Vertrek
De jongens en meisjes vertrokken uit Neerbosch na de voltooiing van hun opvoeding 
wanneer Van ’t Lindenhout of zijn vrouw een geschikte betrekking voor hen hadden 
gevonden. In hoofdstuk 11 blijkt dat veel kinderen hun eerste werkkring bij een werkge-
ver of werkgeefster uit Neerbosch-achterban kregen, gevestigd binnen de zogenaamde 
protestantenband. Dat toont een ander belang aan van het sociale netwerk waarbin-
nen Neerbosch functioneerde. De keuze voor deze werkkring was bewust beleid, want 
de kinderen, vond Van ’t Lindenhout, moesten zo min mogelijk direct in een grote stad 
komen te wonen. Om werk te vinden voor zijn jongens activeerde hij ook zijn achterban 
in de Verenigde Staten. Met onder andere dat doel reisde hij daar in 1886 heen, toen de 
werkgelegenheid voor zijn weesjongens in Nederland afnam door een economische crisis. 
Het resultaat van zijn inzet was dat nog tijdens zijn directieperiode ruim honderd Neer-
bosschers naar de Verenigde Staten emigreerden.
Niet alle kinderen vertrokken pas nadat hun opvoeding in Neerbosch was voltooid. 
Sommigen werden eerder teruggehaald door voogden of familie, terwijl een enkeling werd 
opgenomen in een pleeggezin. Maar als gevolg van de Neerboschkwestie werden vanaf 
1893 veel meer kinderen voortijdig door hun familie en voogden uit Neerbosch wegge-
haald en liepen er ook veel meer kinderen weg uit het wezendorp dan in de decennia 
daarvoor. Die ontwikkeling zette door na de dood van de halfwees Johan Tiecken in 1899. 
Tussen 1893 en 1903 vertrok bijna een kwart van de kinderen voortijdig uit Neerbosch.
Het voortijdig vertrek van veel kinderen en de inkrimping van de weesinrichting na 1893, 
verergerde de financiële problemen waar de instelling sinds dat jaar vanwege de Neer-
boschkwestie mee te kampen had. In dezelfde periode beïnvloedden de Neerboschkwes-
tie en de kwestie-Tiecken de landelijke discussie over herziening van de armenzorg. Ze 
droegen daardoor indirect bij aan de totstandkoming van de Kinderwetten van 1901. In 
de epiloog blijkt dat tijdens de kwestie-Tiecken het bestuur van Neerbosch zich kritischer 
opstelde dan tijdens de Neerboschkwestie zes jaar eerder. De kritischer houding tegenover 
Van ’t Lindenhout en zijn familieleden werd de aanleiding voor een vertrouwenscrisis die 
vanaf 1900 het bestuur van Neerbosch in zijn greep hield. Die crisis leidde uiteindelijk tot 
het vertrek Van ’t Lindenhout als directeur van Neerbosch.


